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AZ »IGEN HASZNOS ES DRÁGA NEMES RECEPTUM« 
NÉMET EREDETIJE. 

A XVI. és XVII. század német trúfáinak és szatirikus 
irodalmának torzító éle az erkölcstelen pap, a szegény embert 
kiuzsorázó ügyvéd, az igazságtalan bíró, a hazudozó diák, 
úrhatnám polgár, együgyű és agyafúrt paraszt mellett első
sorban a nő ellen irányul. A csúfolódó kedvben és érvekben 
kifogyhatatlan kompilátorok a nő külömböző típusai közül 
mindenek előtt a pörlekedő, az ördögöt is megfélemlítő asz-
szonyt tűzik tollúk hegyére.1 Tünger (Facetiae ed. Keller. 
1874.) Bebel (Geschwánck 1558.), Wickram (Rollwagenbuch-
lein 1555.), Frey (Gartengesellschaft 1556.), Kirchhof (Wen-
dunmuth 1563.), Montanus, Lindener, Schumann durvaságai 
váltakoznak Hans Sachs Fastnachtspieleinek, Fischart Philo
sophisch Ehzuchtbuchlin-]ének (1578.), Moscherosch szatirikus 
látomásainak, Grimmeishausen regényeinek, különösen a Trutz 
Sim-plexnek s a nyomában meginduló irodalomnak sikamlós 
elbeszéléseivel, s a későbbi epikusok és lírikusok szép rímek 
közé rejtett, de félre nem érthető czélzásaival. 

S ennek a gazdag irodalomnak egy kis hulláma, a népies 
könyvek (Salamon és Markalf) vaskos tréfáival s az epitha-
lamiumok csúfolódásaival hozzánk is eljutott. Egy érdekes 
termékét pedig Toldy Ferencz áztatta ki egy régi, szerinte 
XVI. századi, erdélyi nyomtatvány borítótáblájából s tette 
közzé 1870-ben.2 Ez a »Receptum« azonban nem eredeti, a mi 
a kompilácziós kedv és föltétlen irodalmi függőség korában, 
a mikor az írók legfeljebb csak műveik jogtalan vagy eltor
zított utánnyomása ellen tiltakoznak (mint pl. Moscherosch) 
s a plágium fogalmát másképpen értelmezik, fel sem tűnik. 
Német megfelelőjére egy ma már ritka könyvnek, az Etho-
graphia Mundinak második részében akadtam, mely a köv. 

1 V. ö. Martin Montanus Schwankbücher (1557—1566.) Herausg. 
von J. Bolté. Lit. Verein in Stuttgart. CCXVII. 1899. 621—3. lpk. 
Fr. Brietzmann, Die böse Frau in der d. Literatur des Mittelalters 
Palaestra. XLII . (1912). 

2 Adalékok a régibb magyar irodalom történetéhez. Értekezések 
a nyelv- és széptud. osztály köréből. IX. sz. 22—26. 1. : Egy népiro
dalmi emlék 1550—1575-ből. 

25 Irodalomtörténeti Közle k. XXIII. „<Sx@>(» ?4S) 
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czím alatt jelent meg : Ethografhia Mundi. Pars Secunda. 
Malus Mulier. Das ist Gründliche Beschreibung I. Von der 
Regimentssucht der bősen Weiber. I I . Von den vrsachen des 
Hausslichen Weiberkrieges. I I I . Von der Tractation der Wei
ber [Geheimen Amuletis Preservativen, vnd Artzneyen] wider 
die Gifftige Regierseuch der Weiber. Allen vnd jeden Männern 
vnd Weibern zu nothwendigen vnterricht [sehr lustig vnd 
kurtzweilig beschrieben! vnd mit mancherley Fratzen vnd 
Schwatzen [vnd Lächerlichen Historien gespickt | zum vierd-
ten mal corrigieret vnd gantz New zugericht| Durch Johan-
nem Olorinum Variscum. 1609. Zu Magdeburgk (Bey Johan 
Francken. (Czímlapon fametszet : családi jelenet : a férj veri 
feleségét, a ki fél térden állva, összetett kézzel kegyelemért 
könyörög). A könyv álnevű írója Sommer János (1545—1622.)* 
Klosterbergeni tanító, majd osterweddingeni pap, Fischart 
hatása alatt álló termékeny és népszerű kompilátor. Szóban 
forgó munkája nem 1609-ben jelent meg először, a mit a czím 
mellett (»zum vierdten mai corrigieret«) egy régi bejegyzés is 
bizonyít, mely egy régebbi kiadásra utal.2 Idézi Fischart 
Ehezüchtbüchlin-jét,3 mely 1578-ban, és a »PantagruelH* 
(Affenteuerliche und Vngeheurliche Geschichtsschrift vom Le
ben, rhaten vnd Thaten der for langen weilen Vollen wolbe-
schraiten Helden vnd Herren Grandgusier, Gargantoa vnd 
Pantagruel . . .), mely 1575-ben jelent meg, s így csak a XVI. 
század utolsó két évtizedében keletkezhetett. 

