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A MAGYAR GYÓGYÍTÁS ÉVSZÁZADAI 
V. rész. Fertőző, anyagcsere-, daganatos és bőrbetegségek, élősködők 

Fertőzó' betegségek 

Elsőnek talán a cso111át (csan1a. csun1a) e1nlithetjük. 
n1int an1i e!öfordulhatott korszakunkban. E szó összetett 
helynevek. és Chon1oz. illetve ehhez hasonló szcn1élyne
vck rorrnajában fordul elő. Föltételezve. hogy abban a 
korban a cson1a-csu1na a (bubós) pestist (is) jelentette. a 
pestisjárványok elvi lchctöségét annak terjesztője. a ván
dor-patkóny akkori rnagyarországi előfordulása is a]átá-
1naszthatnú (első följcgyzt.!sc: ! 138). i\ !4-15.sz.-i pcstis
jürványokról 111ár okleveles adatokat tal<ilunk 
(1347-1349. 1367, 1374, 1380, 1410, 1454. 1455. 1472. 
1473. 1474, 1509. 1520), valan1int is1nert az erre vonat
kozó 1590:38 le.: ,,a pestilentiae 111orbo percussae"; az el
néptelenedő falvakban az adóterhet 1nérsékclni kel!. 
(Lipp. n1ajd Si111011yi gondoltak arra. hogy a keszthelyi 
avarkori te111ető egyik részében zsúfoltan található, n1cl
!éklet nélküli shjaiba ajustinianuskori nagy pestisjárvány 
(VI. sz.) áldozatait ten1ethették). 

A cson1a-cso111ón kívül fültehctöen a hagy1náz, dög, 
iz. kanyaró és kelés finnugor szavak utalnak l'"crtözö (jár
ványos) betegségekre. B{Í!~fih1111yadi (!\fogyoró) Benedek 
reC püspök szen1léletes leírása ,,az n1irígh ha!alrol'' n1ár 
későbbi időből (1577 k.) való. 

S:.. /Sl\'Ú11, S::. Lás:.!ó, S:.. Gellért. B. Alargit legendái 
több (bél)r1oklos csodús gyógyulásáról tudósítanak . .:\ 
poklosvcrc111. -telek, -telke, -völgy. -háza, -bt!rkt!, -fcnyér, 
-tó. -szigt!te és a Poklosi va!ainint a \'illa Leprosorun1 
( 1200 k._) hclynt!vek (1181-töl} utalnak a kitaszitott lcpr<l
sok elkülönitett lakó-. örzöhcly·ére („1\ci. quondan1 cavcr-
11a111. que vu!go [Joklo.n·ereu1 norninatur''. 1234). Eszter
goiriban a belpok\osok külön ten1ctöjérő! is tudunk 
( l279L A .. veteve yt ez 1nunkas vilag.be!e cs lt!yn hnlalnek 
és riokulnek.lese"' jól egyezik .. pokol fCszkibcn„ ... pokol 
!"0szkcs fi:nekén" és hasonló szólúsainkka!. A szó telt~lt 
ne1ncsak vallúsi fOgalinat jelölhetett. hane1n súlyos. is
n1crt betegséget is. 

7/tberkulrí:.isra utaló csor1tt!lvó!tozúst találtak népvún
Jorl<"iskori kéztöcsontokon. tovilbbá leírtak kérdésescn 
tbc-s eredt!tÜ avar-. illetve Árpúcl-kori csigo!yaelváltozú
sokat is. Biztosan tubcrkulotikusak egy fiatalon ( 1 S-22 
éves korúban) elhunyt nö (Sükösd. 7-8. sz.) csontvúz-el
vúltozúsai. Ezen spondy!arthritis tuberculosút. gibbust 
(púpot) (v. ö. ezt az clsö izben 1-1-08-ban följegyzett Pupus 
szen1élyné\'vel!). kyphosco!iosist. és 111inclkét oldali csi
pöizlilt!t tbc.-s n1cgbt!tt!gedésére utaló jeleket Cszleltek. 
Ezen kivü[ tovúbbi spondylitis tubcrculosa. valainint 
coxitis tuberculosa esetek is is1ncrtck. 1\ zalavúri an:'ag-

ból isn1ertté vált egy 15-16 éves gyennek öt hátcsigolyá
ra kite1jcdö, s va!ószinüleg halált okozó 111egbetegeciése. 

