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MAGYAR MILLENNIUM
A MAGYAR GYÓGYÍTÁS ÉVSZÁZADAI
II. rész: Az emberi szervezet anatómiájával, működésével, belső- és szcmbetegségeivel
kapcsolatos honfoglalás- és Árpád-kori magyar szó- és fogalomkészlet
D1: G(vnaeus Tcunás
;\ 111agyar nyelv régebbi finnugor és későbbi (bolgúr)
török rétegében sziunos. az etnberi szervezet anatón1iájávaL n1üködésével és betegségeivel kapcsolatos szó talál-

ható. Ezek gazdag foga!n1i rcndszcrrt: utalnak.
A: eniberi test a1u1tó111itíjá11a/i k(f~je:ései:
rej (fő), \10111\ok. (nyak)szirt. agy. SZCl11. fül. Oíí. torok.
száj. ajak. arc. nyelv. áll, íny. füg. nyak. gég(e). hólyag.
here. fasz. far. segg. váll, hón(alj). könyök. kéz. ujj. iz.
?körörn*: toinpor. láb. szár. térd. boka. '?sarok. talp. ?tag.
tcten1 (=csont). 111ell. hát. kebel. csecs, szív. gyon1or. köldök. jonh. 1n{~j. vese. béL húr. hój. lép. öl. úgyék. szüz. t~!-.

bal. ér. vér. vclö. ín (=nervus!). bör. haj. szakúll. ?szőr. tar
stb.
1\z alkat-színkornplcxió szavai: f'ckctc. ?fehér. veres.
(A.z alpárinak. vagy éppen obszcénnak tíínö szavakon
senki se botránkozzék 111eg: ezek írúsbe\iségünk kezdetén
egyhúzi c111berek leírta. többnyire szent szövegekben fordulnak elö. Akkori jelentésük n1ús volt, inai je\cntés(úrnyalatuk) későbbi inódosulús eredn10n::'e). Nen1 véletlen, és nein túlzás. hogy (1 ésalius, !1ar\·cy előtt több
1nint félezer évvel!) anató1niai isrnerctekröl beszélek:
elég. ha arra gondolunk. hogy a vadásznépck (tcnnészctcsen. nen1 csak a 111agyarok) inilycn jól isn1erték (kellett.
hogy is1nc1jék!) a vad-. az úllattcnyésztö-IO!drnüves népek pedig a húziúllatok anatón1lújút (célzás. IC!clarabokis
!chctösége. egyes részek rölhasználhatós<'1ga). Itt csak röviden utalok arra. hogy pl. a rokon lapp, tunguz, jakut
orocs. golcl. \a111ut stb. népeknél a \'Hdúszati szertartások.
főleg a n1edvcDnncp befejező részeként az elejtett ú!lat
épen hagyott(~) csontjait az eredeti rendben (az anató111iai situsnak n1egf"e!elöen~) összerakva-összcllízvc ten1cttCk
cl. Ennek a szokúsnak halvóny nyon1ai n1ég az 1734. évi
hóchnezöv~isúrhclyi és 17...J.1. évi soproni boszorkúnyp<irök irataiban is föl!clhctök.
Igen fontos. hogy a 111érték.egysi!gck is az en1beri testrészekből alakultak ki. illetve azokkal kapcsolatosak.
/-íoss:nn!rtékek: arasz (111cgnraszol. 1556). lúb. ujj, hüvelyk, ?lépés. s ing. kar. könyök. jártányi.
Fö\dtöl való 11u1gasság jc.lzésére: bokáig. térdig. kötözköclésig. kü!clökig, rnellig. vállig. nyakig. torkig. tlilig.
!l:jc búbjúig.
Tc1:icdelcn1, té1/ágat. IÖ!l1eg n1értékei: 111arok, nyalúb.
öl. (egy) hút (pl. rözscl. nyelet.

':\ kérdöjckk a vitattin crcdctü ~za\'ak:i! jt:lzik.

