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Wéber János a gyógyszerész és orvos (1612-1683) 

Dr .. Lengyel Iúlia 

AXVII <z vérzivataros é5 politikai e/lentétekt61 terhelt éveiben élt és munkálkodott Wéber 
János eperjesi arvo.s, gyógyszeréiz, Eperjei város több.ször megválasztottf6bfrája. Élete 
rendkívül változata.s volt Ö az egyetlen gyógyszerész, aki a magyar történelemben is 
jelentö:s szerepet játszott Alacsony .sorból az udvari körökig.felemelkedett Mind szakmai, 
mind politikai vonalon egyarántjelent6s személy volt. Ingatag palitizálá<a következtében 
igen magasról igen mélyre bukott, végül börtön és koldus-sors jutott osztályrészéül. 
Kiemelked6 volt szakmai képzett.sége, orvos gyógyszerészi mflködéie, külfölMn ii elismert 
tudáia. Jelent6s irodalmi munkásságot fejtett ki. B6kezf1 mecénás volt, házában valóságai 
kis akadémián adnak egymásnak találkozót tudówk, frók, neves politikai személyek 
Wesselényi nádornak és Széchy Máriának orvosa és tanácsadója, mint ezt a korabeli 
levelezésük igazolja. 
Érdemei a karát meghaladó <zakmai tájékazatl!ágban és irodalmi tevékenységben nyilvá
nulnak meg 
A dolgozat iimerteti Wéber fánas életútját, gyógyszerészi éi orvosi tevékenységét, irodalmi 
munkáHágának szakmai vonatkozásait, réizben eredeti farráimunkák alapján Az érteke
zéit korabeli rézmetszetek másolatai egészítik ki. 

Wéber fánai különös életútját jobban megismerhetjük, 
ha röviden áttekintjük a körülötte zajló történelmi esemé
nyeket. 

A harmincéves háború vérzivataros korszakában, a po
litikai és vallási ellentétektől megosztott, bels6 viharoktól 
is terhelt és hatalmi harcban 6rl6dő korban élt és munkál
kodott Wéber János 

II/ .. Ferdinánd uralkodása alatt (1635-1657) fejeződik 
be a vallási háború, s bár a linzi béke a korábbi békekötések 
alapján az alkotmányt és a vallásszabadságot hazánkban 
újból biztosította, az 1657-ben trónra kerülő/ Lipót azon 
volt, hogy a magyar alkotmányt megsemmisítve, az orszá
got az örökös tartományokhoz hasonlóan a kormányzatnak 
rendelje alá .. A veszély nagyságát mi sem bizonyítjajobban, 
mint hogy az ország els6 zászlós urai - élükön We.sselényi 
nádorral - fegyveres ellenállásra szánták el magukat 

Mielőtt az összesküvés kitörhetett volna, azt a bécsi 
kormány vérbe folytatta Az összeesküvés felderítésére Po
zsonyban vértörvényszéket állítottalc fel, a magyar alkot
mányt eltörölték, az összeesküvők egy részét kivégezték, 
másik részük Erdélyben elbujdosott A felkelés csak akkor 
lángolt fel ismét, amikor a felkelők élére az ifjú Thököly 
Imre állott (1678). 

Wéber Jánosjellemrajza a korabeli források alapján 

Wéber János az országban zajló események aktív szerep
lője volt, de ingatag politizálása következtében sorsa végül 
tragédiába torkollott. Volt az uralkodóház lojális barátja, 
összeesküvő f6wak benső bizalmasa és az összeesküvés 
segít6je. Ha érdeke úgy kívánta, vallását többször is meg
változtatta 

Ingadozó jelleme és hatalmas becsvágya mellett rendkí
vüli képességekkel, kiemelkedő szakmai tudással és mű
veltséggel, megnyerő modorral rendelkezett Orvosi tevé
kenységének messze földön híre járt, külföldön is elismert 
szaktekintély volt Amire addig példa nem volt, Eperjesen 
hétszer választották meg főbírónak. B6kezú mecénásként 
köztiszteletnek örvendett Egyetemi graduációja mellózé-

sével, magát elsősorban patikusnak vallotta. Külön figyel
met érdemel irodalmi munkássága 

E rendkívüli életút végén Wéber János önmagával meg
hasonlott és szegényen halt meg. 

A rendelkezésre álló gyér forrásmunkák tükrében - me
lyek hol dicsőítők, hol súlyosan elmarasztalók, gyakran 
pontatlanok -, ellentmondásos viselkedése következtében 
nehéz hú képet adni, helyes kritikával jellemezni az igazi 
Wéber Jánost. 

Elsó életrajzírói igen szűkszavúan jellemzik. Mind Bod 
Péter, mind Czvittinger Dávid például Wéber halálának 
körülményeit és dátumát illet6en egyaránt téves adatot kö
zölnek. 

Bod Péter a következőket írja: 
„ Wéber nagy tudós ember volt mind sz írásban, mind a 

törvény dolgokban, kivált az arvaHágok készítéiében. az 
honnan neveztetett Caesar e per Hungariam Pharmacopa
ues Volt Eperje.s várasábanf6blró az üldöztetésnek idején 
sokat szenvedett végre Karafajáráiakar feje vétetett 1686-
ban 

Írt ez egyebeket is diákul, németül, de a döghalál idején 
adott ki magyarul egy igen szép könyvetskét melynek ez a 
neve Amuletum 12 rét Szép rendei munka, a mel/y mind 
szt irásbeli tudománynyal mint politikai tanát.sadás.sal, 
mind orvosi aktatáHal meg vagyon rakva" [ I] 

Czvittinger Dávid, ugyancsak tévesen írja, hogy 
Wéber Jánost felségsértés vétsége miatt 1686-ban kivé
gezték [2]. 

A fenti adatok cáfolatául álljon itt a kortársRezik fánas
nak a munkája, aki 1684-161 az eperjesi kollégium tanára 
volt. Rezik 1781-ben megírta az eperjesi vértörvényszék 
történetét, a tragédia 6 .. és 7 .. szakaszában részletesen beszá
mol Wéber két fia, Wéber Frigyes és Dániel kivégzéséről. 
Ugyanebben a műben olvashatjuk, hogy apjuk, márnéhány 
évvel előbb természetes halállal meghalt 

Míg Rezik Wébert az említett könyvben súlyosan elma
rasztaló szavakkal jellemzi, az ugyancsak kortárs Bayer M 
János az 1662-ben Kassán megjelent „Oitium, vel Atriwn 
Nature ichanagraphice. " című művét terjedelmes dicső-



ító és magasztaló sorok kíséretében ajánlja Wéber Jánosnak 
[3].. Bayer könyve elószakában a következőket írja: 

„Nemzetes, nemes nagytanác.sú, tekintetes és tudós Wé
ber1ános uram. elédjárulok, mint a haza mecénásához. 
aki városunk dfsze vagy, akit a kegye.s Isten adott nekünk, 
az egyházközségnek, a /iceumnak és az egész városnak 
javára. legkegyelmesebb urunk, Őfelsége a e sászár és 
Király az oly tekintélyes gyógyszerészi állással felruházott, 
és megbfzott Fels6magyarország f6orvosi teend6inek az 
e/látásával i.s hogy mint tanácsaiddal, éber politikai böl
csességeddel az egész Eperjes városának élén állasz, úgy 
az egész országnak a javára légy orvosi tapasztalataiddal 
és gyógyszerészi leleményes.ségeddel, valamint ügyes.sé
gedde/. " 

A korabeli források 84jnálat6s módon nagyrészt Wéber 
politikai magatartásával és közéleti szereplésével foglal
koznak, míg irodalmi munkásságáról alig történik említés. 
Értekezésemben ezért külön szeretnék Wéber János irodal
mi tevékenységével és levelezésével foglalkozni 

Wéber János életrajzában a különböző forrásokból ké
szült összefoglalásra szorítkoztam. 