A »Malus Mulier« valósággal kulturhistóriai documentum. 
Encziklopediája az egész nőgyűlölő irodalomnak. Megvan 
benne minden érv, melyet a pogány és keresztyén írókból,, 
szentatyákból, bibliából, jogi könyvekből és versekből a há
zsártos nő ellen fel lehet hozni. Formája dialogikus. Szereplői 
a tapasztalt Andreas és a tapasztalatlanabb Simon. A ma
gyar Receptum, — melynek megfelelő német eredetije Andreas 
szájába van adva,5 — a bevezetés, a befejezés néhány sorá
nak s egy közbenső receptumnak kivételével betűszerinti hű,. 

1 L. ró la : Goedeke, Grundriss, 2. (2. Aufl. 1886.) 372, 521. 583. 
lk. W. Wackernagel, Geschichte d. deutsch. Lit. (Zweite Aufl. neu bearb. 
. . .von E. Martin. 1894. I I . 75, yy. lk. és Weller, Lexicon Anonymo-
num, 2. Aufl. 1886. pag. 399. — Az »Ein Politischer Discurs vom Hei
ligen Ehestand« (1609.) bevezetésének I. S. C. P. O.-ját egy bejegyzés 
így oldja fel: Johann Sommer coronatus Poeta Olorinus d. i. von 
Zwickau. 

3 Goedeke I I . 372. nem tud régebbi kiadásról v. ö. még : Kari 
WTilh. Ludw. Hey se, Bücherschatz der neueren deutschen National
literatur des XVI. und XVII. Jahrhunderts. Berlin. 1854. pag. 122. 
No. 1843. A »Malus Mulier« Önállóan is megjelent mint Böse-Weiber-
Apotekken. Fraustadt, é. n. 

3 Malus Mulier. 135. 1. 
4 Malus Mulier. 136. 1. 
5 Malus Mulier. 126—130. lk. 
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olykor szolgai fordítás. Toldy terminus a quo-ját 1550—75-
rőT a XVI. sz. végére vagy a XVII. sz. elejére kell tennünk. 

Igen hasznos es drága nemes 
recefitom, avagy orvosság, mi-
koron az asszonyi állaton auagy 
az szolgáló leányon, tunya, 
rest, auagy czáczogo szin va
gyon : Erről a betegségről ta-
laltatot Bodalrius könyvéből, 
es Aesculapiusbol, Galenus-
bol, Hypocrates kőnyüéből, Es 
egyéb bánatos Doctoroknac 
kőnyuekből : Az Tudós es 
Bőlcz Doctor • által {kinec : 
neue) Nem gondoloc vele: 
őszuesze dőtt etet. 

Elöszer mikoron ez e beteg
ség az fellyűl megnevezet sze
mélyeket gyötörne. Végy: 

Andreas. Wolan weil du 
mich meiner Freundschafft 
erinnerst [die von Kindsbei
nen an zwischen uns bey-
den gewesen jetzt j so wil 
ich Krafft deroselben dir hie
rinnen willfahren. Du solt aber 
wissen [das zweene hochbe-
rfimbte Doctores aus Vtopia 
nemlich Doctor Nullus vn Doc
tor Nemo dieselbe Artzney er
funden] von welchen ich sie 
wunderbarlicher weise (da
von jetzt nicht zu sagen) be
kommen. Vnd stehet die gantze 
Cura, erstlich in einer Salben. 
Darnach in einem Pulver. Zum 
dritten in Pillulen. Zum vierd-
ten in einem Syrup. Zum 
fűnfften in einem Electuario 
oder Latwerg. Die ingredientia 
aber [oder die Kreuteri s o 

zur Salben gebraucht werden) , 
sind folgende. 

