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A MAGYAR GYÓGYÍTAS ÉVSZAZADAI 

IV. rész: Terhesség, szülés, szoptatás 

Dr Grrnaeus 7l1111ás 

1\ totc111iz1nus a régi törükségnél és a honfoglaló n1a
gyarságnál n1egvolt (!\iénll'.f/z, Cion1buc::). Bartha. Kutono 

és Gunda azonb;:in a toten1izn1ust a honfbgla!ás kor<.lra 
n1úr visszaszorult. s csak a ne1nzetis6gi-törzsi vezet(i réte
gek kivúltsógaként élö hagyon1únyként e111lítik. (Vö. az 
elinúlt szúzadokba11 erösen tila!111azott és büntetett .. cbe!
lette'·. „eb anyútól lettél„ szitkokkal. a „kutyút szoputt 
nen1 anyút" szólással. és a vogul .. eb lyuka asszony köly
ke„ kif~ji;zésse\). ;\sok ellentétes. illetve pontos 111egha
túrozást ne111 adó véleinén:' n1iatt Roux igen szigorú krité
riurnok alapján vette szernligyre, hogy volt-e tote1niznu1s 
az altaji népeknél? Végül is igenlö választ ad a föltett kér
désre. ;\z ;:'d\ut-ös képzt.:te igen eltetjedt ebben az idösz<1k
ban és ezeknél a népeknél. de e:: 11u!g <"i11111ugáhu11 ne111 ro-

1en1i::11111s. Egy·éb jcllctnzőit (a tote111 ábrúzolúsa, védelrne. 
a totetn kapcsolata cxogú111 k!únokkal) u honfoglaló 111a

gyarsí.lgnál eddig nc1n is111etjlik (Ruux. 1966L 
1\z úllatöstöl. növénytö! szúnnazús (tote111isztikus'?) 

hite a Fehérlófia. -rehénfia. tvledve Jankó. illetve Vinig Já
nos. Borssze111 Jankó, Babszc111 Jankó típusú népn1esék
bcn napjainkig ki.ivcthetö. és úgy tünik. hogy korszakunk
ban e\sös<..irban a jelentöscbb szen1é!yiségckhcz kapcsoló
dott. csakúgy. 111int napjaink néphitében is {a túltos állat

ösci. illetve ál!at-ncvclöi: ló. bikG. frirkas. tehén. daru. 
holló l. Ez utóbbi 1nesének csak rutén és fehérorosz vúlto
zatai isinL'rtek (szo111széd. vündorl{1sunk útvonal<iba csel! 
népek~). i\ nyugati és észak-európai v<'dtozatokban 
Daun1erling. Poucet. stb. szercpL'lnck (/\erényi. 1931 ). 
l(ései n1aradvún:: lehet az a nein kivúnt ikcrtcrhcsséget 
1nege!l\ző tiltó renclszabúly. hogy terhesnek i.isszcnött 
(iker-) gyün1li!cslit 11en1 szabad ennie. 

Ez a toteinisztikus felfogás pórhuza1nosa11 0!t egyült a 
realisztikus isn1erctekkel. Nehéz is lenne !\:lt0te!czni 
olyan ú!lattartó n0pnCI. 111int a111ilyen a honfoglaló ina
gyarsúg is vo]L ahol a rajtatu]ajdonsúgok 111cgörzése. söt 
javitúsa (azaz: tervszerü szc!ekcili. rajtane111csítés) lét
szükségh.:t \'l)lt. hogy ne isrnerték volna n1iként az úllatok
nc:'!I. úgy az cinbern(·l is a ciklusos ivari 111üködések. a ne-
111i élet. a roga1nzús, a terhesség és i} szl'lletés közötti i.isz
sze!Ligg0seket inint ez az isn1erethiány cgyJbként sok 
pri111itív népnél 111cgfigyelhetö. 

Nen1 L'gészl'n tisztázott tcnnékcnység-varúzsl{isnak 
tanjúk ~a (fiatal) av<ir-. és honfoglalús kori nói sirokba 
!úbsz<'1rhoz. sarokhoz tett tojús szerepét-jelentésé!. 

Egy!\:ll'd a . .tuten1isztikus·· nevek. n1úsrL'löl a nt:1ni 
szervekkel. sze;.,:uúlis éle!tel kapcsolatos n1a 111úr zö-

1nlikbl'n obszcénnek érzett -·. vala1nin1 az ivari di111or!iz
n1us1 jelölö kircjezések és sze111é!y11e\'ck elég korai !'ü!
jegyzése is 1nutatja a toteinisztikus felfogúsnak és a rt:a
lisztikus isn1cretcknek ezt a kettösségét: 

;\\Jatn0vböl képzett szc111élynevck: 

/\kos, J(arcsa. Zongor 
l.\:.unu (tlirkas). farkas. Kaplyon (tigris). Ravasz 
Bika. Hörcsög. l(ülked. E111esü 
Ciudan (glidényl 

Nüvénynévböl képzett szen1élynevl'k: 

i\z 1\rpúd, Bors. Bobzi..:rn (babszcn1). 13uzúd. Culesed 
{kliles.J. i\·loc (1núk), Su111os (soin). Zob (zab vü. a napja

inkig hasznúlt zahig:yerck. akinek "nincs·· apja kifejezés
sel) csupa olyan növény. n1c!ynck rnagvát élelen1ként 
!1asznúljuk. 