Életrajzi adatok 

Wéber János származását illetően. abból, hogy a család 
neve a korabali krónikákban nem szerepel. arra következ
tethetünk. hogy egyszeruöb családból származott A ne-

mességet, érdemei elismeréséül, csak később, 1663-ban 
kapta meg [4]. 

Születési helyének Schwarz Ignác Eperjest jelöli, de 
hitelt érdemlő okmány erre vonatkozóan eddig nem került 
elő [5]. 

Születési évét Weszprémi a birtokában lévő, 1662-ben 
készült képről állapította meg .. A kép felirata szerint Wéber 
Jánost 50 éves korában ábrázolja és a „Lectio Pricipium" 
című művében is megtalálható ( L ábra)„ A felirat fordítása: 
„Wéber János, Eperjes sz .. kir városának teljes címú főbí
rája, császári és királyi Ó szent felségének orvosa és örökös 
gyógyszerésze a felső magyarországi részekben .. Az Úr. 
1662, saját életének pedig 50 évében. Istenért, a császárért 
és a hazáért Bíró és orvos ez itt, arcát ez a kép híven őrzi, 
csakhogy erényeit ez mégsem idézi elénk. Fölmagasult 
homlok fennkölt elmék jele mégis minthogy ezt itten tény 
bizonyílja elég" [6].. 

Schwarz Ignác 1894-ben, a bécsi rézmetszet gyűjte
ményben találkozik egy Wéber Jánost ábrázoló képpel, 
melyen ugyanez a felirat olvasható 

Wéber János kora ifjúságáról alig tudunk valamit Egyik 
munkájában utal arra. hogy 1631-ben a nagy pestis idején 
egy alföldi nagyobb városban gyógyszerész segédként dol
gozott. Más írásaiból arról értesülünk, hogy külföldön is 
többször megfordult, többek között látogatta a német egye
temeket, így a híres Wittenberg-i egyetemet is Teológiai 
tanulmányait is külföldön folytatta .. Arra vonatkozóan, 
hogy orvosi diplomáját, hol és mikor szerezte, hiteles adat 
eddig nem került elő 

Kortársai közül csakhamar kiemelkedik, mert elismert 
szakmai tudása mellett, humanista műveltséggel, kiváló 
tárgyaló képességgel, udvarképes modorral rendelkezik 
Három nyelven ír és beszél. A későbbiek során is fenntartja 
külföldi kapcsolatait és neves tudósokkal, egyetemekkel 
levelez, nem egyszer vitába is bocsátkozik 

A politikai életbe fiatalon, alig 23 éves korában már 
bekapcsolódik. Eperjes városa diplomáciai megbízatással 
előbb Bécsbe, majd Prágába küldi. Megnyerő modorával 
hamarosan kedvelt társasági ember és sikeres tárgyaló fél 
Bejáratos az udvari körökbe is .. Olyan nagy kegyben része
sül, hogy meghívják a fiatal főhercegek tiszteletére rende
zett színielőadásra. Erről ő maga számol be a „ Wappen der 
kön frey Stadt Eperie.s" (Eperjes szabad kir város címere) 
című munkájában. 

Az udvarnál ismerkedik meg késóbbifeleségével,Bre
ithaupt János Frigyes özvegyével, aki a nevezetes Elisa
beth Johanna Westonia leánya volt. Itt szeretném megje
gyezni. hogy Wéber János Ko.ssuth Lajos édesanyjának, 
Wéber Saroltának volt a szépapja 

Ugyancsak nevezetes Wéber feleségének családja is 
Weston Erzsébet az angliai Weston család elszegényedett 
ágának sarja volt, 1582-ben Londonban született, de már 2 
éves korá~an szüleivel együtt előbb Franciaországba, majd 
Olaszorszagba, végül Csehországba, Rudolf e<ászár udva
rába került, ahol művészek. tudósok, államférfiak és alki
m~ták e~yar~t megfordultak A fiatal lány nemcsak igen 
muvelt társasagbeh hölgy, hanem a költészettel is sikeresen 
próbálkozott Tehetségét a külföldön élő költőtársak is el-
1_smerték, babérkoszorút és díszes nyakláncot küldtek neki 
~~a m_eg_11s;:telő '.'poeta laureata" címmel illették. Első 

zassagabol koran ozvegyen maradt és másodszor Leó 
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János jogtudós, udvari agenshez megy férjhez. Férje fiata
lon, alig harminc éves korában meghal és az özvegy Johan
na, Erzsébet nevű lányával Bécsbe költözik. Itt leánya 
Breithaupt Frigyes János udvari tanácsos felesége lesz, de 
ó is hamarosan megözvegyül A fiatal özvegy ekkor ismer
kedik meg az udvarnál is kegyben álló Wéber Jánossal [7]. 

Wéber házassága érdekében evangélikus hitét elhagyva 
katolikus vallásra tér át és feleségül vesziBreithauptJohan
na Erzsébet F elicitast. E házasságból négy fia és két lánya 
születik Felesége és gyermekei tragikus sorsáról a későb
biekben még szó lesz. 

Becses forrás Crusius Márton kellemesi lelkésznek a 
házasságkötés alkalmából 1643-ban Lőcsén kelt köszöntő 
verse. A latin nyelven írott mű hosszadalmas címében ol
vashatjuk, hogy Wéber János és Breithaupt Frigyes özve
gye Johanna Erzsébet házasságkötése alkalmából készült 
(2. ábra).. A szerző négy hosszú versben köszönti előbb a 
vendégeket, majd a vőlegényt, a menyasszonyt, végül a jó 
barátokat 
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2. ábra.:· Wéber köszönté.se„ Crusoius Lőcse 1643.. OSZK. 

