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MAGYAR MILLENNHJM 

A MAGYAR GYÓGYÍT.ÁS ÉVSZ.ÁZADAI 

1. rész: A honfoglalás korának egészségügyi viszonyairól hírt ad6 
történelmi források kritikai áttekintése 

.. '.\lil klli.:t a 10gi k1\l11il;úkh"1L \'alaminl <1 h;1gy11rn<"myukb1"il. 
110md) k11111n,1rndt babt1n,·b t.:rk\lk:;l1khiil. s n::git.: a ll)ehl1en !alúlhat\1 n;,t11H\1kb\1I. 
a p11g{my magy;11\1k \'all;'isi hit0ri'il 0s szt.:nan~·baín"il bizt111yP.'ia! \agy hilli.:!l\t J;iypnn(' .. 

Bel'e;,etés 

Elsö pillanatban azt gondo!hatn{1nk: ug\an 111!t 1s tud
hatunk ezer év e\ötti hétköznapi gondokról-bajokról'? i\ 
közkclctü irodalo111ban és forrúsokban a . .turúni öscrö··-
1öl az .. elkorcsosult népség''-ig 1ninclcnfélc vélc111ényröl 
hallhatunk-olvashatunk. Jelen cikksorozatban n1cgkisé
n.:ljük. hogy nyerhctö-e érteltncs vú!asz föltett kérdésünk
re úgy. hogy nen1 chnélctckböl indulunk ki. hanc111 kellö 
kritikúval rnt:grostúlt - olykor apró - adatl1k rnuzaikküvc
it prúbjljuk n1eg összerakni. !(ülünbözö frirr<isainkból cl
s(ísorban arra kapunk ICk:lt:tet. hogy rnilycn hclegs0gt:k
bt:n szenvedtek eleink.;\ gyógyítás 1nódjairó!. t:szközeiröl 
sokkal szegényesebbek istncrcteink. 

t\z elinúlt hannadl'el évszúzad alatt szú111os tudós kü
lönbözö nézüpontból vt:llt.:' vizsgíllat alú ezt a kérdést. 
vagy ennek egy-cg_:' részlt.:'tét. Tiszteletlen és ízléstelen 
lenne. ha tévt.:'déscikct - tú!zúsaikaL vagy Jkór csak a fö!
is1neréscik okozta örön1böl fakadó clrogultságukat kipel
lengéreznénk (bennünket setn véd senuni a haslinlú hibúk 
ellen!). Vegyük sorra inkúbb a szóba jöhctéi tudotnúny
szakok eddigi cn::din0nycit. s azok leht:tségcs buktatliit. 
korlútait. 

i\ t(irtl;llcti-. írull c1JJ/(.,íkcli alkattal. egészséggel. bctcg
séggL'i. gyógyítússa! kapcsolatos adatai - tcnnészctcscn -
igt.:'n gyérek. Ezt:k is csak pozitÍ\' bizon)'Ítékként használ
hatók. és e hiradúsokat igen szigorú kriti],;jval kel! fugad

nunk. BiZOll)'OS eleinek - adatok hi<inya nenl jelenti azt. 
hogy ilyenek nc111 léteztck. Erre csak két rö\'id pe\cia. 

Liuprun1 ( Li11pro11d) salzburgi püsplik, inajd érsek 
(S~G-859') ezt Ílja a inagyarokról: .. e::eknck 011yúi ll1i11d~ 
járt aJiú,'!._l'er111ckck rilúgru lio::úsa 11rú11 l;h:s ku/'lldul.(c!~ 

liuso,<J,o~júk c::ek urcúr. liog_1· niie/r'itl tejet /.:uf!11Ú11ali túplú
/(;ku/, ké11yu.:le11ck leg_1·c11ek u/ú\·crni 1Jllfg11ka1 a sebek cl
l'i.1·eh;s1:;11ck" :'\ b<\Í csak az. hogy 111i11t a !1lol1.\gio1i \'izs
gúlat kidcrítl'!tl' -·a tudós SZl'rzó .lorduncs (il'tica-j<inak a 
hunukn·i1 szlilli n.'.szL·t idézte és a!ka!tnaz1a a 111agyan.1kra. 