\''ala1nin1 (sa!vo respeclu): 

segg (linnugor) 
picsa 
Jiir (finnugor) 
t~1sz ( finnugurJ 
hi..:re ( linnugorl 
'.\1.yakik (finnugorl 
assz11nye111ber far 
kurva 

l\log(cl) (1nag) 
Jvloglo (tnagló =szaporító) 
i\·ledch ( 111ecldö) 
Nc111zc (ne111zöJ 
[n1cle\\' (szoptató l 
Fdlcl111es (ellösJ 

\-<dag111cgnyitó { elsöszü!lílt. i'vlK.J 

Fe ltehetl\cn cgyhúzi szerné!yek általi !liljegyzésük 
ezen kirejezések rnindi.;nnapos. és ne111 obszcénnek szú
n1ítö. vc1gy a n1aitl.d eltérö (vi.i. fr1r!.-J hasznúlatúra. illetvi.; 
ii..:!entéséri.; utaL :\ í(:/es(;g és finnugor tnegf\:le!öi az asz
szony inegbecsülésérc utalnak. a névadúsi szokúsnk vi
szunt ennek ellenkcz(ijérc. 

:\z avaroknúl l.ús:/(í .,1..TÓS többnejüséget'· téteh.:z fül. 
.:\szakonyi honroglaló 111agyar kiscsalúdi ten1cüiben ( 10. 

sz. elsö l\:Je J a ternct(ltérkl:p és a szerológiai vizsgálatuk 
alapjún kétnejüsl:gre gondolnak. i\ n1ongoloknúl a húzas
súgi esküvés a vérszi.:rzödéshcz hasonlóan t{irt0nt: a ineg
szúrt ujjból kiserkedt v0rt a 111úsik lenyalta (Geszer 
cpusz). Ez e111!0kezíct a 111i l\özsa L:S lboly<i 111csénkbcn 
111i.;görzódlitt hagyD111únyra. 

.:\z exoga111ia az obi ugnroknúl isrnert jelenség volt./\ 
\·ogu! és osz!júk hósénckck l\:leség-rablús türténctei. 
nyeh·i adatok (vogu!: „futli nü„ = rncnyasszuny: .. rutúsra 
készülget"' "'' lúnykérü alkudoz<'isok: votjúk: .. asszllnynak 
szökik.. !'étjhez 111egy). egy csere111is1: legendúban sze
repll_i lúnysziiktctós. SÓL jakut és nycn)'ec adatok is 1nind 
errl'i! tanúskDdnuk. „i\ TPbulszk vid0ki ltdukbc111 csak az 
1..·!szCiktetelt leúny tarthat igényt rú. hugy tisztességesnek 
rnllndhassúk'' -- í1~ja Jluko/((\'. .!unk!íru hi\·atkozva. :\ kir-
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gizeknél 1nég a századforduló túján is élt c szokás. Bar
tuc:: korúbbi n1unkájúban nHí.r az avarok nörablásót és 
poligá1niúját. továbbá a nörablás honfoglalóknál is n1eg
lévö szokását IC!tételeztc. S::cnt fsf\·án. /{á/n1ún és az csz
tcrgo1ni zsinat nörablúst tiltó törvt.!nyei 1001 illetve 1 JOO 
körül (István 1. tvk. 27. §. J(úlinán l. tvk. 59. §. esztcrgo-
1ni zsinat 55. ~-bár e törvénykönyvek nyugati clöképei
bcn is vannak hasonló rendelkezések!). a Szent László le
genda lányrablás-történetc, va!an1int a \1áradi Rcgcstnun
ban szereplő nörab!<is-ügyck ( 1216-1217) azt 111utatják. 
hogy a lányszöktctés (rablás) a honfoglalós körüli idöbcn 
últal;ínnsan e\teijcdt volt. dc 1nó.r az Árp{1d-kor utolsó szá
zadúban a szülök közötti 111egegyczést követö szertartásos 
szoki.issú változott. iV!cgjegyzcndö. hogy hazónk egyes 
helyein .szin!e 111ég napjainkig L:!ö szokús volt. 

Itt L'tnlítc111 n1ég 111eg. hogy a Csongrád-Fc!gyö gcda
halrni honrog!alús- és kora r\rp{id-kori ten1etö l'Jrfl és nöi 
koponyúinak cltérö rasszösszctétclc is utalhat az 
cxoga1nia szokúsúra (!Jar/uc:. Fúrkas). Ennek popul<:ició
gcnctikai kL'd\'czü hatúsút nen1 kel! részletezni (C':ci:c/). 
Lttöl csak úrnyalattal különbüzik a h<iborús cseinényck
hcz-idökhöz kapcsolódó nórab!ús. 111int azt a fuldai 0v
könyvek a 111agyarokról ii:ják (89-4 ): .... a J~rfiakat és az 
i.\n:g nöket legyilkolva. a fiatal nöket kéjvúgyuk kielégíté
sére. 111int a bannokat n1agukkal hurcolva. egész Panno
nia lakossúgá1 111ind egy sz~!lig kiirtották". Ezt a szokást 
nnnatja a kunokról a Szent Lószló legenda kerlési epizód
ja. egy n1l)rdvi11 n1ese utalúsa a nogúj tatúrok kür0bcn dí
\'Ó sz<1k,isra. \'ala111int a i'vlongolok Titkos -rünCnetének 
SZÚ!llOS helye is. 

Viszont a lünyon. asszonyon elkövetett eröszak ellen 
,\:r...'111 Lús:lrJ 11. törvénykönyvében ta!úlunk szigorú rcnclcl
kez0st (32. §: ugyanúgy bünhőcljék. 111int a gyi!kos.l. Kúl
r11{1n \. törvénykönyve (58. ~) a n1agzatgyilkos asszony es
peres e!ö!li \'ezcklését írja elő. ivtindkét türvén.Y 111ega!ko
tc'1sa és inús. korabeli l<.iljegyzések (l\1. Orb<ln púpa 1264. 
július 1-L-i levele) is az ilyen esetek clöf'orclulúsútjclzik. 