E házasság révén Wéber tetemes vagyonhoz jut Elhagy
ja Bécset és Eperjesre költözik. Ekkor nyitja meg itt patiká
ját Rendkívüli agilitással kezd hozzá nemcsak gyógyszer
tárn felvirágoztatásához, hanem pályája művelésében is 
jelentős szerepet játszik T árnogatja a tanuló fiatalokat, a 
kezdő gyógyszerészeket Volt gyakornokát, fiainak egyik 
későbbi nevelőjét, Stirhiz!ános Gyö1 gyöt, diplomája meg
szerzése érdekében, saját költségén Németországba küldi. 
Óta későbbiekben is meleg sorokkal ajánlja a lócseieknek 

egy patikajog elnyerése tárgyában, az alábbi sorok kísére
tében: 

„Aki (ti Stirbiz) mielőtt külföldre távozott két éven át 
mint segéd patikámban dicséretesen megfelelt és a gyógy
szereket nemc.sak a recept előírása .szerint jól elkészítette, 
hanem az ö.sszetett gyógyszereket is pontosan elegyltette és 
elké.szftette azáltal hogy jó botanikus aki a növényeket is 
jól ismeri, amit nem minden patikus s6t orvos sem tanult 
meg. én megismétlem hogy ó egy becsülete< és jó maga
vi.selett1 és csöndes egyén, aki nem iszákos (mint ahogyan 
ezt nálam tanulhatta) nem jár az élvezetek után, hanem 
egyszerit csöndes életet él" (a szerzófordltása) [8] 

A lócseiek csakugyan megválasztották Stirbizt, s ekkor 
Wéber köszönő levelet intézett Lőcse városához, melyben 
megígérte, hogy pártfogoltját nemcsak el fogja látni a leg
szükségesebb gyógyszerekkel, hanem száz tallér kauciót is 
letesz helyette. Wébemek külföldön is olyan jó szakmai 
híre volt, hogy még Németországból is küldtek hozzá gya
kornokot Conradus Bierbuchsius személyében. 

Ugyancsak Wébemél volt gyakornok és fiainak másik 
tanítója a besztercebányai származású Khien Ferdinánd, 
aki később Wittenbergben tanult és Eperjes városa, vala
mint Wéber János részéról komoly anyagi támogatásban 
részesült. 1666-1667-ben írott, az agy és szívbetegségekról 
szóló művét Wéber Jánosnak és Eperjes városának ajánlja 
[9]. 

Wéber János közéleti szereplése 

Wéber széleskörű ismereteit. udvari összeköttetéseit 
Eperjesen is tovább kamatoztatja Közéleti szereplése mind 
társadalmi, mind politikai téren jelentős. 

1648-ban mint követ tárgyal az öt felvidéki szabad Ide 
város ügyében Sze/epchényive/, lll Ferdinánd nagyhataJ
mú kancellárjával. Részt vesz az 1647 .. évi 87. tc .. tárgyalá
sán is. 

Szelepchényi olyannyira megkedveli az ügyes diploma
tát, hogy később Wéber János felkérésére elvállalja egyik 
fiának, György Jánosnak keresztapaságát A keresztelőn a 
kancellárt gróf Rotter lános teljhatalmú követ helyettesíti 

Wéber 1645-ben megírja „Amuletum ... "című munká
ját 

1655-ben Eperjes követeként részt vesz I Lipót koroná
zásán 

Magyary-Kossa szerint ekkor láthatta közvetlen közelről 
a magyar Szent Koronát és egy rendkívül részletes leírást 
közöl a koronán található díszítésekról, zománcokról és 
drágakövekról[IO] 

Az uralkodó sem feledkezik meg volt kedvelt udvari 
emberéről és a „S C R maiestatis per Hungariam Superio
rem phm macopo/am perpetuus" címmel tünteti ki [11]. 

Wéber Jánost 1661-ben választják meg első ízben Eper
jes főbírájává. 

Szelepchényi Györgyhöz való viszonya még 1662-ben 
is töretlen, mert az akkor megjelenő „Kétarcú Janus, azaz 
orvosi politikai tükör, vagyi.s természetes kormányzási tü
kör" című munkáját ékes szavakkal Szelepchényi György 
választott kalocsai érseknek és magyar királyi udvari kan
cellárnak ajánlja E művet akkor adta ki és osztotta szét 
széles körben, mikor másodszor választották meg főbíró
nak. A mű ismertetésére még a későbbiekben visszatérek 
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Wéber másodízben történ6 megválasztását egykorú réz
metszet örökítette meg. A választás az evangélikus temp
lomban ünnepélyes keretek között történt, ugyanis Wéber 
id6közben visszatért eredeti vallására A metszet a „Khar
cú Janus" című kötetben található (3.., 4. ábra). 

Ebben az id6szakban bontakozik ki Wéber barátsága 
We11elényi nádorral, kinek udvari orvosa lesz .. A nádor 
feleségének Széchy Máriának, a „Murányi Vénusznak", 
pedig még a nádor halála után is bizalmas tanácsadója 
Széchy Mária Wéberéket gyakran meglátogatja, a patikát 
is sűrún felkeresi és f6Jeg a gyógyszerek készítése iránt 
érdeklődik. Mint ismeretes, Széchy MáriaK6szegen patikát 
is berendez, maga is készít gyógyszereket, még segédet is 
tart A doktorkooó „Murányi Vénusz" Wébert édes komám 
uramnak, Wéber feleségét pedig komám asszonyomnak 
szólítja 

• 
l ábra.: Wéber bírói beiktaiása, a kémrcú Janus kötRtból, 

OSZK 

Wéber érdemei elismeréséül 1663-ban megkapja a ma
gyar nemességet Nemesi címerének leírása Johannes Cro
neru1tól származik A címerpajzson kétfarkú oroszlán lát
ható, jobbjában egyenes kardot, baljában vélhetően 
eper levelet tart, a koronás sisakból unikornis emelkedik ki 
[12].. A címerre vonatkozóan megjegyzem, hogy a fentiek
t61 eltérő címert is használ, pl Wébemek a „Lectio princi
pium " című 1655-ben megjelent díszes kötésű művének 
fedőlapján (5.. ábra). 

A többféle címer használatát példázza a Rezik Iános 
említett művéből származó idézet: 

„ ez a hiú, dic s6ségre vágyó ember (ti Wéber !áno.s) 
maga kész(ttet magának nem tudom milyen dombormiJ.ve
ket, amelyek ót az erény képmáwként ábrázolták sawk, 
oroszlánok, griffmadarak. holdak, napok, bolygók, ál/ócsil
lagok,felhók és villámok között Könyörgő fegyveresek 
majd álltak, majd leborultak előtte, majd e/hányva fegyve
reiket futásnak eredtek" A továbbiakban Rezik így ír: 
„ .az olvasó vegye figyelembe, hogy az frásra engem nem 
a barátság késztetett sem agya/ölet a hfze/gés sem a 
félelem sem, mert aki igazat fr, az nem retteg" { 13] 

Ezen elmarasztaló vélemény mellett az igazságnak tar
tozunk azzal, hogy megvizsgáljuk Wéber János munkássá
gát élete tevékeny időszakában 

Wéber szakmai munkássága, polilikai sikerei és bukása 

Írásait nemcsak hazájában, hanem külföldön is ismerik. 
Eperjesen valóságos kis akadémiát alakít ki, orvos-gyógy
szerészi iskolát tart fenn. lelkes támogatója az Eperjesen 
alapítandó evangélikus gimnázium létesítésének és 2000 
forintot ad erre a célra. Ó lesz a gimnázium első felügyelője, 
fiai is itt tanulnak a fiatal I hököly Imrével együtt Fiai 
mellett még külön nevel6ket is tart, s így nagymúveltségú 
ifjakká serdülnek Ügyesen verselnek, például atyjukat a 
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5. ábra: Lectio principium címlapja. OSZK 