f\.ülönös és elgondolkoztató, hogy a tbc-s leletek zü
ine az ,n·ar korból szánnazik. 1níg honfOglaláskori egy 
sincsen~ !·la t!Z helytálló (és nen1 a kis esetszátn torzitása). 
akkor oka tisztázandó. és ez is egy érv az avarkori népes
ség isrnétclten hangoztatott „egészségesebb" volta ellen. 

Feltehetően gennykeltő kórokozók (v. ö. a finnugor 
·ev· szóval!) játszottak szerepet a !Og-. flil- és 1nel\ék
Lireg-gt!nnyedésck létrejöttében. Szintén gennykeltő kór
okozó hozza létre a bőrbetegségeknél feltételesen en1!ített 
ótvart is. 

1\ kérpusztai tt!1netö e!einzésében a te1netö belsejében 
elhelyezkedö gyereksír-csoportról fültételezik (bizonyi
ték nincs!), hogy azokba egy já1Tány gycnnckáldozatait 
helyezték cl. I-lasonló ft:!tevés született a szakcsi ten1etö-
1naradvúny leírftsában is (a kis 1néiy·ségben feltárt 9 sír 
n1indegyike. s valószínüleg az elpusztult tovúbbi 8 is 
gyern1eksír volt). Is1nen a kúli, n1özsi Cs súndorfalvi tc-
1netök gyenncksíijainak csoportos clhelyezkcclése is. 

Nen1 hagyhatjuk figye!n1en kívül a genetikai össze
fliggeseket sen1. ;\pestis iránt genetikusan 111eghatilrozott 
okok 111iatt a „0„ vércsoportú egyedek. a hirn!övel szcn1-
ben viszont az r'\ és A.B csoportúak fogékonyabbak .. A pes
tis tehát elsősorban a .,0„ vércsoportúakat, n1ig a hi1nlö az 
.'\. ,~\B csoportúakat szelektálja az adott popu!úcióból. ;\z 
isn1étlödö. cncle1niás betegségek szelekciós hatúsa erö
scbb. 111int a 111úló júrvúnyoké. :\középkori 1nagyar te1ne
tök egy részében az „i\"'. 111ás részében a ,.B'' vércsopor
túak vannak túlsúlyban. így a pt!stis szelekciós hatúsa c!
képzc!hctünek tünik. (A különbségeket. tcrrn~szctcscn 
etnikus-gcnctikus tCnyczök is okozhatják! l. Hasonló sze
lekciót végezhetett a rnalária is: tudott. hogy nz .. 1\" vér
csoportúak n1cgbctcgcdésc súlyosabb. 111int a .. B'" csopor
túak0. 

:\z !VITT !eírúsa szerint az egyik Észak-/(ínüban hada
kozó n1ongo! sereg en1bcrci és lovai .. ragúlyokban szen
vednek": baskiroknál isincrt egy !úbasjószág közlitti clüg
vészröL !-1-13-ból \'aló tudósitás. 

.·l Jl}'agcsere-betegség e/i 

.'\ rnúr en11ítctt füg-carics n1e!li..:tt a C-vitan1inhiúny 
likozta skorbut és a D-vitaininhi<.iny okozta gycrn1ekkori 
rachitis. illetve f"elnöttkori ostcornalacia esetekről tudunk 
korszakunkban. 