Búr a reproduktív életkorban elhunyt nök csontvúz<.i
nak \'Ízsgúlatúból Pzascliar, illetve 5lteH'url n1üdszcréve! 
111egúllapítható a kil1ordo!t terhességek szc;ln1<.1. s cbböl a 
vizsgált korszakban a női tcnnéken.ységre. illt:tvc a 111ed
di.l és tennékcny asszonyok ar;:ínyúra lehet következtetni -
ilyen vizsgálatok eddig 1111.!g rnegf'elclö rcprczcntúciójú 
hazai antropológiai .:u1yagból ne111 történtek. 

A:ra/orlÍ11s::.A~1· és i\'e1neskéri a kCrpusztai 11. sz.-i tc-
111ctö cn1bcrta11i i.Hlyaga a]apjún 111egkísérc[ték a fcni]jt{JS 
n1cghat<írozúsüt. Úgy találták. hogy a 20 Cv alatt elhalt 
nök tú!élö gyennckeinek szá111a ncn1 haladta 1neg a 0.22 
értéket. Csak a 25-29 év küzött 1ncghalt anyúknál éri cl ez 
a n1utató az egy gyL'nneket. s 1nég a produktív korszakuk 
vCgét e!érü nök túlélö gyennckcinck szúina is csak 2.S 1. 
ig) a biológiai csal<"idok !Ctszoí111a kicsi lehL'll'tl. s a tcnné
:iZL'lL':i :;zapurod~is 1n~rt0kc ne111 h::.1ladhatta n1eg a ..J. 1

.
1iw-eL 

i\r11i a halandósúgul és a születéskor vúrha1ú Clcttartarnut 
illeti. <1 l.\····\!1. sz.-ban nc111 volt 10nyegL's külünbség a 
népc:is~'g különbi.\zö rétegei küzütt rF.iigcdi!. l~rck1nes czt 
egyl1cYL't11! Dolia_r csalúclrckonstrukciós kísl:rlctével: fl a 
szob-kiscrdei teinL'tÖ (9!0~1060) leletei alapj~in "1-.S ri.ís 
kiscsalúdokat tétele;. fö!. 

!\ terhességgel kapcsolatba hozott nagyobb carics
fi·ckvcnciát és parodontosist n1úr e1111ítettcn1. 

A 5:ii/(í nlit óvó es a szn!est segítő Boldogasszony szü
léssel kapcsolatos funkciója a Boldogasszony úgya. osz
lopa, fökütöjc és papucsa kif'cjczésckbcn napjainkig fenn
rnaradt. ;\z oszlop 1nanysi 0s kazah analógiúi isn1crtek. 
csak czekböl tudunk csekély valószínüséggel kövctkez
tetn i a szülés közbeni ( úl ló-. kapaszkodó-t<Írnaszkodó l 
testhelyzetre. Lé!ckf'a (san-ji\V) annak az úgas karónak a 
vogul nt:ve. 1nelyre szüléskor a nő tán1aszkodik (f\-/unká
csi. Ron1ha11,';f._1·e_jc\'ll). ;\ kirgizcknél a szülö nö szún1ára a 
jurta küzCpnyílúsa alú sútortnrtó oszlopol állitottak. hogy 
szülés közben legyen 111ibc kapaszkodnia. i\ sútorosz\op 
ki\·Ulröl is lútszott s így jelezte a közeleclönck. hogy bent 
je!entós eSL'n1ény Z<~ilik: 

..lra11.1T1tdu1 ál!ítollak 
Súh irr údfiu /( 1 s.;( íd: kodot l .. , 
:\/a,t>,:,111·i: cls:h·úrg1Jfl, 
.·/ g1·e1·111ckjú!khi/tul{, 
Anyja hosút elhu,':!.)TU. 
.·1/()fdre uláhu!h·a" (;\fanas: cpu.1·:. Bede „/1111aJárd.) 

Ezzel szctnbcn a 111ongol asszonyok a jurta ajtaja kö
zelében. Lili.í helyzetben szi.i!tek. Erre utal a szólús is: „a 
lóny nc111 öregszik n1eg annúl a jurta-.:ütónól. ahol szüle
te!l .'\ szülést n1egkünnyítö varúzslatokról is olvasha
tunk a iv!ongok1k -ritkos Történetében: 

.. 1 úrú:s!al!o/ L;rtc111 cl. ho,':! .. Y 
! ·(:grc e: u 7l{ia11".; 
1(i/ahog1·111egs:iilctcll' 
, /l1'ihliiful, 1·urú::sol, oh11j-huh1'.fl 11u1r111oh·o, 
i111ú1·0/ /.:i'iny/iri'igtiink érte··. 

.:\ hagyo111úny szerint a kési.íbbi en'.iszakos gyt'.n11ek 
111<ir szül.:ttsckor jelzi e tulajdons{1gút: 111agz<llburk~1t n1ar
dossa. tulajdon kü!dükzsinóijút eltépi. 

Ezekböl az igen eltérő ;1datokból nehezen lehct11e a 
IH.)nfog!a!ás kori helyzetre érvL·nyes ki.ivetkcztetést levon
ni. l3{1ba szavunk szlúv etin1ológi~ljú. igy ncn1 tudjuk. 
hogy volt-e tapasztalt asszony-scgítőtürsa a szülő nönek. 
s hogy nevezhették. i'Vlindenesctre érdekes. hogy a Szik
szai-Fabricius t'éle szójegyzék ( 1590) az „obstetrix" je
lentését igy adj;1 1ncg: „Baba. ködök 111\.'!czü". („'\ vogul 
kölclükellútúsról Ro111ha11:!.yejc1·0 ír idézett 111unkújúban . .i\ 
vogul énekek visszatérö forrnulúja: .. köldöke vúgott cn1-
ber''. és a Pdanasz eposz egy helye is ut<.d erre.: 

,'lkba!tu uss:onyu s:1ilr -
1-'Lígd cl a k1'i/dhk:si11( í1·1.1 " (Bede :111110 .fi ird. /, 