Teriilctn1ér1i!kck:

tenyér. ta!palat(nyi). (egy)ültö

hely( ében). álltó hcly(cbcn).
Sőt. a térbeli tújékozóclás. a térbeli helyzet. a inozg<is
és az irúnyokjelzése is tt.:sttújak. lcstrészck nevének segítségével történt (vö. Szcpc, 616 (1991)):
ft:i. jti - fejtől. fcjlcg (a inai bukovinai nyelvjárásban:
fejlcg leesett a.nl. fCjjel előre. fejére). f'ejül. nyakra-főre:
fC!ülröl. föl(ibléin. fölöttcn1:
u/att. alul (vö. fölül. hc.ítul. arcul). alá. alulról:
s:::c111 - szcrnben. szcn1be. szc1ntől-szc1nbc. szetnböl.
(négy')sze111közt. szc1nérc vet (hány·). szeincszöktibcn:
e/J, clú- - elöl. elött. elé. clö-. elörc;
luít - hútsó. hútta!. hútra (köt). hútu!. hátulról. hútrál.
hútan1 1nögött. -111ögébcn. -1nögé. -1nőgül (vö. iv11( 1: hdtint.:göl. hállnegc: és nyclvj.: hátulnaL hótulrunnan), elől-·
h{itul. hátulja valarninck. hútat rorclít hátat ad. háta!(!):
hegyin-hútán. hútulütő. ·Hat· -Jl:lszini lünnák neveként
(hegyhát. árokhút. do111bhút stb.: helynevekben pl. Szi-

lashút, 1393):
hanyatt hotnlok:
hus - hason. hasn1ónt. hasig.. hasal. haslag.:
111c!! - ine!lett. inellbe (-vág. -szúr). 1ncllé, 1ncllöl.
n1elléjen1 (bukoYinai nyelvjórús); 111e!löz (cl-):
111úgött. inögé. 1nöglil: (vö. OklSz 1276: lacuin pustcriure111 \\'lgariter íVJugsar uocatuin ... acl \acuin cxtcriore111

Eleusar. .. apc!latatn ):
uldul - oldalt. oldalba (pl. -kap). oldalra. oldal(arn)on.
(1ldalvást. oldalog. oldalaz:
/ár - farol:
juhb jobbra. jobb(kéz)röl:
hal - balra, bal(kéz)röl:
kJ:: ·-· kézben (van). keze ügyében. kezel (valakivel).
lú~ZL'

alatt. keze a!ú. keze között:
!úh -- l<lb(a) nlatt, (nézz a)lúbacl alú, lábtól. lúbal (ige).
lába1lan(koclik), lábúra áll. leesik láb<íról:
1etúhí'f - talpig (talpatol tüg\va tctcieiglen. \VinklC.
1506):
surkúbu11 van. sarkúra áll. sarkalat. sarkall;
hel-. benn(-cn1, -e stb.). bent. be!öl. bele, -beli. (vö.
gyertyah0L lúrnpabé!): helynevekben: Byl. 1290 és Geci.
1332.

1
:\1. l·H1l1-ban. !'atrtisban k(:~zült tin. huszita hibliafordítá.~. amibiil
a n.':gy evangélium Jllaradt fllt:!! a ;\lünchcni Kl1dc;.;bt:11 !d. N\·iri Antal ,
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Ide tartoznak 111ég a tárgyak részeinek antropon1orf
111cgjclölésci is, pl. csiztna feje. orra. talpa, sarka. torka:
hajó orra. oldala. dereka. feneke. f"ara: hegy feje, gerince,
háta, oldala. lába stb.:
fel - IC!é111. fele111en. lelöl(e111). (pl. jobb felől, jobb
keze felől). alféL ;\'fél' és sztínnazékai a bilaterális szin1nh:tria is111crt fogaln1<ira utalnak: !Clszcrnü. JC!flilü. félfejü (öregbik pecscti. kiben fel fejü sas vagyon, 1565), !Cltökü: félbe (pl. -vág). Ld. 1nég 1+18 2: fele(i)n1; feleség:
ivll\.: feleszo!ga = szolgatárs: fél fog(an1ra is kevés)
(Lükö. 1990)-'. Lel. 111ég félszeg. félnótás és nyelvjárás-

rábban is n1eglchettck, csak ekkor került sor följegyzésükre. Elég. ha 1ncggondoljuk. hogy ez az igen gazdag
szó-. és rogalon1készlet (111elynek csak egy kicsiny részletét n1utattuk be). alkaln1as volt a korai bibliafordítások elvégzésére: egyar<Ínt vissza tudta adni annak 111inclennapi.
továbbá elvont. prózai és költői n1ondanivalójáL (Itt akódexekben 111cgn1aradt !Ordításrészlctekrc. a Bátori fé!c elveszett lürdításra és az en1lített huszita bibliaforditúsra
gondolok). S így ne111 is tünik erős túlzásnak ny·cJvészirónk inegjcgyzésc: ta!ún ne111 is volt olyan nagy szükség
a nyelvújításra„.

ban: .. nnír utolsó fclin van'' a.111. végét já1ja. haldoklik.
Az cinberi test(nyílások) \·á/adékai közül etnlítcnclők:
könny. csipa. epe. húr, ny<'i!. szar.