,\ furditnttjúra is akad példa. Egy 8. sz;\zadi grúz fl)r
rús a kazúrukat így í1ja ll': „s::ar11yi'i on.:ii 1·udc111hcrck 
1!s l'odúllori o tcrnu!s::ctiik is: l'L:„, is::nok „. Rcgino (prli111i 

( ,\ k i.~fa!ud~ T<'ll'sa~;·ig l ;.;.l(,_ .'.\ 1 p:il:•>lkl'nksd1lil 1 

apúL "' 8~! J ... -;·915) 1nagyarlikról szóló. russzindula!ú(nak 
tünö) tudl1si1úsúnak („ ... ú//í((í/ag nyers húst cs::nck Cs 
\'l;rr is::11ok ,·/:: c111/1crck11ek. akiket c(fágnak u s::h·ét do
rahokra 1·úg1·u. 111 intcgi · 11r1·(1s.\·úgkl;llf JC(fá{iúk ·:1 vogul és 
osztjúk rokonnépcinkn01 tal<llható párhuza1naira 111úr 
J/1111kúcsí !Jcrná! is fölhívta a figycl!net. 

Elsö kirúlyaink türYényküny\·ci is fontos forrúsaink 
lehetnck. iV!úr koro"111 friltünt azonban. hogy S::c111 /sr\·(Ín 

egyházi és \"ilúgi tür\"ényei ki.izüttjclentös különbség van. 
l'vlíg az e!übbiek nag.yun hasDnlítanak - sok szósz1..·rinti 
egyezéssel - korabeli nyugati rnintúikhoz. addig az utób
biak !lH:galkot<'isúnúl sokkal jobban figyeltek a 1nag;)aror
sz<-igi adottságokra. \'iszonyokra. (l)e pl. a lúnyrablúst til
tó türvénycknck is vannak elöképci a nyug<1ti forrúsok
ban. i\·1l'nnyirc tekintht:tjük akkor l' türYényekct a szokús 
111eg!étért.:' utak1 biZllnyitéknak'!) 

Bl'c.scs forrúsaink korai nyl'!\'c111lékeink. 111ajd korai 
1nagyar nych·ü kódcxcink evangéliun1-furdit<.isai. lcgcn
dúi is. (Ezekre a to\'úbbiakban is111étclten hivatkllzunk.) 
l\..ülüni.\s jelL'ntüségück a 111agyar SZl'ntck -- ,'i:1.·11r fsn·án. 

,\'::c111 Lós::l(i. S::e111 ;\furgir Cs 111úsok lcge11ch'1i. 
1\·11(/úl}· 7.(1/1ú11, !Jur111c:: Lc{ios. f<(Íih1-ll1s .·11lllrú.1· 0s 

111úsok isn10tcl1cn hangsúlyuztúk. hllgy szerencsés .. \'L·!ct
lcn" \'agy szorgos igyl'kl'zet révén búnniklir olyan újabb 
adat(1k binokúba juthatunk. 111l'lyl'k kialakult képünket. 
szeinl0k·tUnki.:t. vagy ann<:ik jelcntös részét gyökeresen 
111egvtilu.iztatj~·1k. l!ycn volt a ki.izel111últban. a szarvasi 
k0sóavar (9. sz.) tcn1etöben t:dúlt tütartó ro\'úsirúsos föl
innúnak rncgfejt0sl' r1·L;ko1~1· Ci.J. t\1ncnnyiben ui. ez 
helyt~i!ló (v;1nnak a sznvcgnek ettől el!érö értl'!inezései 
is). akknr ez ncn1csak legkorúbbi 1nagyar nyelvc111l0kiink. 
h;ini.:111 a legkorúbbi. írott crnl0kk0nt tlinn111aradt. beicg
st:g elleni úvl) ( pt°l:Vl'ntív) varúzsigc is. (1\z eddig legn::
gcbl:dnl'k tartott. ún. bagonyai rúoh·asúsukat !~188-ban jc
gyl'ztt·k fli 1 ! ) 