/\ közt.'>p-ázsiai asszony szülését Vú111béry íija le: LU 
11e111czcn. ülve. rokonok ('s s:iih's:nú segítségéve! szül. s 
cs<1k a szülés ut:1n fektetik le. ekkor halúnték<'it Cs csukló
j~1t dörgölik. :\z újszülött bőrét vajjal kenegetik. szc111L't 
sús vízzel tnossúk. bal katjúra gonosz szen11.:k c!leni va
rúzski.ivet küt anyja. 
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/\ gycnnekekct tcrcn1tö (iajuci). nöne111ünck képzelt 
altaji tatár istenség 111egszólítúsa súnuinénekekbcn: 

... „ c'itödik éghe11 (/ako::/JJ jt{j11ci ( tere111íÚJ u11yo, 

111ilulen s::cnnytál 111egtis:::.tító tcjhj, 

tapkluri. fii eh•úgod a kiildiilí;,si11órl 

l\ónyrJrúg\·e kérlek téged. jaj11ci-kú11.1 " (l/110 !-la1Ta) 

;\ baskirokn<il és szibériai nyelvrokonainknál a bábát 
nevezik .. köldökanyúnak'' (bask. kendek inahe = köldök 
anyóka: liJr111aJ. l\.z ö feladata annak 111cgállapítása is. 
hogy az újszülöttben n1c!yik ös született újra . .L\z elhunyt 

ős újjászületésének hitét a család egy későbbi tagjúban 
Lús:::.lrí nagycsa!údon bellili lélckvúndor!úsnak nevezte cl. 
és hunfoglalúskori 111eg!étét 11é\·adúsi és egyéb szokúsok
kal igazolta. Ez a hit szib0riai nyl'l\'rokonainknál is 1neg
talúlhatú. Tahin t'rrc utal 1 ·ú111hU1y turko111á11 adata is: az 
t'lsöszü!ött tiú L'l11l'Vl'Z0sl' (ncrn neve~): Baba Dzsan =az 
apa lc!kt'. i\ kökh.ikcsonk 111cgörzése valainclyes analógi
úban van a klizc!n1últban 1nég szokúsban \'olt hazai gya
korlattal. 

,;\ szülés alka\111<.lval és azt követően jelentkezett 
ku111p!ikúciókra ne111 csak a rt'procluktív életkorban lévö 
nök kiugróan inagos halúlozúsi arúnyszó1na 1nutat az idé
zett palaeodcn1ogrútiai tanuln1ÚnJ'Okban. hanen1 azokkal 
a !t:h:tckkcl is bizonyítható a pri1ncr anyai rnortalitús. ahol 
a 111agzat {csecscn1ö) az anya 1nedcncéjCbi.::n talú!tatott 
(vagy az anyút csccst'n1öjévcl együtt teinett0k t:l): 

.·lcsúdi és .\"„..:1111..:.\·k(;ri zörnébt:n dunúntúli adatait jól ki
t:gé;;zítik a kt:leti orszúgrészböl szúrrnazó esctl'k .. ·I: últu~ 
luk s:.ú111Ítofl 0. 68~--0-os anyai 111urtalitás 111éi a s::iiksi:y,cs 

kurrekci(ík 11tú11 is kh. /11is::s::orosa a 111ai11ak. Szent István 
1. t(irv0nykönyvének 28. ~-a igy rendelkezik crröl: .... ha 
pi..:dig a szolgúló teherbe esik .. és szülni netn tud. hanern 
a szülésbt' 1ncgha1.„". Errt1! vallanak a palócfi.\ldi és dél-

kelet-alföldi szekrények ikerterhesség-. tejelvitel elleni, 
gyennekú!dúsL és kőnnyü szülést biztosító képei. Ezek 
ugor. illetve szibériai népeknél fö!lelhetö párhuza111ait 
Liikr".i írta le. ·ralán ide tartozik f.:."ra/uvú11s:ky azon kér
pusztai 1ncgfigyek:sc is. hogy gyürüket többnyin: repro
duktiv korban lévö asszonyok viseltek. i"v'lcglepö. hogy 
ilyen szeinpontból a 111cdcncc1néretekkel - tudon1úso111 
szerint - nen1 foglalkoztak antropológusaink (!.táblázat). 

A szoptatás n1ódja, tartania, veszélyei. Cs az ezzel kap
csolatos betegségckröl scn1111it se1n tudunk. csak Paisnak 
( 1975) az ·erne'- tö és szárn1azékaiva\ kapcsolatos fCjte
get~seirc tú1naszkodhatunk. J(azakoknúl az anyate.Uel be

fogadott g~yen1112kct a legszorosabb rokonsúghoz tartozó
nak tekitHik ina is. (Nú!unk a . .tejtestvCr'' kifejezés öriz
ht:ti e111l0k0t. l E kapcsolat erösségc a v0rszerzöcl0s0nek 
!Clc! 111eg. 