Felis1ncrték-c a skorbutot. gyóg_yítottúk-e. ~s ha igen. 
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hogyan. ncrn tudjuk. L!iacskor szerint obi ugor rokonné
pcinknél friss. nyers hal- és rénszarvashússal. inelcg rén
szarvasvérrcl. avas halzsír-. és halolajjaL lótrágyával és 
rCnszarvas-ször fözetéve! gyógyították a skorbutot. Lap
poknúl is rénszarvasvérrel (111clegen. vagy véres kolbász 
forn1ájúban ). f't:ketc aranyával és egyéb bogyókkal keze
lik. Erre az indikációra is gondolhatunk a kárhoztatott 
nyers hús-evéssel és friss vér-ivással kapcsolatban! Aszi
bériai vadúszok a frissen elejtett állat 1náj<iból vagy szívé
ből nyersen tnegettek egy darabklit. az állat erejét. E gya
korlat 1nágikus(nak tünö) indoklása racionálisan is értc!
inczhctö preventív eljárás. 

í\ közel azonos \étszán1ú és korú. egy1nástól alig né
hány kin-re l'.:kvö Szob-kiscrdei ( 10-11. sz .. 82 sir) Cs 
Lt:tk0s-T0glavctö !. (960-1100. 91 sírl tcrnc1öbcn f'.:llli
nt.ícn külünbüzik a rachitis gy;:ikoriságn (Hoka_i: Le11g\·e/J: 

!.2°o. i!L !2°o-ban fordul clö (tízszeres di!Tcrencia!). Ha
sonk1an különbözik a két tc1111.:töbcn a felnőttkori D-avi
tarninosis (ostco111alacia) c!öfordu!ása is: 2.-i~---;) ill. 11.2°/;i. 
Ncnh:k szerinti inegoszlúsa - ha ilyen kis esctszárnból rc
<"tlisan !cht:t következtetni - különös: Szobon csuk 1uí'k11é/ 
fr1rdul e!ti. Lctk0scn 1nindkét nc1nbcn. de !Crliaknál k0t
szi.:r (!)gyakrabban. 1nint nöknél. Ebböl azt az óvatos f'cl

tcvésl lehet rnt:gfogalinazni. hogy a reproduktív életkor
ban !évö nöknC! - fcltchctölcg a terhességek 111iatt - sú
lyusabb lehetett a betegség. ;\ 12 rachitiscs gyennek el
hunytakur átlag -L6 évi.:::s volt (szélsö értékek: 1,5 és 10 
év l. tehút küzvctve a kisgycnnekkori halálozás eg.yik ko-
111nly tényczlíjL' lchctct! az angolkór. Ezzel szcn1ben vi
szont Zalavúr-\rúr (9-11. sz.). Gúva-Piactér (10~11. sz.) 
0s Zal<1,·úr-Kúpolna (! J,„„]2. sz.) tcn1ctöibcn (összesen 
(160 csontvúzonJ egyetlen t:setben sein észleltek rachitises 
jelet (1Vern1cskéri. J-Jursú11yi). 1\ D-vita1ninhiúny tehát 

\·izsgált kurszakunkban sokfelé, egycnct!cnül eltctjcdtnek 
!lllllldhatli betegség lcheictt. ;\z egyes ternctökbcn észlcl
hctö n1ag.asabb szúzalékos arún.ya a populúció \akús- és 
1úplú!koz<'1si ,·bzonyaivnl is szorosan üsszelligghctctt. 

f)agauutos betegségek 

1\ daganatos betegségekre csupán az clsödlegcs (pri-
111erl. jó- vagy rosszindulatú. n-.:111csak cso11uu111or okozta 
csontelvúltozúsnkból. illetve vahunilyen rosszindulatú 
daganat csont<ittétcléböl tudunk következtetni. i'viivel 
azonban csak bizonyos daganatok adnak csontáttétet 
( gyakorisúgi sorrendben: pajzs1n irigy carcino1na, hypcr
nephrorna. ernlö- és prostatacarcino1na. bronchus carci
IllHna Cs a 111clanon1a nialignu111. a többi carcino1narCleség 
Cs a sarko111úk sokkal ritkábban, agydaganat soha), ezért a 
tC!is1ncrhi.:tö rosszindulatú daganatok köre szükül. s n1eg 
to\'<íbb szükithetö. ha az egyC.n nen1Ct is figyclc1nbe vcsz
:-;zük (c111lörúk{1tt0t gyakurlatilag csak nöknél: prostatacar
clnorna úttét csak tt:r!iaknál fordulhat elö ). 