i\ t0111ú11\..: ."ZL'lllJHlllt_júh{d !()11\ns finnugor és török 
1~1·t.'lri.:;_,·::c1i 1:rcd111c.,;nyckrú/ /!ois f)c::sú gyüjtl'1110nyes (:\ 
111agy<1r ~·isva!lús nyelvi L'!nlCkciböL Bp. 197'5. l. és l.ip,eti 
l.c{ios üssze!(1glaló nagy 111üvCbö! (1\ 1nagyar nyl'l\· ti.irük 
kapcsolatai a hunfog!alús c.:ltítt és az i\rpúd-korban Bp. 
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1986.) tájékozódhat az olvasó.;\ nyelvi adatok óriási clö
nye. hogy nyelvhez-néphez köthetök (túrgyhoz ne111!). ,A 
nyelvészeti n1egállapítások hátránya viszont - 1nint azt 
Lús::fá Gyula Időrend és szótörténet e. tanulinányában ki
fejti -. hogy sokszor igen nagy. több száz. esetleg több 
ezer éves korszakokra vonatkoznak. 

Ezzel sze111ben a régés::ek a kezükben tarthatják a kér
déses tárgyat. n1clynek keletkezési-használati idejét jóval 
szükebb. pontosabb időhatárok közé tudják szorítani. 
H<itrány viszont hogy a leletek teljes biztons<iggal nen1 
köthetők egy adott néphez. nyelvhez (hog:„ nevezték ak
kor a kérdéses t<irg)-'at?). ;\z elön1agyarok. a honfoglalús
kor. illetve az 1\rpád-kor régészete szinte a szc111ünk clött 
fejlödik és alakul út szetnléletében. téziseiben. 1nódszere
iben t:gyarúnt. Itt elég csak Lús:::.lrí Gyula kettős (vagy 
tlibbszörüs) honl'oglalús chnéletérc - és kritikújúra -. az 
ún. köznépi 111agyar ten1etök kérdésére. a K.<i1na n1cnti 
„ös111agyar tc111etök'·-re (1-lulikuvo, l 976). a hajdani kaz<ir 
birocla!orn (sza!tovo-nu1jáki kultúra) és az avar kérdés ku
tat<isában elért eredinényckrc hivatkozni. Szóinos egészen 
új scgédtudornúny segíti. egészíti ki rnunkájukat (korn1eg
ha1úrozúsok 1-ic izotóp segitségéveL dcndrokronológia ré
\·én: fé1n-összetétt:I vizsgólatok töinegspcktrogr;:\ffal: 
palaeozoo!ógiai. palaeobo!anikai elernzések. röntgen- és 
c-r-vizsgúlatok stb.) 

,1\ s::(1111utik11s a111rop1J/ágiu 1nagyar n1üvelöi (Le11hos
sék J., Tr"ir/ik .·l.. tnajd !Jartuc:::. L., 1'fulú11 J\/., /\'c111eskéri 
J., Li/Jták P és nu1 élö tanítványaik) az őstörténeti kutatá
soknak ko1no!y (bár nctn egyszer eröscn vitatott!) tú1na
szni. i\z ö 1nunkússógukból fejlődött ki háro111. té1nünk 
szeinpontjóból is igen fontos tudo1núny«:íg: a 11alacu
dc111ogrl{/iu. a 11ulaeopatho!ugia és a 11alacos:::.erol<Jgia. 
.1\z e!söre a h<izai nagy sírszú111ú te111ctök teljes !Clt;:'trúsa 
( [(érpuszta. Székesli:hérv{1r. Gúva-Piactér. Zalavúr. Ha
!irnba l és teljes csontvúz-anyagának incgőrzésc. rnajd 
részletekbe lllellÖ fü]do]gozúsa. va!an1int UZ antropológiai 
és statisztikai tnódszcrck szerencsés egycsitésc (i\'cnu:s
kéri J„ ,·/csác~\' (1~1' .. florsúnyi L.J utún kerülhetett sor. t\ 
111érési cida!ukból kiszún1itott út!agos élettartan1. vagy az 
L·nnél sokkal pontosabb vúrható élettarta111 (expectancia) 
születl'.skor (ei.'P) \..'.s 20 éves korban ( e(1