'Scheiterkraut ] 
Gerten Salat] 
Bengel Suppen) 
Brűgel Brűlein] 
Stecken Pfeffer] 
Kolben Geműss j 
Gabel Garley] 
Tremmel Bra

ten] 
Rec.<Plewen Fladen] 

Schlegel 
Kuchen ] 

Fussmilchj 
Pastetlein ge-

backn] 
von Besenstie

len] 
Krefftige Faust-

tafflein] 

jedes ein 
halb viertheil 
einer 
Stund 

vegyen 
az orvos 
Doctor 

Mindenik
ben fel 
fertált,egy 
óráig. 

Fiat unctio. 
Ob gemelte Artzney eines 

nach dem andern | lege der 

Hasáb kapoztat. 
Kert souény Sa

látát . 
Bott leuet. 
Páltza faczaré-

kot. 
Karó borsót. 
Darab fa Pépet. 
Vella Epet 
Dorong pecze-

nyét. 
Sulyoc Máiat. 
Mosófa Lepént 
Czép hadarófa 

Fánkot 
Láb Téyiet 
Sz$c lábból sü

tőt Pastétat. 
Erős okol hup-

pogást. 

Legyen ezekből kenet. 
Es ez fellyűl meg mondót 

orvosságot, rágd egymás vtán 
25* 
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Regiersüchtigen Frawen vber 
den Kopff [ Lenden [ Arm 
vnnd Schenckel [ schmirs auch 
damit [ biss dass jhr der rothe 
vnd blawe Schweis kömpt [ 
dann wisch das mit fünff-
fingerkraut ab. 

Fiant pillulae & dentur ad 
placitü. 

Zum Syrup 1 welcher gleichs-
fals zum Purgiren dienstlich [ 
können nachfolgende Stücke 
gebrauchet werden : Als 

Rec.<l 

Fiat potio, detur in aurora, 
vesperiqu ; 

Zum Electuario oder Lat-
werg | welches du der Zanck-
vnnd Regiersüchtigen Frawen 

: az beteg személynec az feiere, 
í ágyékára, kariára, es lábaira, 
í es mind addig kennyed vele, 
í miglen az veres es kec veritéc 
[ ki származik rayta [ annac 

utánna töröld le az öt Viú 
füuel. 

Es legyen Electuarium az 
kÖnyőc duffolásbol : ezekből 
mind az fellyül meg nevezet 
szerszámokból, csináltassánac 
pillula Globisoc, es adgyác az 
beteg személynec kellettéig. 

Ez mellett ha akarod, Sy-
ruppal megpurgálhatod. Es ha 
akarod, egy más vtán élhetz 
vele. Az Syrupnac penig éffele 
szerszámot kel venni : 

Ebből ez Syropből Ital csi-
náltasséc, es estue, reggel, hay-
nalban adgyác meg innya az 
fellyül megnevezet beteg sze
mélynec. Ezt penig az beteg 

A következő receptum (Zum Pulver) nehany pontja kü-
lömbözik ugyan egymástól, de már az utasítás azonos, s ezen 
túl a szövegek megfelelése is teljes : 

Fiat pulvis & condiantur 
antecedentia. 

Zum Pillulen so zur Purga-
tion gebraucht werden | sind 
folgende stücke(i) sehr gut. Als 

Ezekből legyen por, es ele-
gyittessec őszue az fellyül meg 
mondottackal. 

Igen io, ha Pillulakat is czi-
nálnac ez ide hátra megneue-
zet Speciesekből, purgalásnac 
okáért nem haszontalánoc. 

R. 

Fusspillulen J 
Feust TeigJ 
Knielatwerg J 
Electuarium 

von Elen-
bogen stos-
senl 

•jed 
! Í

Artzol ez apás sze-
derient. 

Láb pillulakat. 
Oekől huppogast. 
T^rd méregetest 

A menyi 
szükséges 
elég 

'Geissei stab| ' 
Stulbein ] 
Wocken Zu 

cker | 
Kehrwisch-

stiel| 

»jedes ein Pfund 

'Ostornyelet. 
Széklábat. 

VegyJGusal Nadmezet. 
Soprö Nyelet. 
Legyező Nyelet. 