:\ nöi alfél n1utogat<.isú11ak bajelh<irító szerepén: ro
rnúnkori úbrúzolúsokon kívül t:gy 1152-böl szúrinazó rcl
jcgyzésböl is tudunk: i\ilanucl csúszúr ostro1nolta 
í'.irnonyL egy asszony pedig ha111ut szórt az clk'nségrc. 
111;:ijd varúzsigét n1onnolva. szoknyájút fl..:lc1nclvc hútsll 
részét inutogatta nekik. 

c:1·er111ekheteg.\'égeli 

i\·l íg az avarkorí tcnlt't(ík többségében a gyt:nnt:!-..:sirok 
arcú1ya igt:n al;:1csuny (J0°o alatti). addig a 10--12. szúzadi 
népesség fl..:!nött 0s gycnnck t:gyéneint:k arúnya - 111int ezt 
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K.(:rdés azonban. hogy gyt:nnekekct (korasziilötte
kct'.1~) 1nilyen életkortól. hogyan. és hová tc111ettek cl. A 
vélen1én;'ek 111egoszlanak: a gyenneknépességrc vonatko
zó adataink vagy· azért pontatlanok. n1crt őket (vagy csak 
a lányokat) 111áshová ten1ették. Erre 111ár az andronovói és 
pjanobori kultúrában is van példa. Bartha votják analógi
út (G!agyenovo) is en1!it: ,.a végleges nevet ncn1 kapott 
g:yennekek 111ég ncn1 tartoztak a közösséghez. tehát a kö
zösség ten1előjébe nen1 kerülhettek''. 1.\z is lehet, hogy 
rnftsként te1nették. vagy csak sekéli1ebb sírokba. n1elyek 
könnyebben elpusztultak (Dienes. E1:1': I'álúc:::y-/-furráth: 
Pop: Juhús:::: 5':::ah1í ig~n érdekes 18-19. sz.-i púrhuza1not 
is i:111lít!). i'vlai napig élő gyakorlat az ország száinos he
lyén (/.:...'1011: .funká: f"él: Jung stb.). hogy a halva született 
vagy keresztclt.:tlenül elhunyt gyern1ekekt.:t 111áshovó te-
111ctik. vagy n1ósként (pl. köcsögbe: Bartuc::::. 1928). 

Végül tudnunk kell azt is. hogy a gyennckcsontvúzak 
sokkal könnyebben pusztultak el az idő n1úlásúval. tncl
léklt:t hiúnya esetén lcgfüljcbb sírfolt található.;\ csont
vúz gyors és könnyebb korhadúsút ha!últ okozó beti:gsé
gek -·pl. sepsis - is elösegíthctték (Lengrcl. 1975). i\ 
rnindcbbö! l~1kadó pontatlanság ellenére a n1aihoz viszo
nyitva ijesztöen (dc 1nég a tnl!!t sz<.izadihoz viszonyítva is 
nagyon) 111agas csecse1nö és kisgyi:ri:kkori inortalitús -

/. f;(;p: ..! s:akc.\·i /() . . 1·:.~i 1.:11wrii 5. s;;. gycr11iek.1·írjú1111k ris:lctc, 
o's 11 105 c111. ho.1-s:ú gycnnck 11yukli11, torq11esc11fliggii 

bro11:csipcs: reko11stn1kcich raj:a 
(Forrás: 1His:úros G)·.: Arch. Ert. 89, J05 (/96J)) 

100--400?\)o (átlagban !50-2009(10)- alapján fültétlcnlil ar
ra kell gondolnunk. hogy· sokf'éle. súlyos. és 1ninclen bi
zonnyal fertőző (járványos) betegségek tizcdelhették a 
korabeli csecse111öket - gycnnekeket. 10 éves korig n1in
clcn tnásodik gyerek (kb. 50(!/(i!) n1eghalt. Az isn1ert foga
szati. flilészcti invazív bcavatkozüst, koponya-trepanációt 
szükségessé tévő betegségek. !Cj!ödési rendellenességek. 
rachitis és egyéb vita1ninhi<lnyok, anae1nia, hiányos táp
lálkozás. bőrbetegségek, idegrendszeri betegségek bizo
nyára csak töredéke(s része) az egykor volt, és n1ai eszkö
zeinkkel n1ég ki nc111 deríthető betegségeknek. Szent Ist
v<ln nagyobbik- és Hartvik fClc legendájában első kirá
lyunk több gycnnckénck csccse111ökorúban c!huny'táról 
olvashatunk. \1iszont ,·/csúdi és 1Vc111c.';k,;ri ( 1970) a n1cl
!éklctes sírok 0s a gyenncksirok szún1ának fordított arú
n_:'a alapjún utalnak a jobb anyagi hcl.yzcttel csökkcnö 
gyer111t.:khalandósúg lehetőségére is. 

A.z egészséges csccsc1nöt. gyennekct óvó. 111cgclözö
bajclhúritó cljárúsok közül kettőt c1n!íthetünk: az ún. óvó
nc,·ck ad•'isút. és a1nulettek (taliz111ánok?) viselését. ;\z 
l:1vlinevt.:k célja az. hogy a gycnncket a valósúgosnúl csú
nyúbbnak. bctt.:gebbnck. ha!álrava!önak. ncn1 létezönek. 
sl"11 flL'lll-iS-L'!llbt:rnek !üntessJk l'el. hogy ne li.:gycn kívú
natos a .. gonoszok„ szú1núra. illetve 111egtévi.:sszék ökct 

---

a) 2. b) 
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(Pais). Ilyen nevek (az clsö írott előfordulás évével): Sze
mét ( 1086), Hitvánd (1171 ), Csúnya (l J 98), Nevetlen 
(1211). Nernvagy (1174). fvlavagy (1138), Ncn1való 
( 1211 ). Nemé! ( 1138), Haláldi ( 1108); valamint az ún. li!
rcgncvck: ICreg, nyü (Fcrgudi 1152, Nuhu 121 ! ), C'si
n1asz. Bogár (n1indkcttő 1138). E tnagatartús nyon1ai nuí
ig JO!lclhctők a kisgycnnek lcszólásában. abban, hogy ke
resztelő előtt ne1n szólítják nevén: ,,11cn1 hítták sön1-
rninck'. (Öttön1ös) ... nen1 111ondják a ncvit" (Tápé), .,se
hogy se nevezték" (Do111aszék) vagy a különböző 111egté
vesztö cljúr;:\sokban (üres helyére - cn1ber alakú - inán
gorlóEít tesznek. keresztelőre n1ás-1n<ís úton viszik és 
hozzúk. „tt!ntc babá''-val altatjúk r.·-rcntck baba'= ostoba 
gyennek. Lás::/óJ. kiiI:ják: „nincs itthon''. vagy betegség 
esct~n 111;'1s nevet adnak neki. Pltis elébb idézett 111üvébcn 
fölveti rnég az úllatnevckböl (ezeket !Jienes úgy 1nagya
rúzza. hogy a gyennekL't ezzel egy-egy hatal111as ú!!at
szc!lc111 L•!talinúba ;:Uúnljúk: hasonllian Ru11x, 1966) és 
sz{nnne\'ckböl kCpzett sze1nélyncvck óvó jellegét is. hogy 
„\'isL'lüjükrö! fi.:ltün0s nélkül beszélhessenek''. Lcgfc)JltO
sabb n1égis az. hugy ezek az Ó\'Óncvck fölcl111üvestöl 
lúcspcre::;ig 111indc11!'élc rc11dü-rangú e111bernél clürordul
nak. nnnat va a hagyon1<.iny erösségét és eltc1jed1ségét 
cgyarú11t. (fiuis szúinos analóg névadúsi rnódot idéz a ro
kLHl ti.irök népektöl ). 