„Lectio principium" és a „Janus bifrons' c1mu művet· 
nek megjelenése alkalmából lalin nyelvű versekkel köszön
tik. A fiúk sorsa később tragikusra fordul 

Wéber szakmai tekintély, tudását külföldön is elismerik 
A távoli Németországban azt tartották, hogy ajó gyógysze
rész Wébemél képezze magát Eperjesen. Vall is németor
szági gyakornoka 

Wéber b6kezű mecénás, az eperjesi evangélikus 
templom orgonáját saját költségén készítteti el. Díszes ki
állítású, drága könyveit is maga adja ki, ami abban az 
időben tetemes összeget emésztett fel Magyary-Kossa írja, 
hogy Wéber „enormis" (roppant nagy) vagyonnal rendel
kezett [14] 

Házában gyakran rendez összejöveteleket, melyeken ne
ves tudósok is részt vesznek, többször tudományos kérdések 
megvitatására is sor kerül 

Azt, hogy Wéber alacsony sorból oly magasra jutott, 
rendkívüli képességein kívül óriási becsvágyának is kö
szönhette Rezik János írja „Nem lzléste/en kivite/11 elég 
<zép festményt is ké szftett és a német templomban a piac felé 
e.s6 oldalfalán, nem meHze az oltártól függesztette fel. A 
fe.stmény ilyen volt .. a mt1vészi kivitelt1 oltár volt ráfestve, 
olyan, amilyen hajdan a régi frigykötés idejében Isten pa
rancsából áldozatok céljaira szolgált. Bikát áldoztak rajta 
s kellemes illattal vegyült füstje ég felé szállt Wéberfelesé
gével és n6vérével áhitatos arccal és összetett kezekkel 
leborulva imádkoztak Józma ezen szavai úgy voltak reá 
lrva, mintha Wéber szájából ömlöttek volna én pedig é.s az 
én házam szolgáljuk az Urat" [15] 

Ezt a festményt a templomból akkor távolították el, 
amikor Wéber evangélikus vallását ismét megváltoztatja és 
katolikus vallásra tér át. 

Időközben Wébert Wesselényiékhez fűződő barátsága 
olyan politikai mozgalomba sodorja, amely előző, az udvar 
iránt tanúsított lojalitásával szöges ellentétben áll. Nehéz 
eldönteni, hogy érdekek vezették-e, vagy valóban meggyő
ződéséből áll az összeesküvők oldalára. Talán a nádor 
barátságát nem akarta kockáztatni Tény az, hogy különféle 
segítséget nyújt az összeesküvőknek, többek között ágyú
kat is szállít részükre. 

A nádor halála után az összeesküvők között megindul a 
torzsalkodás. A NádasdrZrlnyi ellentétek következtében 
a mozgalom két részre szakad. Ekkor Wéber eltávolodik az 
összeesküvőktől 

Wéber 1668-ban lemond bírói tisztéről. E lépése azon
ban nem védi meg attól, hogy ne vetne viselkedésére árnyé
kot előbbi magatartása. Politikai botlását azzal próbálja 
kiküszöbölni, hogy előbbi barátait elhagyva, 1668-ban 
megjelenő munkáját, „Afe/s6magyarországi Eperjes kirá
lyi szabad város címerének hiteles lelrása" címmel, Mon
tecuccoli grófnak és ismét Szelepchényi érseknek dicsőítő 
sorokkal ajánlja Kétszínű viselkedésével azonban elveszíti 
az udvar kegyeit 

Wesselényihez fűződő régi barátsága és az összeeskü
vésben való részvételének gyanúja miatt, 1670 júliusában 
200 társával együtt fogságba vetik. Előbb a lőcsei bizottság, 
majd a pozsonyi bizottság elé kerül.. Csak 1671-ben hallgat
ják ki. Ügyét a bíróság egyre halogatja. Vagy nem találtak 
elegendő bizonyítékot ellene, vagy régi kapcsolatai segíte
nek, tény az, hogy nem ítélik halálra. Wébert azok közé 
sorolják, akiket ..felmenteni nem, de szabadon bocsátani 
sem lehet" { 16/. 

A Bécsben alakított új bíróság 1667. szeptember 24-én 
Wéber ügyét újra tárgyalja és vagyonelkobzásra ítélve fel
ügyelet mellett hazabocsátja. Wéber még négy évet tölt 
börtönben .. Fogsága alatt vagyona egy részét cl kobozzák, 
míg a többi rész elpusztul. Fiai közül a legidősebb Szolno
kon lesz hivatalnok, egy másik fia eltűnik, egy pedig a 
családdal együtt nyomorba jut Negyedik fia később Eper
jes tanács jegyzője lesz .. 

Wéber János nevével 1675-ben találkozunk ismét, ekkor 
foglalja el újra a főbírói széket Többé azonban nem. talál 
magára, testileg lelkileg megtört ember, tettrekészségét tel
jesen elveszti. Időközben gyógyszertára is tönkrement.. A 
patika berendezése a jezsuiták birtokába került 

Wéber 1682-ig marad a főbírói székben. Időközben igen 
megbarátkozik a jezsuitákkal és ismét áttér a katolikus 
vallásra. Rezik a szertartási aktust így írja le: 

„Mikor Wéber megjelent a német templomban, hogy a 
római katholikus egyház szokása szerint éljen az Úrvacso
rájával, az egész templom .szintültig megteltférfiakkal é5 
n6kkel, akik mindannyian csodálkoztak, hogy ez a lutherá·· 
nus valláshnz mindig oly állhatatosan ragaszkodó ember 
áttér a kathoíikus vallásra és bo/ondmódra azt beszélték, 
hogy nem az igazság szeretetéb6/, de el6kel6 tisztségének 
megtartása kedvéért cselekszi Mie/6tt az Úrvacsora szent
ségével élt volna, a sekrestyéb61 af6oltár elé vezetik és ill 
az oltár elótt lév6 legalsó lépe s6 közepén letérdeltetik, 
Habermann jezsuita páter könyvet ád neki és kényszeríti, 
hogy a jezsuita jelenlétében ebb61 a könyvb61 olvauon. Ö 



néhány lap átolvasása után megrémülve e/hallgatott, de 
e sakhamar a nevezett páter szigorúan 1eá szólott, mi.re 
kénytelen volt az olvasást tovább folytatni Hogy miért 
rémült meg annyira, nem tudjuk Némelyek úgy vélekednek, 
hogy ez a könyv egybefoglalja azokat a borzasztó átokfor
mu/ákat, amelyek által hajdan Csehországban is megta
gadták hitüket, tanftóikat, szüleiket, akik lutheránusb6/ kat
holikussá lettek és Wéber ezeknek olvasásától rettent 
vissza Ekkor távo/ltották el az evangélikus templomból az 
em/ltett rézmetszetet, mely Wébert e saládjával együtt ábrá·· 
zolta és a /efrás szerint .széle.ssége mintegy 5 róf lehetett" 
[17] 