Csontleletek alapjún 11en1 különíthctö cl vala1ncly 
rosszindulatú daganat többszürös {osteolyticus) úttéte. ill. 
a rnyL'kHna tnu!tiph::..:. Ilyen esetek az a\'nr- Cs ;\rpádkori 
anyagba11 egyarúnt találl1atók. 

l\ vonatkozó irodalo111 alapján végzett összcú\litúsból 

- arni.:nnyire ilyen kisszátnú csetböl szabad következtetni 
- kiderül. hogy két kivétellel az összes ( 15) intracranialis 
és 1netastaticus koponyacsont-llnnor, vala111int további 3 
n1etastaticus tun1or f'érl!aknJl (illetve 1 fiúgyenneknél) 
fordult elő. Ez u.i. eleve 111egkérdöjelezheti a diagnózisok 
helyességét. illetve !Cl vetheti annak - csekély- !ehetösé
gél. hogy a nöi esetek elsikkadtak. (Ha a férfi eseteket 
észrevették. n1iért ne vették volna észre a nöicket is?). 
i'vlajdnen1 képtelenségnek tünik. hogy több szJzadon út. 
különböző helyeken élö populúciókban egyetlen nöi tu

inoros eset se1n lett volna, vagy pedig tun1or-pathologiai 
szc111pontbó! igen Crdekcs - cgyclöre nen1 n1agyarázhntó 
- jelenséggel úllunk szcn1ben. 

J6:::so recens statisztikai adatokkal 1nagyarázza a fclis
r11ert daganatos est:!l:k kis szcltnát. :\z clsödleges csontda
gana1ok ui. az összes daganatnak csak néhány százalékót 
alkotjúk. a lúgyr0szck daganatainak pedig alig 10(~--()-a ké
pez csontúttétt:t. (l'vlús szóval a csontleletek vizsgálatakor 
a bclszervi daganatok 9oc~--o-át nen1 isinerhctjük fll\.) 

Biirbetegségeli 

.'\finnugor ei't.'detü .. var„ fönév és „fakad'' ige tne!!ett 
a bolgúr-türök eredeti.í .. csécs'· (=ragya) és .. szeplö" sza
\'Ullk. vah11ni11t a Soproni SzójegyzCk ( ! 435 körül) ,.kosz
inó'" és .. kelés„ szavai örzik ernléküket. ;\Gellért lcgen
dóban e111líttetik ,.egy parasztc111bcr. akinek var( as tCkély) 
volt a fején. és külseje visszataszító volt"': ezért a gyó
gyuhlst kcresöt .. ncin engedték belépni a rnonostor kapu
iún''. hn.ncn1 azon kívül gyóg:yították 1ncg. /\ „Varas" szc-
111élynév 1279-töl kezdve különbözö alakokban c[öfordul 
( \Varasbolog. \'araskesc\v, \Varaskezeu). 

Egy napjainkban közölt baskir (karagaj-kipszak) alta
tó n1esébö! is tudjuk. hogy az <ín·ar (és a következtében 
kialakult kopaszság) oly gyakori volt. hogy szc1nélynév 
és csúfolódó szövt:gek is kialakultak az idők fO\yarnún. Itt 
persze ne1ncsak a szigorúan vett ótvarra (.i1npctigora). ha
ne1n ki.ilsöleg. látszólag hasonlt\ akkor 111ég cl ncn1 külö
nitett 1nás kórfonnákra (pl. favus. az .-lchorio11 scluhileini 
gon1ba ~lltal okozott !uü- és börbctegség) is gondolhatunk. 
,\z lJtvnrra! nycnyt:c (jurák-szainojéd) varázsénckben is 
talúlkozunk: „ .. ótvaradó nagyapá1n (hadd hal\0111) szava
dat!··.:\ !Cj ótvaros kopaszságút Ses:::t(t/01· is c1nlíti a vo
guloknúl. 1\·oduld11_ri pt:dig arról tudósít. hogy az osztjúk 
nök Ól\'ar iniatt gyakran cröscn 111cgritkult hajukat díszes 