:\nyakban. csuklón viselt tárgy·akról szán1os adatot ta
lúlhatunk. ,\ gyenn.::k nyak{1ba akasztott csürgönek (pl. 
f..'issl hasznos gyakorlati. jelzö szerepe n1ellctt, 1nint a 
liibhi .. 111ini<1tür tárgynak·· (bronztúrgyak. kutya szeinfoga. 
szar\'aS!llgJ v0dö. rl1ntúsüzö szerepet tulajdonítanak ( !. 
kép). Ez a szokús 111ai napiglan él. söt. egyes helyeken 
n1l:g a kiiZL'!tnúltban is tengeri csigcit (kauri) kütl.itti..:k a 
gyl'nnck csuklüjúra. Lehet. hogy ez.::k a v0ckkezö eljórú
Sl1k a CSL'CSL'l11Ú 'kicserl:lésl:t' (elvált{1sút) is hivatva Jd1et
tcl~ 1neg.::!özni. .:\ honroglal{is korúbóL illetve az i\rpúd
korht'd l'rre bizl111yitl:kunk nincsen f Lús::l<i föltételezi). J\ 
tlllünk k.::lctre és délre l:lli népeknél alig isincrt. \'ÍSZ{it1l a 
\·og.ulokn<il hasonló hit.:Jelt.:n1 ina is 2! (Ses:talor .L 

:\ hicdclincknek 111cgfl'!t.::lú prc\·cncit'J eszküzl' h:hetl'tl 
csak a rokonnL;pl'k adataiból és a n1ai h~izai adatokbó! 

\·isszakti\'L'tkezlctvc az ijcsztgetl::-;. fcnyt:gL'tl:s. Ezek kü
zDl archaikus jellege 111iatt 
csak egyet en1clnék ki . .'\ 
„\·igyc'izz. n1en elvisz a rl:z
l~1s1.ú b<!g(·i!". „ncn1 félsz. 
hugy e]Yis:t!lL'k a rtizfaszú 
baglyok'.1" és \'c'dtozatai az 
orszúg nyugari pere1nétöl 
( Felsúür. Zala rnegyc) köze
pén (Nagybaracska. 1)dvodl 
és Bihar 111egyCn út J(isv<'ir
do'1ig. Sz;1111osklizig sokhe!y1 
i:-;illLT\ek. 

lóu:iákból alkothatunk valan1clycs képet. l\/iha/11Ji cn1líti a 
tö~ök népeknél hasznúlt birkafaggyú szopókát. 

\'e\cszülctctt csípőfican1 (dysplasia coxac congenita) 
Jelet az avar korból 4. a honfOglalús korából 2. az ;\rpád 
korból 111indösszc egy is111erctes. Ezekböl egy férfi, a töb
bi nő: kettö kétoldali. a többiek egyolclaliak. ;\ kicsiny 
esctsz{unból óvatosan csctlct; arra következtethetünk. 
hogy az anyftk - bizonyos korban és helyzetekben - kis
gyenneküki..:t (csccseinöjüket) hátukon (-ra kötözve) vit
ték. Ez ui. a csípöfican1 n1egclözésc szen1pontjából igen 
kcdvczö, 1nint ezt szún1os priinitív népnél. vagy pl. a lap
poknúl lá~uk. 

í\,linclcncsetre a 111ai fogalinaink szerinti gyern1ckkor 
Slikkal korúbban ért véget: a kirgizcknél a gycnnekckct 
111úr 3. baskiroknól 3-~l. 1nl1ngoloknál is hasonlóan: kö
zL·p-:\zsi;'ihan 5 éves kurukban „lovasítottúk". ;\ n1ordvi11 
Szijazsar L'posz egyik szcrepllijc igy vall: „nyolc0vcs vol-
1a111. 111úr lovagoltan1„. (Süt. a fiatal csikókat gyennekck 
szok1a1júk nyereg alú: öket 111úr jl1l 111.::gbir:júk J. A lapp 
gycnnekeknck 1n;:ir -1 éves korukban rl:nszarvashúton kel
lett \'Úndurolniok. /\z urosz\ú111osi ! 0-11. sz. tc111ctöbcn 
ialúltak is gycrn1ckkcng)'t:lt. 