/Je/sl/-, á/ta/ú11os betegsége/\

;\z cgJs::sJges

S::CITC::Cf l;S

í!r::éf.:s::cr\TÍ!lfí l//fifí(j(/JsrJ-

!ii.:'fí isrncretét jelzik a küvctkczö lügalinak: 0!. alszik. hú!.

huny. nez. tekint. sütét. vil<'.1g. hal!, e1nik. eszik. fal. rúg.
iszik. szornjazik. nyal, ll)iCl. édes. kcserü. hízik. fúj. sír.
nevet. bosszankodik. inosolyog. szon1orkodik. !Cl (ige).
rezeg. rc1ncg. tud. ad. 1nond. gy<ikik. szül. hún11ik. izzad.
kel. {i]] (ige). halad. gyalog. ffll'acl. erő.
Lelki-. tesli 1uhy.do11ságokar jelölö szavaink: lélek.
ész. bölcs. b.:ítor. ravasz. jó. tud. téved. crös. gyenge.
borz( as). csúnya.
Rokonság, r.:saldd. irari di11101:fi::111us fogaloinkörébe
tartozó szavak: !'érti. nő. atya. anya. feleség. asszony. fiú.
!ány. húg. öcs. ük. ős. <-Írva.
Be1cgségrii11erckc1 jelölő szavaink: szédül. súpacl. sovón:'. aszik. csökik. zsugorodik. dagad, ff1j. húny. 1nú!ik.
agg(ik). öreg. vén. hal (ige). kín, öl (ige). S végül
fielsú betegségre. i·as;:_r oko::iUára utaló szavaink:
'.\lög. fene. hagyinúz, cso1nó, íz (isz), köszvény, süly. ros.
Ha e honfoglalús előtti finnugor és (bolgár) török eredetü szavak gazdag jegyzékét kicgészítenök (itt 111ost tcrjecleltni okok 111iatt nein tehetjük) legkorábbi okleveleink
(Tihanyi alapítólevél. Zobori oklevelek stb.). korai nyclvernlékck, glosszúk és korai szójegyzékek azonos fogalo1nkürbe tartozó szavaival. n1ég tovább gyarapodna sziunuk.
lu n10g csak az.011 .A.rpúd-kori -- zü111~ben n10g egyele111ü s::c111ély11c1·ekct ctnlítjük 111eg. inel~yek a rnai ragadvány-.
0s csún1evckhcz hasonlóan
lil vala111i1::e11 !ciki tulajdonságra.
bJ testi-alkati jc!!egzctességrc. hib{ira.
cl betegségre utalnak (inai hclycsir<.'1ssa!: ut;_ínuk elsö
inllt ellifordulúsuk évszú1nal:
adu! Ravaszdi! !77. Ravasz 1332. l·laragos 121,l. Buta 121~1. Szo111orú 1288. Bútor 1326.
ad /11 Bodor 1108. '?Tökös 1219. Suta 1288. Balog
1213. (Jörbe 1253. Nyo111orék 1108. Fekete 1211. Szlike
12_„-l, Vürös !301. K.opasz 128·1. Girhes 1322.
ad cJ Béna 1225. Cson1ós 1282. Csön1ör ! 326.
l\lindezck a fogaln1ak-sza\'ak tcnnészctcsen 111ár ko-

~1 lahllll !k~1.t:d

'\!111de1en Sla\'ak. kilL·jc1é.c;d; f1111HtgPr és l(i!'i•k 11yel\'ckbd1
p;'l!'huzamaÍ\'al m:m U\':·m.iuk terhd11i az (\l\'a;;l1t. az idt:z..:tt rnÜ\\:kb..:n
lllL'g!alúlja az t:nkkllidii.