Mindenikből 
egy fontot 
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zur labung geben solt [ vber die 
Seiten | oder wodichs am be
sten bedunckt | ist excellent 
gut | wie das folget : 

R. Tellerbirn. 

Fiat Electuarium, & detur 
ad refectionem. 

Damit aber die Regier Pest 
nicht tiefier einreisse | als sie 
zum ersten war | vnd nicht 
wieder komme | so gebrauche 
| wie folget : 

R. 
Hunger Kraut j 
Dürr Brot] 
Brunnen safEtj 
Welcke Rüben | 

jedes 4. 
wochen. 

személynec kónnyebségére kel 
adni az oldala felől, avagy ahol 
az ember gondolna, hogy melly 
felől hasznosb az mint egy 
más vtán kővetkőzic. 

Végy továbbá tanyer körtveit. 

Ebből legyen Electuarium 
és adgyanac ebben neki eleget. 
Hogy penig ez betegség go-
noszb ne legyen, hogy nem 
mint előb volt, e» hogy az 
betegnec többet ne árczon. 

Végy 
Kopykápoztát. 
Aszszukenyeret. 
K . . faczarekot.1 

Heti ehlakást.2 

(Hiányzik az utasítás.) 

Obgenante Stücke alle nim 
nicht samptlich | sondern je 
eine nach dem andern | vnd 
brauch die zu rechter zeit [ denn 
jhre Krafft gar gross | vnd 
wenn sie samptlich genommen 
würden | möchte der Ge
schmack der Patienten zum 
Tod gereichen | vnd dir dess 
fehlens halben Gefengnuss brin
gen. Aber recht gebraucht f 
so ist die Kunst probirt | 
vorauss in der zeit | da die 
Cappen von Hennen schier 
gemeistert werden. 

Legyen ebből etec es az be
tegnec keuesenkint adgyäc. 

Továbbá a fellyül meg neue-
zet oruosságot, ne vedd egy
szerre mind, hanem egyiket 
az masic vtán, es alkolmatos 
időben, mert nagy ereié es 
haszna vagyon, Mert ha az 
betegnec egyszersmind kezded 
adni, meg vtállya á beteg sze
mély. Es talám halálára is 
fordulna az orvosságnac alkal
matlan es mértek nélkül való 
vétele : es az Antidotumnac 
Dictaia nem observalasaért 
avagy alkalmatlanul vele ele
seiért fogságra is vetetethet-
nél. 

Hanem mikoron igazan élsz 
vele, nagyot hasznai : es meg-
probaltatot ez é Tudomány 
meg annac előtte, minec előtte 
az Kakasoc futtokban el eytet-
tec Taraiokat. 

1 A kipontozott helyen : Kút állhatott. 
2 Heti ehlakás : A szemben álló >>wochen«-hez kapcsolódik. 
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Nu folget ein Recept | für 
solche Zanck vnd Regiersucht 
f damit sie derselben fürkom
men. 

{Maulschloss ] 
Demut wasser ] 
Keusch wurtz 
Heusslich bletter 

Immár kouetkőzik oly Tu
domány es olly Receptum 
éffele betegségről, miképpen 
az fellyül meg mondót sze
mélyéé eleit vehesséc beteg-
ségeknec : 

jegliches 
mit Tugend Véf?Y 

Ajac kapczolást. 
Alázatos vizet. 
Szemérmetes Gyököret. 
Jo Gazdaszonság levelet. 
Fog nem mutogatást.1 

TROSTLER JÓZSEF (Berlin). 

1 E czikk már ki volt szedve, mikor ráakadtam Sommer forrá
sára Hans Sachsnál (Ein recept vur der weiber klappersuecht. Sämtliche 
Fabeln und Schwanke von Hans Sachs, ed. Edmund Goetze. Neu
drucke. Halle, 1893. !• 3^8—370) s a receptumnak egy osztrák hajtá
sára Hans Weite nfeldernél. [Ein hupsch news Liedt, we man den bösen 
Weybern vnd Meyden die Klappersucht vertreibet. Im Thon: Venus du 
vnd dein Kindt, seind alle beyde blindt. . etc. Durch Hansen Weitten-
felder, Sayler vnd Britschenmaister, Sesshafft zu Wolckersdorff.] Egy
máshoz való viszonyukról legközelebb szólok. 