Fclnlittekcn l:szli.:ljük. dc gycnnekkorban történt 1s-
1ncret!cn. 11e111 föltétlenül gyógyító szúnclékkal a knpo-
1~1·ur11r:.írús. Ezzel kapcsolatban is -- a trcpanúcióhoz ha
SL\nlóan -- két kérdés vetöclik f\:I: 

u 1 cthnuspcci !ikus je lcnsCgnck tckinthetö-e a rnagyar
S<ignú !':) 

h1 hogyan ti.\rtént'.i 
.·IJ ui 1\ //L·nlL'I' nyo111ún szcrkesztet! térkép sze111léle

lL'sen inutatja a szokós 1(1kllzatos keletről-nyugatra tt:1jc
dl:sét a _3-„6. sz. alatt az Ural--Volga vidékétől a Rhlinc
Rajna \·onalúig (2. kép). Ennek tneg!\:lelöen a !(úrpát 111c
dc11c~ben hun. g.epich.1. g.ót-al~'ul. szarnnlta-jazig es avar
nak 111cghatúrozott tcrnetökböl eddig 13 [ torzított kopo
nya került i.:lö. Jugoszl<.iviúban csak hun-kori. illetve kc!c-
1i glll sirokból került e](i néllúny torzi1ott koponya. Novi 
l''dZ<1r 8-(). sz.-i protobulgúr tc1nctöj0ben Doc;· egy fL'rfí l.'s 
eg) n(ij torzitutl kupo11yi1t talúlt. ;\ !(úrpút incdenc.::i tur
zított koponyúk szú111a a trepanúcilikkal ellentétben <l hon
i(1g!al{1s k(ir,·irn c:-;i.)kki..:nt. 

;\ CSéCSéllll'ik. kisgycr
lllékl'k egykori gondozúsún\I 
csak \'ligul (Ro11J/1un,\!.yL'.ie
ru J. lapp ( lúril. kirgiz 
(..//11uí.i:1·) és rnongol (í\·lon
guhlk Ti1kus Története) ana-

~. /;(•11: .·l /io/11J11yaror,~ittis ('Íferjedóe /\clt't-, A'ii:t;p-. ó- .\rugar-1~·11rtipúb1111 a 11t:fll'IÍ11dor/1is 
f;onib1111 (Forrás: lús:L'iy !.: Act11 Congr. !11tcr11at .. \~\'fi·:, lli.ll. Artis 11wdid1111e (/97-Jj) 
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.-ld h. 'Barluc:: íino1n clc111zéséböl tudjuk. hog)' a tor
zitús fronto-occipitalisan. vagy fronto-occipitalisan és 
vcnico-1nandibularisan haladó pólyúkkal, illetve szalagos 
fcjkötőkkcl történhetett.;\ jelzett két irányhoz több csct
bcn rnég hannadik. inio-1nastoidca!is pólya. illetve szalag 
is társult. Ezekben frontalisan. occipitalisan inindkét he
lyen. vagy kétoldalt parietalisan ke1né11y (fl1 vagy l"'i111) 
bctétcket is alkalnu1ztak. /\ torzítós halvány nyorna a kö
ze!rnl!lt népi szülészeti gyakorlatában tnég fclis111crhctő a 
koponyacsontok szülés utílni .. fonnázgatásában". Bar
tucz n1egfigyeltc. hogy a 1ncsterségcscn torzított kopo
nyákon az átlagosnit! jóval gyakrabban (50(~/i>) fordul elő 
sutura inctopica. Ebböl a torzítás időpontjúra következtet
hetünk: 111indenképpen a két rélből fcjlöclö hornlokcsont
pikkely l\sszl.!csontosoclúsa. a sutura frontalis 1neclia züró
dúsa !.!lött kellett történnie. ;\1T<J azonban eg:yclön.: nincs 
1á111pontunk. hogy a torzitúst kiken. n1iért csak egyeseken. 
és n1i\ycn ct'llal végczhették'.1 

:\ rol·hilis (angolk6r. D-avitatninosis) - és felnöttkori 
f(lrJ11Úja. az OStl.!Ol11a!acia \'Ízsg{t\t korszakunkban sok
felé isincrt volt. iVIcgú!!apitúsát 111orfológiai. 1nikroszkó
pos. radiológiai és kén1iai vizsgálatok cgyarúnt segítik. 
l\.tizcl azonos létszúrnú. azonos korbeli. és egy111ústól ncn1 
nagy túvolsúgra lévő ten1etökbcn a két rnegbctcgeclés in
cidcnci{ija ak{ir tízszeres különbséget is 111utat (!Joklzi·, 

Lcn'!:,_rel,J. Ez szorosan üsszcfligghctctt a népesség lakás
és t<lplálkozúsi viszonyaival. Egyik popu!úcióban a rac!li-
1iscs gycnnekck <itlagos életkora 4.6 év volt. vagyis az ;:111-

golkór a kisgyennckkori halú!ozús egyik füntos oka lehe
tett. :'\ fclnüttkori incgbetcgedésck szúrnarúnya a rcpro
duktí\· lqclkllrl1 nök közüll többnyire 111agas<.1bb. föltehe
tÓL!l az isrn~tch terhcss~gek hatósúra ís. 

IHOIJ.-\LO.\I 

.·Jcsúd1 1 i.i . .',.",·111cskL;n) ! lisllH; ,1fhun1~m líkspan and nwnalil) :\ka~ 
d0111íai 1-: imh\ Bud;q1.:st. ! ()/() 
h',1!,<1y !:. J\)78 l !onl"ulgal<.b· és úllarnalapi!ús-h1ri lt:mdiik az lpPly 
1ni.:1ll~~11 \111d1a u1mitatcnsia 11. t lll/,(\1 

!iurrh1 .!: :\ mag;ar n0p iist\'lrt0nt:tt:_ ln_ \!ag;•:1nHszi1g !(1rt011i:k l .. .17)
~7-L „\L1démi;11 Kiadú. l\udap.:sl. 198-l 
/Jon111..·= !. :\ kiks\1ght: \\:m.:!b.:zt:s a iégi pal\1t:11kn:"1!. ,\ntrllp. Fü1.d<:k. 