Ezekröl -- 1nint e1111ítcttük - jobbúra csak közvetett tudon1úsu11k van. illetve az 1\rp[1d-kori szentekrö! szóló korai.
szCikszavú tudósítúsokra vagyunk utalva. Ezek a legcndúk:
Szent 1\nclr<'.1s és Benedek (I06~t után). Szent lstvún (legenda inaior, 1077 körül. legenda 1ninor 1083 után. HanvikfClc legenda 1055- 1116 között), Szent L{1sz!ó két legendája
1152 utún. és Szent Gclh:n két legend{~ja a l~L sz.-ból.
E !cgcnc\{1k szúrnos utalúsúból nyi!vúnvaló. hogy szövcglikbc cvangélunli ren1iniszcenciúk is bcleszövöcltek.
1négis. az abban a korban előf'ordult cgy'cs betcgségekröl.
azok tüneteiröl. (csodás) gyógyulásúró! bizonyos képet
alkothatunk. igy olvashatunk Szt. lstvún sorvasztó. nagy
gyöngeséggel júró betcgségCröl. rontósról. bélbúntaltnakban szcnvcclökröl. ;\ nagy és a Hartvik-1~\e lcgenclúban
azt is olvassuk Szt. István királyról. hogy- a közclcbbröl
nen1 részletezett - betegségekben szcnvcdöknck ,.orvossúgul kenyeret. ,5!,_1·ii11uJ/cscJ1. 1·agy il/a1osjill·e1 kiihkilt, a111i
Jpr1 a kc::e ii_r.;,yéhcn roll. 111cghag1-vá11. hog1· egL:s::ségcscn
talpra úl(jon ". J-lason\óan, 1nikor 1\lbert király egy ízben
vérhasban betegedett n1eg (a szó akkori jclcntéstartaln1a
nen1 tisztúzott. ne111 szükségképpen dyscntcria). leúnya
sajút testén viselt ingét. szentképböl készült zacskót s
benne borsóhajat küldött neki. J\ Szent Lúszló sí1júnú! történt csoJás gyógylll~ísokról is bcszúino!nak legendái. 1\
ivlarcellus-l'é!e legendában vizkórns betegről (.. ydropisls'"J esik szó. A. !(azincZ~i-kódcx Barlú111 és Jozafát !egenclújúban talú!ható bctegségncvek. -n1cgjclülésck: .. az
hös kórs{1gnak úllapatj~ira jut". „történik vala
rncgkórulúsa". nagy kórsúg. poklos. vak. h<ítúban rncghorgadt. „bestyCtöl n1cgst'.rtetött''.
Egyes hctegs0gck rneglétérö! kegyhelyeken készült, l!n.
111irúkulu111 f'üljcgyzésckböl is tújékozódhatunk. Íg1· Rernete Szent Pú\ budaszcntlőriru:i sírjánál („ICienagyfriyda\Jna''.
.,hagy1naz'". ,.franczvar"). vagy a Kapisztrún Szent Júnos
uj!;1ki sí1jún~·11 történt csoclús gyógyulúsok !eirúsából. Ezek
azonban 111<.ir korszakunk határúra ill. azon túl esnek.
'!'ovúbbi felvi!úgositást adhatnak a s::itkokban. ú1kokha11 szereplö, honfoglalós clötti szókincsiinkhöz tartozó
bctcgségnevek:
fi111111g11r ctin10\úgiújú a
fene: clslí írott fliljegyz~sc: Fen.:: szc111<.'.lynév. 1332:
iz: az !. részben n1ár cn1\ített és ott képen is bcrnutatou 9. sz.-i szarvasi avar tc111ctö 67. sz. női sírjában talúlt
csont tütartó rovúsirásos fölirata Vúkuny (iúhor olvasata
szerint (kh:gészitvc). inai nyelven:
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()ngiir isz ellen í111 e vas:
ti'í s::úró<(jo11 iszhe. tü. tii s::ú1:i. höl~j. rar1j (e/J.'
(/\)) s::é(/~jtes::. egyherJ/t(es:: .. .)
()ngür ne egyen (111eg engenzj, ií::d. enuJs::d (e/J iit,
én istene111!
Az í:: (is::) a 16~ 18. sz.-ban n1ég az egész ország terülclén is1nert betegségnév (parodontosis?. non1a (a pot:1
nyálkahárty~ja felöl kiinduló. nedves Uszkösödéssel. szövete!halással járó folyan1at)??) volt. t'v1a 1nár csak El\.!Vlagyarország aránylag kis terliletén. Gö1nör. Borsod és
Heves 1negyében él szitkokban. átkokban (1\z íz egye(n)
111eg! Tépjen szét az iz! f\Z íz rothassza le a szádat~ stb.)
A s1U-st'í~F első irott följegyzése ? 1138 és l 283: 13 11:
S\vL 132.5: Suul földrajzi nevekben.
/\ dög betcgségnév a TESz szerint nen1 finnugor credetü szó. dt.: türök illetve 1nongol szúnnaztatása is téves.
Szc111élynéYben e!öszCir 12 !9-bcn rordul elü ·ougus·
alakban.
;\ niJré1~\·11e1·ekhe11 incgörzöclött bctegsCgnevckröl kési.íbb lesz szó.
;\ CSlKlús gyógyulúsokkal kapcsolatban egy füntos.
1ú!élö. pogúnykori szokásról kel! 1ncgcn1lékcznünk.
Hartvik püspök lcgcncliíjúban olvassuk: „ „11e111csak jch·n,·a/1ík, hunc111 tú\·ol/é1·(í.k is 11c1·c::e1es ercd111é11yz'í
g1·(ig1·ulást nyertek [Szent István] érde111ei11ek kc'i::heJ?iúrúsch·a/. ,\fcrt niikur jC/cn1clésé11ek híre niindc1{/'c/C teriedni ke::dc!l. u kiiliil{féle kúrságban senyi•edó'k 1a111egc
1\fagrarors::ág nzinden régeihúl. ki-ki ahogyan fllllorl. a
s::c11t ko11orsr!;cího:: igyeke:ef!. Dcj1íllehe1 egyesek odoérke::tek. 11uísokat sú(rosabb bajuk akadlilyo::oll. s ne111 tudtuk cgys::crrc odaérni. 111égis husonlú irgah11ut nyerrc.
na;.!._run sokon zÍlk<l::fic11 .'-~.)·1igr11ltak 1ncg. !:::<.;:ti a s::ent kirú(1· jrí1é1c1né11yci11ck 111urudand1J c11Ilékéiil 1·a/uhú11yu11
úlrulu 1'iss:akuptók CSf.Ús:séyJil<cf. IÍ(iuknak. 11~.runa:on a
hc~1·én. ohol 111eggrúg1·11/tok. nagy kiiha/111okut raktak, s
c::ck olt hoss::Ii ideig a:11lÚ11 is 111e,c,rol!ak '
.:\z ilyen fogadalrni áldozati-. illetve cn1lék-körakúsokröl {közisn1cr1 1nongol ncY0n: obo) kirgiz. 1nongoL
\'ogul. PL'rzsa tcrülL'tröl \'annak adataink. dc (jóval) késöbbi 111agyarországi elörorclu\;:isukró! is van híradós.
Rupp Jakab iija ( 1872-ben!). hogy az u1olsó b0lháro111kúti
szerzetes „az !\pútfalvftról Egerbe vczetö orszúgúton. az
úgynevezett l\.isszoroson gyilkoltatott 1ncg. hol ez cs-:rn0ny ernl0kérc 111áig k/irokús e1111.:'!kedik, 1nelyct a nép azúltal tart f-:nn. hogy a „ vid0ki szokús szerint az arra haladó vándor a hclyr~ kJi\·ct i·a5.:. .v./'ago(1·at doh„.