hajfliggökkel pótolták. ;\n1i a kopaszságot illeti. korai ok
le\·elcinkbcn gyakran szerepe! a -rar és a J(opos ( 1248_) 
szc1nély-, i!lt:tvc csalúdnCv. Ez. és a \iór. Reg.-ben szercp
lö .. calvus" jelentésü Tarca és 1\!bcnus Thar ispún neve 
(1492) tcnnészctesen rnás okból kialakult kopaszsúgjcl
zésérc is szolgálhatott. dc a foga!on1 1ncglétCt és haszná
!atút jól 111utatja. 

/\ s:::c111ö/cs ( összefliggü szövegben elöször csak az ún. 
bagonyai ráolvasásban 1488. scn1elche\r). a sii(1· és eset
leg a sr'i111/ir hclytólló finnugor t:ti1nológi<'1ja utalhat arra. 
hogy a .szó. ill. foga\orn vizsg.:Ht korszakunkbnn 1ncgk·hc
tt:tt. függetlenül attól. hogy rnit Crtettek alatta. 

J\ börröl szólva nen1 hagyhatunk crnlités nélkül egy 
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Káhuány Lajos ( 1893) följegyezte 111agyarkanizsai te
re1ntésrnondát, 111ely szerint a bünbeesés elött az e1nber 
egész testét körö1n borította. Vogul párhuzarna n1egdöb
bentöen hasonlóan n1ondja el az esen1ényt. A Nun1i
"fóren1 teremtette e111bereket a kutya őrizetlenül hagyta, s 
ekkor 

.,az Alvilág-Fejedeln1e az en1bereket a szívük környé
kén leköpte nyálával. Ekkor körön1szerü bőrük n1eglá
gyult, csak a kezük ujja hegyén 111aradt kevéske kö
rönL a lábuk ujja hegyén n1aradt kevéske körörn. Ez az 
Alvilág-Fejcdehne köpte nyál okoz fájdahnaL beteg
séget. A köldöke vágott en1bernek ez a köpet nyál 
okozza a fájdaln1at. betegséget". 

Nein tudjuk biztosan. hogv ~1z avar-. honfoglalás-. és 
i\rpúdkori r~rfi sírokban találl.szá1nos tüzszerszitn1ot (csi
holóvas. /. ábra; kova) gyógyítúsra használták-e, kik és 
hogyan? Recens krin1i tatár és jakut adatok szerint bizo
nyos börbetcgsége(ke )t rácsiholással gyógyítottak .. 1\.z ún. 
Szent i\ntal tüzét (korábban inktibb az crgotis111ussal. 111a 
többnyire az orbúncca! azonosított börbetegség: erröl 111ég 
J tovúbbiakban lesz szó) hagyon1<in:yos 111agyar gyógyítók 
inai napig!an így orvosolják. s ez a 1nagyarsügnál cth
nospecilikus eljánis. 
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/. libr11. :lrarl>ori csil!ulúacd (tiiredLlfil.'.\): Gyiir, TL;gltn·cr<Í· 1/Ji"/li: 
11~.i1i"1: .\'i111111sJá11os .\lú:::c11111 ~·11geil~;1_n:h«'l. /1. s:::.: 53.::9-:.3: 

Fotú: .\'og,1· l~úh,;rt. Ya11111s János ,\/ií:::c11111! 