Wéber megbánva újabb vallásváltoztatását, rövid id6 
múlva ismét visszatér evangélikus hitére. Az újabb vallás
változtatáshoz valószínűleg az is hozzájárult, hogy 1682 
augusztusában Thököly elfoglalja Eperjest és a jezsuitákat 
kiűzi 

Wéber utolsó éveiben teljesen összetört, régi hatalmá
nak, clókel6 kapcsolatainak, hatalmas vagyonának nyoma 
sem maradt. A katolikus vallásra történ6 utolsó áttérésénél 
felolvasott átokforma, mintha végső éveire nehezedett vol
na Utolsó áttérése után nemsokára meghal. Maga kéri, 
hogy ne rendezzenek neki díszes temetést, nem érdemli 
meg a díszes sírhelyet sem: „ azt a klvánságát hagyta 
hátra, hogy ne temessék a templomba. Eltemették tehát a 
temetó kapujától jobb kéz feló/ azon az úton, amely a 
templomtól a paróchiára vezet" [ 17]. 

Régi barátai, tudós társai közül halálakor senki nem 
emlékezik meg róla A század elején a piactér későbbi 
rendezése során sírja elpusztul, ma már nyoma sincs. Sze
rencsétlenül választott jeligéje - „ Tfahimur omnes /audis 
studio" , alatt futott be életpályája, a jobb sorsra érdemes 
író magasra emelkedett, hogy annál mélyebben bukjék -
írja Ernyei [18]. 

Wéber halála után mintha az átok egész családját is 
sújtaná, fiainak, leányainak és feleségének sorsa egyaránt 
tragikusan végződik. 

Frigyes nevű fia Eperjesen tanácsjegyz6 és lelkesen vesz 
részt a város védelmében, csapatával több kirohanást vezet 
és az ostromló császáriak 14 OOO fős seregének 6000 fás 
veszteséget okoz. A nagy túler6 azonban kilenc heti ostrom 
után a várost beveszi Wéber Frigyes sorsa megpecsételődik 
és öccse, Dáni el árulása következtében vésztörvényszék elé 
kerül. Caraffa elnökletével a bíróság felségsértés vádjával 
mindkett6jüket kínhalálra ítéli Több forrás szerint kezüket, 
majd fejüket levágják, tetemüket felnégyelik és bitófára 
akasztják 

Reziknél viszont azt olvashatjuk, hogy Wéber Dánielt 
Szolnokról hurcolják Eperjesre, és mivel katolikus, nem 
kínozzák meg, a felnégyelést és bitóra akasztást sem hajt
ják rajta végre 

A család további sorsáról Rezik így számol be: 
„ Wéber felesége, kire hajdan mosolygott a szerencse, 

életének végső napjaiban gyalázato< 1zegénységgel küz
dött Leg1ierencsétlenebbnek vallhatta önmagát, mert nem 
volt, hogy mit egyék és mikor étel után járt, vagy nem jutott 
hozzá, vagy e sak igen nehezen Gyakran azoknak könyörü
/etességéhezfordu/t, akiket nagy szerencséjétól megittasul
va lutheránus kutyáknak nevezett. Börtönben halt meg 
Bilincsbe vert három fiút és két leányt hagyott hátra A 
lányok kétségbeesésükben elhagyták a várost él kenyérért 

koldulva bejárták a falvakat és azoknak ir galmasságáb6/ 
tengették életüket akiknek esedezéseit szüleik meg nem hall
gatták Wébernének annyija sem maradt, hogy tisztessége
sen lehetett volna 6t eltemetni, férje mellé ingyen.sfrba 
temették" [19]. 

Wéberné röviddel fiainak kivégzése el(tt halt meg .. Az 
eperjesi régi anyakönyvben a következ6 bejegyzés találha
tó: „Sepulta est generosa viduaFe/icitas Wéberil687 ápr 
2. [18] 

Ha a családból még maradt is életben valaki Eperjesen 
nagy nyomorban élhetett, mert az 1698. évi conscriptio a 
hatalmas Wéber-féle. vagyonból, mint egyetlen vagyontár
gyat egy kis faházat említ amely a városi fürdő közelében 

. áll „domuncu/a lignea desso/ata" [18].. 
Id6rendi sorrendben követve Wéber János életútját, 

munkássága ismertetése nélkül egy különös és talányos 
emberrel, ingadozó jellemmel és becsvágyó egyénnel is
merkedünk meg .. Ha munkásságát vizsgáljuk, rendkívül sok 
értékre bukkanunk Szakmai tevékenységét mérlegelve 
széleskörű ismeretekkel és pályáján kimagasló tudással 
rendelkez6 egyént ismerünk meg. Ha politikai írásait dzs
gáljuk, gyakran önmagával is ellentétbe kerül6 megnyilvá
nulásokkal találkozunk 

Wéber fiatalon, alig 30-33 éves korában már olyan 
széleskörű ismeretekkel rendelkezik, hogy megírja talán 
pályájának legértékesebb szakmunkáját az Amuletumot 

Wéber János széleskörű szakmai és politikai íráminak 
ismertetéYe 

A mű több mint 100 oldalon tárgyalja a pestis termé
szetét, megel6zését, fizikális és gyógyszeres gyógyítását A 
címlap a kor szokásának megfelelően terjedehnesen utal 
tartalmára: „Amu/etum azaz Rövid és szükséges oktatás a 
Dög-halálról szereztetett Wéber Jánostól Eperjesi Patiká
rius/ól Sirach 38 V 8 a Patikárius Orvosságokat tsinál és 
ennek az ó munkáinak soha ninc.sen vége és ó által sok jó 
szereztetik ez földnek szlnén Bártfán Klösz Jakab által 
1645 Eszt" 

A könyv német, magyar és tót nyelven is megjelent. 
Az első részben számos tanácsot ad a döghalál elkerülé

sére: többek között e~ írja a 12. oldalon „Ez három szó 
hamar, messze, késól- Pe.1tis ellen orvosságod /észön," -
azaz hamar meneküljön el messzire, az ember a pestises 
helytől, és későn térjen vissza, á fert6zött helyre .. A továb
biakban tanácsot ad a városok egészségügyi szabályaira. A 
19. oldalon olvashatjuk, „ nagyobb buzgósággal járjanak 
az Isten hallgatására, áhítatosan könyörögjenek és mellett 
minden czégéres vétkektó/, részegségtó/, tobzódástó/, átko
zódástól és egyéb botránkoztató vétkektól meg<zünnyenek, 
sót erós büntetés alatt is meg tilttyák " 

Ezután rátér higénia megtartására: „ háziakat tisztán 
tartsák, az utcákról minden szennyet takarítsanak el" 

A Ili pontban írja, hogy legyen a víz tiszta a városban, 
a mészárosok egészséges állatokat vágjanak, a sört pedig ne 
dohos, hanem jó magból készítsék A fert6zöttek elkülöní
tésére, a jövevények és szegények elhelyezésére, azok gon
dozására külön ház álljon rendelkezésre. 