S:.e111beteJ.:sége/1

L,1i!.\ 1eszi ol Jév0n szó. a szc111bctegségek tárgyaliisánú! nagyobb 1110rt0khen kell hagyatkoznunk az írott forrú;.;okr.:i és az összehasonlító adatokra.
!(öz0pkori szcn10lync\·cink (szn.). a Sceincu (1\no11y111us ). Sze111a. Szen1c ( 12 12). Se irn ( 1232 ). Sccinus ( 124..t
k.). !(cthze111 ( 1282): a néz-lút (?l. sütét-vilúg: könny és
csipa (utóbbi szn.-ben is) finnug.or crcddü szavaink utalnak a s::c111 ép-. a l(ancli (= kancsal) sz1i. ( !340) pedig
111eg::a1'lll'f n1üködésCre. /\ hú\yog szó és a \iocu. v·oci (=
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vak. 1:211: 1308-13 évi oklevélben): Egyszcin (Ygsccn1.
1:279), Fclze111c\v ( 1413. 1\do1:jan ivlonoculus 1290) szcn1é!ynév pedig a szen1 bc!egst!gére. Félszen1ü. vak, át111cneti vakság és hályog csodás gyógyulásáról az ezeknél jóval korábbi kisebbik Szt. lstvún. Hartvik-f'éle. a Szt. Lúszló és Gellért legenda tesz en1litést. jelezve e kóros állapot
gyakoriságát. A csanádi püspök - közelebbről nen1 isn1ert
- szen1bajáról Renbalcl johannita n1ester tudósítja a pápát
( 1237). 1\ n1iraculu111-följcgyzésekbcn olvashatunk vak
férfi illetve leúny gyógyulúsáról Árpádházi Sz. ivlargit sirjánál.
,·llnlli.1,)· itja. hogy „igen sok kirgiz a jurt fi.istjétöl
szcn1gyullaclásban szenved". Hasonlót ír Turi a !appokról
is: „.'\ szc1nük bc1cgcclctt 111cg leggyakrabban. bizony<ira
attó! az úllandó HisttöL <.nnclyben a kunyhóban ~Jtc]('.
ezért ültek a lli!dün. i\ heveny kötóhúnyag)/Ul!adús fö tünetei a fújJaln1on kívül a duzzanat. vérböség („vérszcinct
kap„ ). fokozott könnyezés és csipúclzús. Bizonyára nctn
vélctli.:nül hasznú! a burjút lrL'rlSZL'j eposz sen1 ezek 0rzékeltcltc1ésérc túlzó hasnnlatokat (csirkefcjnyi. patkánypúpnyi csipa/:
..Johh s::t.'llU..;ih'// csi11u csillu111,
J11/1-h11kacso11111.i ·i11uk lárs:utt,
!Ju/ s::c111L;hál /.:únny :;JJrdii/t ki,
/Jar11a J1}(.;/n:cské11ck lárs::ott „