•. 

l ()28. 
Hur111c= L .-\magyar t:!llbt:r 1.-\ magya1s{1g a11tropt1l(igiúj:1). ln: \!agyai 
fiild. magyar nép.!\.. i\L !·:gyi:I. Ny(imda. 1938. 
/Jar/uc= L.. Farkos Gy.: .·\n1rup\1]ogischt: Unti:rsuchung di:r in 
Cst1ngr{1d-Fclgyii gdimdcn..:11 Skckllc aus dt:r :\rpúdt.:nzci!. :\i.;ta Uni\" 
Szcgt.:d .. -\i..:ta Biul. Ntiva scr. 2 .. .12)-261 { 19.)ú). 
/Jálint Cs.::\ magyars:ig 0s az ú11_ Uit:lo-Brdu-i kul!úr~t. Cumania ./, 22)-
2)·1 ( 1 ()7(j). 
C':::L't=cl !:".: i\lit vúrlwtunk a magyarsúg genetikai kuta1:·L~ú1ól'.' Orv.! kti
lap 1::3. 2271-2277 (1982). 
/Jic11cs /.: :\ lwnlüglalt"i magy;1n1k. Budapest. c,1n'ina Kiadú. 1972. 
FiiJ!,L'dl /:': Kti!duló barútuk. polgúrok. llt!!\11.;SCk cranulmúnyok a nwgyar 
l;ii1.épkl1rbóll Budapest. Gtlndo!at Kiadú. 1981. 
(io111Í!nc= !..: .-\rp<úlkori türiik szcnH.'.lym;\·cink i\I. Ny./(/, 2·11-2·19. 2(.JJ~ 
JOL 338-.1-12. \L h'Y II. 1-l!-152. 2·15-252 . .l·\J-J.J:". ·IJJ--!.>ó 
1 l 'J 1-L'l 9 I s·i. 
{iumla H. :\ !Pkrni1.111us m;1rnd\"(my;li a m:igyar !<ilio~ hagyomúnyha11 
!kbri..:i.:cni D0ri \1\11.eurn (y!;(lf1)"\·e. (13-72. 19)7. 
//mTd. f · L0s ri.:pre~t:n!a!ÍPns rt.!ligicuses alt;üqucs. Paris. P:1yuL ! ())\) 
,:;,.„,:!lyi. I-." „\rp:"ill és a n\l\'ényi !~Tm0sl jckntii magy;H" szcmdyHe\'ek 
•'vi. '.':y. ::-. 9·l-!0(J ( l1J3 ! J. 
l:1ss. 1.: llaranya megye :\---:\!. szúzaJi sirkklci. BudapcsL :\kad~miai 
!\.iadú, 19ú7 
1:1s:::,·(1·. /„ :\rtcfici:il skull dt:fonnatiun in l'.urupt.: 1ifthc carly migrntinn 
pcri1lli. <h thi.:y had hi.:cn \'alucJ prt:Yi11t1sly and as thcy aii.: i..:onsidert.:d 
111day. ,\cta L"ongr. !n1cn1at. :\:\!\'. !!ist. :\nis mi.:dkinai.:. J:HJ9--l315. 

f,iik/i e; .-\ny:i- és csecsemii\n·ó képi.:k a régi magyar szd:rényekt:n 
l'timm. l!isi. t\rt. l\kd. suppl. 7-S .. 177-22·1 (Jl)/51 
.\fakoh~1· .\ .. :\ niirabl;_b és a rahlóházassúg szimbolikus marat!Yún:ai 
h:1zúnkb;m. !'.1lmugr. 3::. -!0-60 ( 1921 }. 
.\!Js=úros G)·.: :\ s1.ab.:si X. SZÚiadi tt:mi.:tii-maradv:"u1y. :\n:h. l:n. 89. 
201-210 (1')62). 
.\!1111h·úcs1 H. · \\igul népkii!tési gyiíjtcm(·ny Bud;1pi..:st. :\kad~miai 

Kiadú.1882-1{)10 . 
.\"L:111~·1h. Ci.i·: :\ lwni\.1glall.\ magy;1rs:"1g J;ialakuhb;i. BuJap:.:st. ,\kadl:rni
ai Kiadú. l()JO 

fú1111ho11g_1·,:f~To. !:· ín (i11(1'i1 .!. (szi.:rk.J: ,\ \'izirnadarak népe (Tanul
m;ü1y\il: :i !l11nug1ir n1!;,111 népd; dele és mÜ\'t.:ltsége ki•rébi"i!l 2<Jl).-JJO. 
lludapcsl. LuH.•pa !\.iatkl. 1975 
No11x . .f._ /'._ Fau11i.; d !1Prc sacl'0L'S d:ms ks sticiéks a!tah]Ut::i. !1:11is. 
( !allim;_1rJ. 1 </(>(1 

s,·s=ti/f{i\' . .! . J.:d; \';_'ulJ\lJ"tl[ak ( l(ird_ ( ;11(\'il J. l:L;fl~".\' (;_). i:ur\\pa Kiad\ ... 
!lp. 1 0(1(/. 

"ii•r111({ J <1 tüz11ck 1111.1111.kim! • i:\ ki.~kir !lépi 1irn1~l<is m{1gikus dc-
mcinck mai {(.:nds1.t.:1i.:) Bud~ipi.:st Jlti~ki Kíadú, !tJlJ7 

\!I<: ;,1uni.:ht.:11i b"•di.:\ ( l·!llf•l 
( i 1 y n ;1 e u s. T Ccnturics 1~( r!te 1!1111garian 1m:dici11al practice. 
Part n '.: Preg11a11(r. !11/Jour, breust fet>ding, di8i>ascs of cfú!drc11 . 

A CSlJmGÓil MEDKilNA PATill<A 

GYÓGYSZERÉSZ 

munl<atársat llceres. Bérezés megegyezés szerint. Szolgálati lal<ás megoldott. 
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