20
l. vala111int a kor

csoportok és nc111ck szerint is bontott n1ortalitús (halúlo-
1.úsi ará11yszoil1i. 0 úo-bcn rnega<lva) igen jl"ll"ntös következ
letésl"krc adott JehetösCge1. Ezt a n1ódszen azutiin kisebb 
lé1szú111ú te111ct(1kre (i.\rt<'tnd. Súrbogárd, K.ál. Tengelic.! is 
.sikerrel alkal111aztúk (É1:1· f:.J. 1\z Osszef'oglaló, gyüjLe1né
nycs 111ü -·· ivlagyarorszúg történeti de111ogrúfíája - 1963-
ban jelenhetett rncg r~·u\·acsics J .. s::erk). 

i\z idézett szcrzök egyik n1unk{Uf1ból vett sze1nléltetö 
<'ibra jól 1nutatja a 11. sz.-i J(érpuszta tetnt:töjébcn nyugo
dottak elhalúlozúsi korút. Ebböl kiszú1nítottük a 111ortali
túst. Lútható, hogy az óriúsi cst:cscn1ö- és g)'t:nnckhala11-
(.k1súg ( ](í.2°00) utún a !7-25 éves korosztúlynú! c1nelkeciik 
<:i ha!ú!ozúsi 111utatl1 (adolescens1.:k bett:gségei. korai anyai 
111onalitús). 111ajd ezt a 30·~35. illetve 40-···-'l.5 élctCvek kö
zi.\11 küYeli újc1bb en1clkt:dés. Ezek a tú111pontok jelzik 
egy-Lg.y korosztúly veszélyeztetettségét. dc arra 11e1n ad
nak fülvilúgosítúst. hogy nli~l'<.'11 betegségek gyütönCk. il!. 
pusztították el az adott korosztülybclickt:t (/.ábra). 
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2(1 

50 úO í() 

tklkN tn:kb;:n 

/. úhra . ..! d/J11lá/1r;.oa11J; 111egos:/á.wr lwr s::erint ( /í.Jrp11.1·:t11 Xl . .\";:.) 
(Forriü: .\"t.!t11<'.1·f;ái .!. cl al.: Arch.:o!. 1;·,1. 79, 13 7, !95~) 

Ezeket az értékes kcretsz{unokat töltik n1t:g 1arta\01n
n1al a palueupathologiai ,·i:sgúlatok ered1nényci .. 1\z 
antropológus. illetve orvos képzettsCgü kutatók !;;:U!önbö
zö szc111!C!ctü. szcn1pontú Cs 1nélységü vizsgálatai derítet
tek rényt arra. hogy az egyes sírokban nyugodott egyének 
illetve az egyes populúciók rnilyen betegség(ck)ben szen
vcdtt:k. 

iVlagátó! úrtetödöen ennek a vizsgálati n1ódszernek is 
vannak kén:yszerü korlát<ii. hiszen cs;:ik azokra a betegsé
gekre tudunk következtetni. 1nelyek a csontokon valarni
fCle elvóltozóst hoztak létre. A.z ún. lúgyrészek (agy, szív, 
tüdő. 1náj, lép, vesék, belek. genitáliák. izo1nzaL bőr) 
1ncgbetegedúseiröl ncn1. vagy esetleg csak közvetett hat<í
saik révén kaph;:itunk fölvilágosítást. Tovább nehezíti 
vizsgálódúsunkat az is. hogy a csontokon rncgligyelhetö 
kóros elváltozúsok nen1 n1indig egy betegségre jellc111zök 
(11cn1 specilikusakJ. i"vlegitélCsük ezért igen nagy körülte
kintést igényel(nc): 111indenképpcn régészek. antropoló
gusok. patológusok. röntgenológusok és sebészek (vagy 
111ús orvosok) inunkaküzösségbcn való szoros együtt1nü
küdését. az esetek sokoldalú. dc egységes szernpontrcnd
szcr szerinti n1egítélését teszi. tenné szükségessé. 