Ugyanez !ehetett a helyzet az Arp<icl-kori füldbcúsott
húzakban is. n1elyck11ek „kén1ényc nc111 volt. a füst r~szint
a bL·júruton út húzódott kifelé. n:szint pedig a tctözctcn út
szivúrgotl a szabadba" (:\/éri. 1964). ;\Gellén lcgcndóban is olvashatunk gyulladt (csipúsJ szi.:rnü beteg
gyúgyulús<'tnil. Recens népr<üzi [cirúsok SZL'rint (féloldali)
fülbevalót is111étlödö vagy krónikus szernbctcgségeknél
gyógyitó-n1cgclüzö céllal férCtak is visc!nck. „'\ ncn1 cgySZL'r észlelt honroglalúskori (félo!Jali. Cérlil !lilbcvaló-viscletnck lehetett ilyen szerepe. összc!liggése is .
i\ krónikus gyulladás gyakori követkczn1ényc a szcn1hL:iszél-pillaszi.írök befelé forclulósa (e11tropii11n). rnnit a inal
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szőrnek. vadszörnek, vagy
farkasszörnck nevez. Ezeket az ún. „vadszörszcdők'' (specialisták) szedik ki. Ennek nyelvi cn1\éke a „kiszedték a szc111e szőrét" 1nondás. E1Tc céloz a Mongolok Titkos ·rö1téncte (!VITT) n1ondata is: ... "nuJs! ti úg\' viselkedtek velen1,

„ Te s:::c1J1 \·o/tá!, /Jog)· lássak
fii/ 1·0/rá!, hogJ' ha!(jak.
(MTT. 203. 252).

nu1gyar népnyelv rossz

nlintha pilla volnék a s=en1etekben, s=álka a s::á1ukban ".
A n1egvakítás („kiszúrtak a szen1ét") n1iként Európá-

ban. úgy a sztyeppén és vizsgált korszakunkban is is1nert
kínzás. büntetés. ártalinat!anná és kor111ányzásra alkahnatlanná tétel volt. Erre István orgyilkosai. Vazul (1. kép),
Vak Béla és Apadna Dénes nádor 111egvakíttatúsán túl távolabbi analógiák is utalnak. //. /Jusileos csúszár („a bolgárölö") a incgvert bolgár sereget - egy kivCtclCveL hogy
legyen. aki vezesse ökct - rnegvakíttatva küldte haza.
;\ kirgiz l'vlanasz eposzban olvassuk:
...·llooke /e!f a kán,
Aki 1i!rako:::ort.
A::! 111eg\·akí11affa.
S:::e1nét kis:::edel!e „

;\ buiját !renszcj hösCnekb.::n pedig:
"f.(jcd. jií/cd h·\·úgoto111
(ényes s:::c111ed ki\·l{iuto111,
fÍ'i\'CS /IUS:::táha dohato!JJ'

:'\ 111ongol Gcszer-eposzban is többször szerepel ez a
büntetés. tnegtorlás. \lá111bCry pedig az üzbCgeknCl
ctnlíti. l 393-ban palkonyai jobbágyokon hataln1askodók
az egyik jobbágynak kitoltúk a szcn1Ct. ;\ szen1kiszúrás.
inint büntetés 1nég \...J.93-ban is előfordult. l'vlagyar nCp111csei párhuza111a. a szcrnkivéteL gyakori rnotivu111. csakúgy. 1nint a „szcn1ct szúr''. n1cg az „úgy elfutott. 111intha
szc111ét vették volna" szólásunk. Büntetés vagy kinzás
volt a szen1pillúk kitépdcsésc is. /\ .. kiszedtCk a szen1e
szőrét" szólás ennek en1\CkCt is őrzi. \iiszont a vak-gondozás korai ernléke a \lakvczctö (\Vak\\'ezcthc\v) szcrnélynév ( 1482).
.'\ vadszörszcdésen kivül 1nég igen arhaikus g)'ÓgJ'Ító
eljárásnak tünik a szen1be esett idegen test kinyo/úsa (rna
is országosan is1ncrt. specia!istúk gyakorolta népi gyóg)iÍtú eljúrás), illetve ennek eltúvo!ítása Boldogasszonyt idézö varázsCnekkel:
l~1jta

s:::ó11u)111he.
he/iile
CrápC. Csongrúd n1egyc)