A 24 .. oldaltól az orvosok magatartására ad tanácsokat 
Azt írja, hogy ne látogassák a pestises betegeket, mert azzal 
széthurcolják a fertőzést a városban 

l 
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Az ötödik pontól (29. oldal) a döghalál elleni „ egészség 
megtartó orvosságokat" sorolja fel. Ezeknek kettős célja 
van, írja, „az leveg6 Eget, ha mi vétkek vadnak benne, 
megtisztltani, az testetjó módgyával orvos.ságÓkkal meg
er6siteni szükséges ezokdÚt, hogy az Aer az házakban, 
szobdkban illedö orvosságockal orvosoltas.sák és jó illatú 
eszközökkel, úgy-mint myrrhával, tömjénnel, ütömmel, ba
bérral (avagy borostyán globisockal) fenyú magvak 
Kosszaruval, egér fark virágjával . " (31-33 p). „ Tó 
bakkot is tartani az ház táján és néha kézzel is hozzányúlni, 
mert annak is szaga üzi el az ördögijt Ha valaki kimegy 
a házból, el6bb egyen egyfalat vajas kenyeret, az arcát 
kenje be ecettel, melyben ange/ika, citvor, kdlmo.sgyökér, 
ruta, pimpinel/a ázott, ezeket a gyökereket rdghatja is . 
vagy pedig egy falat spongidt mártson azpn ecetbe ésfeny6 
vagykörisfából e sinált lukas iskátulába tegye és azt szagol-
gassa 

Wéber tanácsait néhol verses formával is színesíti: 
„ Czitron noha kesertl alma 
De vagyon igen nagy haszna 
Betegség ellen igen haszndl 
Ha méreg volna is ellen áll 
A nyavaját elkergeti 
Vént is iffiat er6slti" (Vergilius után) (38. p .. ) 
„Narancs-a/mát is továbbá citrom héjdt és magvát is 

hasznos rdgni, a szegény ember pedig magyar citromokkal 
éljen úgy mint foghagymával és retekkel. Jó továbbá egy 
ki s arzenikumot tartalmazó zacskót a szlv fölött, vagy mo
gyoróhéjba tett kénes6t a nyakába akasztani" (41 p) „Aki 
éhgyonwrra az nuiga vizeletÚ ihattya, ne féljen bár 24 óráig 
a dög/etességt6/" . maid arra hivatkozik, hogy pl. Olasz
országban az orvosok ,,Fontanellával" élnek, megvágva 
karjukat úgy tartják, hogy amíg vérzik, a fertőzés a teslb61 
kifolyik 

A 42. oldalon érdekes recept leírását olvashatjuk: 
„Lictariumot is csinálnak ilyenképpen végy 2 diót, két 

fügét és vagy 20 ruta levelet, egy kis sót egy kis jó bort, és 
ezeket törd és temperáld egybe s azzal élj" 

A Il fejezet az „ételben italban való rend tartást" írja elő 
„A mi az ételt italt illeti, ki mikor szokott azt egye igya 

mé1tékkel" (44-48 p.) 
A IIL fejezetben „Az a/uvásr61 é.s vigyázásr6/' ír. Mon-

danivalóját többek közöl! versben is összefoglalja: 
„ld6d töltsed vigyázással 
Inkább hogysem aluvással 
Mert hosszú álom nem haszna.s 
Több kdrt, gonoszt te reád hoz ' (Cato után) 
Az 51-55 oldalon a „Nyugodalomról és mozgásról" ad 

tanácsot, a mo!!ója pedig szerinte: „Minek ninc.sen néha 
nyugovása, annak nem /ész 5ocká maradása." 

Az V.. fejezetben mértékletességre int,. Gyomornak töl
té1ér6l testnek ürös.sitésér61." 

Wéber figyelme még arra is kiterjed, hogy pestis idején 
tartózkodni kell a heves indulatoktól, „Pe"stis-korfe/ettébb 
való haragtól szomorúságtól megtartóztassa magát az em
ber.· 

Tulajdonképpen csak a 74 .. oldaltól tér rá a pestis 
tüneteinek az ismertetésére, az általánosan használható 
gyógyszerekre és a gyógyszerek összetételének leírására, 
majd külön-külön tárgyalja az egyes tünetek orvoslását 

A „Remedia Curativa" e. fejezetben felsorolja a pestis 
jeleit, így: hideglelés, szomjúság, ájulás, oldal és szív nyi
lalását, álmatlanság, émelygés, hóna alatt, füle mögött és 
másutt kelések keletkezése Általános javaslata a hashajtás, 
izzasztás, s szükséges érvágás .. 

Ajánl egyszerű gyógyszereket és nem egyszer bonyolult 
készítési módot is. Álljon itt mindkettőre néhány példa: 
Hashajtásra ajánlott a Manna, Senna folia, Rhebarbara, 
Cassia rózsafa víz, barackvirág víz. (Nem egyet ezek közül 
ma is használunk - szerzó). 

Érdekes az izzasztásraajánlottreceptje, „ végy két arany
nyomó Mithridatumot vagy T erjéket és az meleg borba vagy 
serbe, ecetbe, vagy égetett vlzbe, mint sóska vizébe, Kardi
benedict, avagy Pápa-fú vizébe és e. azutdnjól bé takaród
gyál hogy jól verejtékezhess" 

Ugyancsak érdekes recept a fekélyre ajánlott gyógyszer: 
„Egy vereshagyma közepét meg kell tölteni Terjéckel, cse
püvel betakarják amit előbb ecetbe mártottak meleg hamu
ban megsüték, összetörék ebb61 flastromot készítenek a 
kelésre, vagy fügéhez vízzel faolajat kevernek, szegények 
süssenek vöröshagymát, vagy használjanak kovász~" (87-
92 .. p.) 

A „pestiskór" tüneteit és gyógyszereit külön-külön tár
gyalja, székrekedésre, hasmenésre, hányásra, étvágytalan
ságra és fejfájás ellen részletesen ajánl kezelési módot 

„Elménekmegbontásdndl, avagy esze/6s ségnél. Töröl
getni a beteg karját lábdt száját ecetes drpavlzze/" ajánlja. 
Álmatlanság esetén pedig „ .Kennyék meg a vak szemet 
Popiommal, af6 tetejére tegyenek Rózia eczetben és bodza 
vúág lágy meleg vizében mártott Rózsa Pogác.sát "nól a 
kezelési tanács. Így a továbbiakban felsorolja az ájulás, 
hurut, torokfájás, nyilalás, giliszta, orrvérzés ellenszereit 

A 104 oldaltól kezdve a „Remedia Confortatívu.s" feje
zetben a tápláló és felerősítő gyógyszereket tárgyalja. Ilye
nek a tyúkhús leves tojássárgájával. 