Ezeket a vizsgálatokat t<í1nogatjúk és szerencsésen 
egészítik ki Le11.'z\·el Íl111·e palaeokénziai. pulacos:erolrí
giai ri:::.sgálarai. Ezek segítségével netncsak egyes beteg
ségek (osteoporosis. rachitis. skorbut) n1cgúllapit{1sa !e
ht!tséges. hanern vércsoport. és 111ús szerológiai vizsgú!a
tok révén a popu!úciö üsszetéte!Cre. az egyes szeinélyek. 
illetve csoportok közötti rokonsúgi fok tnegúllapítúsúra is 
lelletöség nyílik. Így sikerült eg;'-egy ten1etön belül 
(nagy)csalúdi egységeket is e!klilünitcni. 

\ 1égül - dc nen1 utolsó sorban - tneg kell einlitcnünk 
az üss:::.ehasonlitiJ népr({j:::.i \'i:::.sgálarokhó! lcsztírhetö 
ercdrnCnyeket - tórnpontokat. Ennek lényege az. hogy a 
! 9-20. szúzadi hazai. illetve a (különböző fokú) rokonn~
pek néprajzi vizsgúlatúnál talúlt hagyon1<lnyos bctegsCg
!.ö\fogúsokbó! ( .. kórokozók''. kóreredet). betegségncvek
bül. gyógyító és !llt'!geli.ízö c!júr{1sokból visszafelé küvct
kcztetl1nk. Pl. ha egy fogalon1 nú\unk és valan1e!yik rokon 
népnél rnegtalúlh<itc'l. akkor H.iltCtelezhetö. hogy a honfüg
lalüs korában, vagy 1núr az azelőtti időkben is 1ncgvolt. 
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Ezt a 111ódszert alkalinazta óriúsi tárgyisinercttel és kitünö 
invencióval Lás=l<i G)·ula inunúr klasszikus inüve. 1\ hon
foglaló 111(1gyar nép élete ( 19-i4) az életszakaszokról. csa
lúclról. egészségről-betegségről szóló fejezeteiben. Ha
sonlóképpen -- tisztclctren1éltó bátorsággal! - Ecsec(\' Ildi
kó és L„_ A."/íhalnii 1-.·a1ali11 azt ICjtegetik, hogy ha egy je
lenség. az eurázsiai „steppe" két végpontjún (tvtagyaror
szágon. illetve J(ínúban, K.oreúban. \·agy ivlandzsúriúban) 
111cgtalúlható, akkor (egykori) 1ncglétét a közbi.Ilesö terü
leten is bizon:yitottnak kell tekintenünk. Fiatalon elhunyt 
etnológusunk. Dirís:egi 1"i/111us inós, sokkal szigorúbb 
n1óclszcrt<111i elveket alka!1nazott. Egy jelenség ctnospcci
!ikus voltát. .. ösiségét" csak akkor látta bizonyított11ak. ha 
szinkronikus (núlunk Cüllelhctö. dc szo111szCd nCpeinknél 
ncn1. vagy csak bizonyíthatóan tölOnk tönCnt Út\'L'tc! n.':
\·Cn) Cs diakronikus (1neglétc ki111utathat(1-c az elinúlt év
századokban. egészen a honfoglalús korúig. vagy 111ég uz 
az előtti idökig'!) vizsgálatokkal igazolni lehet. E korrekt. 
dc nagyon szigorú n1ódszcrtani elvek olyan összetct! jt:
lenség vizsgólatára. rnint a sún1"111iz111us ·-ahogyan crcd-
1nén.yei inutatjúk kC1ségtclcnlil alka!tnas lehet. i\·!Cg 
ilyen szigorú rostúlús utún is fcnnrnaradt annyi érték. aini
bö! 1ncg lchi:tctt rajzolni az igazi. rcülis (vagy ahhoz kli
zclá!ló) képet. ,:\z viszont igen va!ószínlítlcn, hogy pl. 
egyes betcgsCgeket. gyógyn1ódokat a honfoglalústóL vagy 
csak az J\rpúcl-kortó! napjainkig nyoinon !ehessen követ
ni. (1\ tal1ni csillogúsú küzépkori ún. s;:i111{1n-pcrek aktúi 
üg)/es h~unisítv<inyoknak bizonyultak'). 