(ií:::-go:::,

gi:::-ga::: esc:itt

a

Duldugass:::o11y teje 111ossa ki

A.nin1isztikus szen1léletre utal. s az elnevezést is n1agyarázza az a vogul szokás. hogy 1nedvctor alkahnúval a
rnedve élesebben látónak tartott jobb sze111ét a sán1án kapta. ezért hívták s:::á111i11g (= éles szen1ű) sán1ánnak.
.t\ szen1. a látás jelentőségét szó!ásainkon kívül (úgy
vigyázz rá. 1nint a szen1ed fényére/világára stb.) szún1os,
a szcnirncl kapcsolatos igei és határozói szerkezet, illetve
jclzö is 111utatja:
szein(üg~y)re vesz. szetnérc veti. szen1111el kísér. szc111n1cl tart. szen1ct huny. szen1ct vet rú. szetnbe kerül. szcn1be néz (v111ivel). szen1be száll. f~trkasszen1ct néz. (nern) jó
szcn1n1cl. (rossz) szc111n11.:! néz rú (szc111111e! ver). szen1cz .
szcn1!C1. szen1bcsül:
hc~rhalciru:::(): sz.cin előtt. s;:c1nbc1~„ szcinbc. sze111közt. szcn1töl-szcr11bc. (kerülj ai ~,..
i:lé:
id/íhutáru:::ó: egy szc111pillantú:.
\ ;v!K.: „egy· szen1pi llantat" J. szc111rcbbcnésnyi. SZ'..:i11nh:r1,_'.snyi. látústól \'akulúsig:
nuídhatúro:::á: szc111rcbbe11és nélkül. szc1nlcsütvi:.
szern!óto1núst. szen1en1 lóttúra:
111i1/(í'sdgho1án1:::ri: szeinri:való. szernbcszökö:
fe/:::/is s:::crke:::ethen: szeinrcvaló. szen1füles. szc111cs(nck áll „).
í\ súrgasúg szcinészcti tünctért: csak a Gcszt:r eposzban
talö!tan1 utalást: .s:::e111e111.f'ehé1)e is 111egsú1~~11/t a hú11a1t1í/''. an1i esetleges clöf'ordulúsára utalhat. G:yakoriságúról.
elncvczésérö!. kczc!Cséröl korunkban rnit se111 tudunk.

FE!.11:\SZ:\„\l.T (.:s ,\.J..\:\'l.(fl-r IROD:\L{),\1
,\z diizii kPzkrnényh:.:11 idéz::ll mün:k::t 11:.:rn i:;méttljük rn::g. ::zú!tal i~
újabb. digazit\1 .itlkgü mtmk{1kra hiva1b1zunk csupún
.·li111ú.1y r_;.n·ir,!.;i· Vú11dl\l't1lam :\zsia szi\'ébt_ K. :\1. T::nn. Tud. Túh„
nudap::st. l 903
h'crnír J!>lún: :>:iii n..:v::ink l·lflO-ig \! !'iy TK 8U_sz ( 1()5()\
H,·rnir Jolán - f.'á1·0~\' S,i11dor Régi magyar g!PSSt<"ir'ium. :\k;1dé111iai
Kü1<k1. Budap::st. 198-l
{rs::~·.'.!.1 G<:::u /s::crki. :\rp;ü.l-k\>ri kgcndiik és in!dm::L_ Szt:pir\1dalmi
Köny\'kiadli. !ludap::st. 1983.
f:nuJ>JI {:1·a: fh:rn::tt.: Sz::nt l\il ::sPdúi. ln: Tii:;kt:s \i_ ís1.<.:rk.): „\kn t.:Zl
ls!::n hagyta
(J'anulm<'m)\1k a népi \'alb.~uss;'ig köréhiilJ: \lag\·::1li
l~\1ny\·kiadú. Budapt.:sl. J!)gíi. ! 17-!XX. Pld.
!Jin11c:: L l.ú.c!ó: .. Jurt:H; kl1Zöt1 .iú1\1k ·„. („\ btlsl', {v::;iai húsén::kJ

i\-lugv::tii Ku11y\'kiadú. HudapL'Sl. J<!Xl
klekL'Zl'.tt.:m. V:"dasz 1\t:11ny\',

f.ii/;rí' <iáfH11" Fdeim.

j()()(J.