Nem feledkezik meg a követendő életmódról sein, s az 
orvosságok melle ti „ szükségesek a Sacra Remedia a lelki 
Orvosságok, a szent buzgó áhltato.s könyörgések . " írja 

A könyv záradéka latinul és magyarul a következő vers: 
„Sokakat meg ölt a dög-halál 
Az el-múlt e.sztend6 által 
Jézus adgy boldog ki-mulást 
Dög-halált töl/ünk tdvoztasd 
Hogy it mind kegyesen élljünk 
amot dic sér6id legyünk" 
A vers után amulet-kép, egy szív alakban a következ6 

felirattal: 
„Szt Jézus Nobis Amulétum Sítque Nepentei Amulétum 

UramJé<us légy Orvosunk, Bánatunkban vidámságunk .. " 
Wéber később megjelent három műve részben politikai 

természetű írás, vagy - mint Eperjes címerének leírása -
szokásos címerjelképeket magyarázó fejtegetés .. E művek 
ismertetésével e dolgozat mind tárgyát, mind terjedelmét 
tekintve részletesen nem foglalkozhat, csupán rövid mélta
tásukra szorítkozik 

1662-ben, mikor Wébert másodszor is megválasztják 
főbírónak, kiadja második könyvét és példányszámait szét
osztja polgáriársai között. A kiadvány rendkívül díszes, 
b6rkötése arany-nyomással készült A bels6 borítólap 
hátulján rézmetszet látható Eperjesr6L A mú teljes 
címe: 



„Janus Bifroni seu Speculum Physicopolitikum Durch 
Johannes WébeT Apoteckern (dero zeitRichtern) els6 bíró
sága idejében 1662-ben Nyomtatva L6csén Lorenz Brewer n 
1662-ben" A mű politikai-filozófiai munka, melyb.it• Wé
ber olyan vezérfonalat kíván adni az uralkodáshoz, amely 
a nép boldogulását szolgálná. 

A könyvet ékes sorok kíséretében Montecuccolinak és 
S zelepchényinek ajánlja. A bevezetésben akkori neves papi 
és világi személyek tollából a műre vonatkozó méltató 
összefoglalások találhatók, így többek között Müller János 
evangélikus lelkészt61, Schönlin János Fülöp orvos és filo
zófustól, Spielenberg Dávid orvostól, Bayer Jánostól az 
eperjesi liceum rektorától stb 

A mű paragrarnmája: „ln re Janu1 Es.' Honor Urbis Es' 
Apex Diei fül" 

A tárgyalásban az emberi test egyes szerveihez hasonlít
ja az uralkodás művészetét Az uralkodás jelmondata le
gyen: „Satus Populi Suprema Lex Esto." (A nép üdve 
legyen a legfőbb törvény . .) Végül felsorolja az uralkodóval 
szemben támasztott követelményeket, így: legyen bátor, 
körültekint6, higgadt, állhatatos, megértő, éber, kegyes stb 
Az uralkodó olyan mint a jó atya. A befejező oldalakon 
végül az uralkodó tevékenységét a jó orvos működéséhez 
hasonlítja: „Regenten werden Arzten verg/ichen" 

A drága kiállítású könyv rézmetszetekben is bővelkedik. 
Az 1662, évi bírói beiktatás rézmetszetén akkor élő szemé
lyek ábrázolásával is találkozunk. (l, 4 .. ábra) .. A képen 1 
sz. a f6bíró, 2 .. sz .. a tanács. 3. sz. Sc:ho/z György patikus, 4. 
sz .. a tanácstagok, 5. sz .. a bíró három fia receptomkkal, 6 
sz. a közönség, 7 .. sz .. trombitások és zenészek az orgona 
mellett 

A könyvben négy másik rézmetszet a jó uralkodót pél
dázza, mint orvost, mint szorgos földművest, mint a tenge
ren hánykódó hajó kapitányát, végül mint a juhait védelme
ző bátor pásztort. A metszeteket fiainak latin nyelven írt 
versei magyarázzák E művel egyid6ben jelenik meg Bayer 
M Jánosnak, az eperjesi kollégium igazgatójának az „ Os
tium, vet AtriumNature ichonographice delienatum" című 
könyve, mely hosszú, dicsőítő sorokkal Wéber Jánost 
kéri fel a mű pártfogolására - mint azt már korábban 
idéztem 

1665-benjelenik meg Wéber másik politikai természetű 
műve, a „Lectio princípium", teljes címén ,,fejedelmek 
leckéje, azaz politikai kézvezetés arra nézve, hogy hogyan 
igazolható az ifjú kere.sztény kormányzó e/6tt az igazival
lá101ság, az erénye1 élet é1 a dicséret érdeml6 kormányzá1 
elie" A kiadvány rendkívül díszes. A fed6lapon Wébert 
oroszlánoktól vontatott kocsin ábrázolja, a feje felett kardot 
tartó griffes címer, a kép keretét dús gyógynövényekből álló 
füzér díszíti A könyv jelmondata: , Sic Itur ad Alta' (5 .. 
ábra) 

Wéber ekkor már politikai áramlatok között őrlődik. E 
műben hol lojális az udvarhoz, hol pedig keserú kifakadá
sokkal panaszolja el hazafiúi bánatát, sűrű szemrehányások 
közepette, önmagának is ellentmondva 

A mű útmutatót kíván adni egy ifjú keresztény uralkodó 
részére az igazságos, kegyes, erényes uralkodásra 

Wéber utolsó könyve 1668-ban jelenik meg Lőcsén, 
„ Wappen der König/ Freien Stadt Epperies in Ober Un
gár n l 6ő8" címmel (A felsőmagyarországi Eperjes királyi 
szabadváros címerének hiteles leírása.) 

A vaskos, 430 oldalas kis alakú könyvet 12 oldalon 
ajánlás vezeti be. A szerz6 nyolc fejezetben tárgyalja a 
címerábrák és jelképek jelentését, b6séges magyarázattal 
Néhány példával szeretném ezt bemutatni. 

A griff az éberséget, a serénységet, a szorgalmat jelenti, 
a rózsa a türelmet, a hírnevet, a dícsóséget kívánja ábrázol
ni, az oroszlán a nagylelkűséget és a türelmet, a sas a 
kegyességet és tudományban való jártasságot jelképezi és 
így tovább. A könyv b6ségesen tartalmaz a helyes uralko
dásra vonatkozó hivatkozást is. 