:'\z összehasonlító néprajzi L'lj<Ír<issal végzi:tt c!cn1zé
sck buktatója az lt:het. hogy az összevt:tt:tt népek az eltelt 
több szúz. vagy Cppcn ezer év alatt ncn1csak térben t<.ivo
ludtak cl jt'icskún egyn1úst(1I. Je 111{1s terrnészet- és gazda
súgrölJrajzi. rnús vallúsi. és tönénclrni környezetbe kerül
ve is inegv~iltozhattak. rnegs~iltoztak. ;\ 111a·1 állapotból te
hút nern lehet egyszcrücn visszakö\·etkeztctni a kor<'ibban 
\'oltra. 

Ezért tchút vizsgúlata!nk sorlln az összehasonlító nép
rajzi ele111zl:st lchetös0g SZL'rint flgyclincn kívül hag~juk. 
Tcnnészetesen b<innily szigorú r<Jst;.'!lús scn1 úv n1eg a té
vedCs JehetöségCtöl. dc úgy gondllljuk. n1aradt f'enn annyi 
biztos adat. n1clybül tcherbiró vúz alakul ki. Ern.: azutún 
kclll\ kritik<ival l'el [ehet 111;:1jd rakni az üsszchasonlítú 
néprajz gazdag adatsorúl is. 

r\ inai 111agyar túrsadaloin-. és törté11cttudon1únyokban 
(_kétes ért~kü) divat a "kurszakolús". Senki nen1 \'Ollja két
ségbe. hogy igyekt.:znünk kell egy-egy jclenst':g idüpunt
hoz. korszakhoz kötésére. i'vlcggonck1\ásra érde1nes az(_)Jl
ban. hogy to\·übbélö és tú!Clö jelenségek is \"annak. Ezért 
gyakran hivatkozo1n tnajd a lényegében a n1agyarokéval 
azonos kul!únijú. gazdasúgi-túrsada!n1i szt:rvczt:tü. 
(nagy)állattcnyésztö-fölcl1nüve!ö avarok adataira, az idő
sor n1ásik végCn pedig olykor l..J---15. szúzadi adatokat is 
L'Jnlítck kit:gészitésképpen. illt:l\'e a kép teljesebbé tCcelt: 
céljúbl1L l\·leggondolandó az is. hogy a tradicionú!is kul
túrúk je!en;.;égei ne111 111indig bonthatók történeti rétegek-

re. 1\!igha lehet beszélni a középkor, a reneszánsz, a fel
világosodás stb. kor{1nak népi orvoslás<iróL ahogy eléggé 
képtelennek tünnc középkori stb. 1nagyar népn1esékrö! 
beszélni. Csak egyetlen példa: az /\tti!a hánnas koporsó
járól szóló hagyon1ányt a kezdeti, ron1antikusnak tünt lel
kesedés utún a hiperkritikus szen1\é!et az írói fanttizia vi
lúgába utalta. S ekkor hirlelen két kutató (/n1htgese11 
L.:\:ia111-(Js=or és Bese Ll'.io.\) 1nunkáiban isrnét felbukkan 
a hánnas koporsó n1otivun1a a rnongo!oknúl és korábban 
1nár a szon1széclos vendcknél is (Bán .·Iladú1: cit. Róhei111 
G. 208). Li. fla1Ta kínai-hun adatáról. Cs J.-P Roux köz
lés0röl, n1ely szerint a hiung-nu korszaktól kivételes elö
kelöségeknél ke!tős f'0111koporsó elüfordult, 1nindenki el
rcledkezett. 
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