122-IJh

1ild

C1)·ula: :-.!agyar (1rv,1si cmld.;d; L~V lludap..:sL l(J2(J.
J<iJ I. Jt.J.l(l. 1()))_ i\-l. Orv. Ki1ny\'kiadú n.:p. 190-1-5
.l/L:„, f.1·n·á11: :\rpúd~ktiri népi épitk..:zCsOnk f::húrt crnld.:ei Oru::;h;'iza hat:'1rúban Rt:gt:szdi Flizt.:t::k S::r. II. 12/a. Budapt.:st. l9ú-l
\1'Ín :lnwl (s::crk.J: :\ ;-.rnm:llcni Klidex magyar-latin szút<ira. :\kadé,\/ag1·u1:i·-f:ussa

i\z eljárás 111cglétCt. gyakorlását vizsgált korunkban

azonban ncrn tudjuk bizonyítani. ;\z árpa szónak a n1agy·ar Cs baskir nyelvben azonos, kettős jelentése (gabonainag, szen1betcgség) van. Baskir gyógyítása is hasonlit a
núlunk országszerte is1nert gy'ógyító eljárásokhoz
Gyakori volt a szen1 gabonakalftsz okozta sérülése.
Erre utal a i\/IK. ( 1466) fordítása: (hadd) „ ,·cssc1J1 ki u::: ka/ás:::l le s:::c111edbr'il„ (l"l'it 7:4).
;\ szcrncn köpés n10g n1a is a leg111Clycbb rncgvctés jele (_vö. iv!T'L 152). viszont a hüséges scgítü dicsCrctc
ugyanott így· hangzik:

/'<11.1· Ll~·::st!:
d;q1e~L

!\0gi :;1.::mt:lynt.:\'t.:Ínk jL'l::ntéstmia i\-1 >.;y Tl( ! ! 5 (11. )_ Bt1-

[ t)(d1.

ln: l l:üdú !\!.:Kiss J. (sztrk ): Lkn\.;i'1 ::mkkb111y\', :\kadt:miai Ki1ny\'ki<1lh'i. Budap::st. 1()(!1. (1JJ-(i1 (1. tdd.
Ji1r1. Jolia11: ,\ l::1pp11k éldt.:. GundDlat !((111y\'kia(ki. Budap..:st. l '!i.l:;
1ii111bt;1y ..Ín11i11: Dt.:r\'Ísn1h(t\1:m K\\/.ép-..\zsi<'m {1!. (iondPla! Kt111yvki-

S::L;fh' (1)·iirgy: ! !útmn mi1gi1!t.

:1dó. !lud;1p::st. ll)6ü.
J\:/c.1·01· .\fú1·rn111k;: r\nth1l1pom::tríkus mértékn::\·ck a ma!lYar n,·d\'h::n

~1ytud. 1''.n. 8-Lsz_ ( l(.17·!).
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l"i!k1111y Gábor: Ké~ó népvündorlásli.ori rnvásklira!ol;. a Kárp;it-mcdcncébcn h.n. fSzombalhely\ ( 1987).
:\mongolok titkos !ilrténcte (ford. Ligeti L.). Gondola! Könyvki;1dú.

Budapest 1962.

Júh·idirCsck:
NySz - Nyclvtünéncti Szót;'ir
OklSz - i\lagyar Oklcvél-szútúi
l\n-r - :\mongolok titklis tünéni;1e

Gcszcr k<in. tíz vilúgt<U urn (Lörincz L. Lászlö Jtnd.-J. Európa Könyvkiadó. Budapest. 1982.
ln.:nszcj (Burjút hösénck. Llirínr.:z L. Lúsz!ó ford.l. Eurúp;! Künyvkiadú.
Budapest 1976.
\lan;L~Z (Kirgiz hösénck. Bcdt: Anna frird.). Európa Könyvkiadó. Budapest 1979.

G r y n ac u s, T. · Cc11turics of 1/11: llu11garia11 111t:dici11r1! practicc.

Part II.: ll'ortú and exprcs.1·io11J rdarcd to //1111111111111ato1nJ" bo1~rfl1T1c~
tiofliflg and diseases i11 the era ofthe lí1111garia11 co111111est mul ofthe
/louse oJArpdtl /11ter11u/ und ophta/11wlogic diseuses.
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