A kötetet verssel fejezi be mintegy jótanácsot adva: 
„Wird rn/che Früchte tragen Welche die Republic 

seelig seinen Nahmen un.sterblich a/les blühend machen 
um den ganzen Land reichen Nutzen und viel Früchte 
<ehaffen,' 

Igen hiányos volna Wéber János életének és munkássá
gának ismertetése, ha nem térnénk ki a Wesselényiekhez 
kialakult viszonyára, a velük, f6leg Széchy Máriával foly
tatott levelezésére E levelekből az is kiderül, hogy Wéber 
valóban mind politikailag, mind szakmai ismeretek tekin
tetében közismert és nagyrabecsült személy volt 

1653-ban már igen jó és bizalmas viszonyban volt Wes
selényiékkeL Ekkor már ismert és közkézen forog „Amule
tum" című munkája Ebb61 az évb61 származik Széchy 
Mária levele Wéber Jánoshoz .. , Ezel6tt is írtam vala 
Kegyelmednek nyavaljámfel61, lgy jut eszemben, de semmi 
válasz nem 16n rá, kérem azért Kegyelmedet, beszélgessen 
doctor uraimékkel derekasan, már vagyon esztendeinél 
több, hogy az májamnak nagy fájdalmát érzem, úgy veszem 
eszembe, meg i~· dagad néha, ki miatt az gyomrom i~ meg 
puffad, az szoknya vállát sem szoríthatom meg magamon, 
keménységét is érzemjobboldalamban, az mintfeljebb i1 
Inam, doctor uraimékkal be<zélgetvefel6le, ha mi orvo.ssá
got javai kigyelmetek, vagy ken6t vagy flmtromot vagy 
valami olyan italt, az kit kegyelmed gondol, hogy be vehet
ném és gyomromat meg nem vesztege11en küldjön Kegyel
med; maga jól tudja azt Kegyelmed, nemigen bevehetek 
bels6 orva1ságot Uram 6 kegyelmét i1 harmadik éjjel igen 
megrázta az hideglelés, mo1t i1 bágyadt állapottal vagyon 
6 kegyelme 

Hagyá azért írnom, 6 kegyelme számára;, küldeni piru
lát, két talyér ára kánfort, olyan decoctumot, a kiben szar-
1zaparilás szokott lenni, kétszer valót, külön-külön csomó
ban kö.sse Kegyelmed 6ket. Valami jó terjéket is Egy 
köpöczével 

Ezek után ajánlom! stenemnek Kegyelmedet Szendr6ben 
8 Decembris 1653 Kegyelmednek jó szívvel szolgál Gróf 
Anna Mária Szécsi m p." 

A levél külső címzése; „Generiso ac prudenti domini 
Joanni Wéber, Apothecario Eperjesien.sis ac dornino ab ser
vandissinw." A levél utóiratban lgy folytatódik „kérem 
Kegyelmedet, küldjön nekem méhfúvet (Folia Melissae), 
igenjavalják hordós borban vetni és róla az májnakfájdal
mai ellen, annyit küldjön Kegyelmed, egész hordó borban 
akarom tenni" {20] 

A levél tanusága szerint ekkor már több levélváltás is 
történt Wesselényiékkel, akik nagyra becsülték Wéber 
szakmai tanácsait. 

Wesselényi nádor 1658-ban sajátkezű levélben írja Wé
bemek: " ... hogy a patikábul\ való szerszámokért adó.sok 
vagyunk kegyelmednek kegyelmedet kérem, aminem6 pi-
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lulákat küldöttem vala kg/dnek, küldjön még olyat nékem 
egy iskátu/yával s lrja meg azt is, még menivel tartozunk 
kg/dnek Isten kgddel DatuminMurány, 12. Maji 1658 Kk 
szolgál G Wesselényi m p .. " 

Figyelemre méltó a levél címzése is: „AdassékPathiká
ros János úmak Eperjes városában ez levelünk" [21]. 

Közeli kapcsolatra utal és baráti hangvételű Széchy Má
ria 1669-b61 származó levele, melyben Wébert „ édes ko
mám uram" -nak, feleségét pedig „komám asszonyom 6 
kegyelmének" szólítja. 

1667-ben Wesselényi halála után Széchy Mária már 
elbetegesedett és Murány várába vonult vissza. Ekkor írja 
a következ6 levelet: „ én szintén elbetegesedett s nyomo
rodott ember vagyok az hitvány szlvbádgyadás miatt, mely 
mia többet fekszem, hogy sem mint fen vagyok . ezen 
nyavalyámat, mely irán kérem kgmdet, édes komám uram, 
adja maga jó tanác.sát is komám a,s szonyomnak 6 kg/mé
nek ajánlom szolgálatomat. Murány, 21. Augusti, 1669 
Kegyelmednek böc sölettel szolgál néhai boldog emlékezetll. 
grófHadadi Wesselényi Ferenc úr, Magyarország pa/a
tinusa meghagyott özvegye G. Anna Mária Szécsi m p 
"[22] 

Az idézett leveleken kívül ismeretes Wesselényi nádor 
Wéber Jánoshoz írott sajátkeztl levele, kelt 1661 Juli lo 
Rozgony, valamint 1655. IX. 13-án kelt levél Murányból. 
Az 1662. Xl 13-án Iepliczb61 írott levélben Wesselényi 
meg bízza Wébert, hogy tárgyaljon egy ágyúönt6vel, 1663-
ban pedig Rozgonyból ír Wébemek 

Wébert műveinek megjelenésekor a kortársak elárasz
tották dicséreteikkeL Nemcsak magyar ismert személyek
t61, de külföldr61 is kapja az elismer6 bírálatokat. A Janus 
bifrons megjelenése alkalmából például Makkai Ferenc 
egri püspök, Müller eperjesi prédikátor, Sartorius János 
kassai jezsuita, Spie/enber ger 16csei orvos, az els6 magyar 
papífgyáros Andreas Herczog üdvözl6 sorain kívül, kül
földr61 is b6ségesen érkeznek a méltató köszöntések Üd
vözli Conradus Schneider us az anhalti fejedelem udvari 
orvosa, Georgius Stierbicz, Georgius Curiani, lohannes 
Rosaides stb.. 

Wéber János orvos-gyógyszerészi m úködésének emlé
kei, nagyrészt kéziratban voltak és az id6k során elkallód
tak Sokoldalú működéséről szinte csak az általa kiadott 
könyvek tanúskodnak. 

Elete változatos és küzdelmekben gazdag volt 
„Zivataros kora nem kedvezett a tudomány művelőinek 

s ha a tehetség pillanatra érvényesült is - írja Ernyei, - a 
viszonyok nyomása alatt buknia kellett Szenvedett ártatla
nul azért mert tudós létére a hálátlan politika örvényébe 
került, melynek utóbb családostól áldozata lett " 
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J . L e n g y e l : János Wéber, pharmacist and physicio.n 
(1612-1683) 

János Wéber physician and pharmacist, chief justice of the 
town Eperjes, elected many times, lived and worked in the years 
of the XVII. century haunted by political conflicts. His life was 
extremely agitated. He is thc only pharmacist who played a signi
ficant role in Hungarian history too„ He was ofhumble origin and 
rose up to the circles of the court. He was a significant personality 
in the profcssion as well asin politics. Becauseof his JXJlitical role 
he came clown in the world, at !ast prison and beggar-staff has 
fallen to his share 

His professional education, activity as physicisan and pharma
cist was outstanding, his professional knowledge was recognised 
abroad as well„ His literary activity was also significant He was a 
generous Maecena„, his house was the meeting point of scientists, 
writers, well known political personalities. He was the physician 
and advisor of the palatine Wesselényi and also of Maria Széchy, 
according to their contemporary correspondence. 

Ihe paper describes the curriculum of János Wéber, his activi
ties as pharmacist and physician, the professional relations of his 
literary activities partly on the hasis of original sources 

The copies of contemJXJrary copperplate engravings are also 
presented 

(Budapest, Liszt Ferenc tér 6 -1061) 