:\ haj jellegére. illetve a színkon1plcxióra utalnak a 
Boglas (IJ'.27). a latin Crispus (1330.jobbágy neve!) és a 
Sccuke ( 1234 ). Vörös ( 1111 ), F ckctch ( 11 l I) sze111élyne
vck. /\korabeli hajviselet rckonstrukciójUt n leletek és ii.b
rúzolúsok a!apjún szá111os régészünk 111egkísércltc. 

i\ Szent I.éisz!ó legenda szüvcgétül cltérö falkép-soro
zatok egyik jcllegzetes jelenete a ,.fCjbc nézés··, azaz 
tctv0szés. an1i a n1cgtisztclés. a szeretet jele \·olt. !Jen11J11y 
!s11·ú11 Pú/ \'izsgálataiból is tudjuk. hog.Y a sztyeppei né
peknél a fej- és ruhatetü 1ncgszokott, általúnos. nc111 szé
g.yc\lnivaló dolog. volt. J\ rvrr·r isn1ételten hasznúlja a ,.te
tünyi é!c1e111" ki!Cjczést. az akadékoskodúst pedig igy tes
ti: 

,.rényes nappal szívedet gyötörné1n. 
tetli lennék galléroclhan, 
tüske lennék nadrágodban" 

lbn Fadh/an lciija (921-922). hogy a baskirok a ruhá
ikban talúlt tetveket cse111egeké111 fogyasztják. a ,.tetves 
baskurt" becsn1érlés n1ind a n1ai napig fenn1naradt. A 
Geszer eposzbíln is szán1os helyen elöfürdul szitok-. ill. 
becsn1érlésként: te tetvek tetve. tetükergetö. tetüfészek 
stb. 

A ,.tetü" és ,.nyli'' finnugor eredetű (v. ö. a korábban 
1nár ctnlített Nuhu (= nyü) és Fergudi szavakkal), 111íg a 
,.serke" szó bolgár-török jövevényszó nyelvünkben. 1\z 
eddigi iroda!ornban a .. fejbe nézést" a sztyeppei kultúrák
ban honos szokásként cn1lítct1ék (fltrg,·as. 1976). holott -
az idézett ll)ie!vi adatokkal egybehangzóan - osztjúk 
(chanti) hösénckekben is isn1Ctelten előfordul: 

„ ... üstökös-orosz-en1bcr-leúnya ángyoinat 
vadbörüs térde végénél fogva közel húzo111. 
En1berlia sok flirtben dús feje111et 
nyusztos térde végére ociahclyczen1 .. 
„. sok /lirtben dús fejein csontos fejü sok tetütö! in1e 
inegtelt. 
csontosfejü sok bolh<inak sokja gyült össze. 
fehér-daru pré1nct-öltött-üstökös-s0Bar-nö úngyikún1 
a csontosfcjíí tetünck sokját öli. 
a csontosfcjü sok bolhúnak sokját öli" 

Ennek vogul v.:íltozata: 

... iVlcg is érkezett Ha1nit Zavjalovo vidékére a húgá
val. akinek 11en1 volt 1nús dolga. inint tetvészni bátyja f'c
jét. s ilyen n1ódon elaltíltni öt. 

A l'ejbe nézés jelenet keleti - obi ugor. szibériai hősé
nek--. i!!. rnagyar ballacla1notívu111a (Jel. alábbl azutún -
töredékesen - nyugatra került. (!gy pl. ·rorriglia. Genova 
vidéki olasz 111cs0-be is. szinte azonos kifejezéssel: 
„g11ordu1ni 1111 po · in testa se ho cici pidocchi··. azaz „n~zz 
egy kicsit a fcje111be. vannak-é tetvein1··.) 

íV!egjcgyzcnclö. hogy' a !Cjbc nézés nern n1indcn esel
bcn a kcdveskedés-gycngéds0g kill:jezö eszköze. van 
arnikor kcserü-kényszerü kötelesség. rnint pl. a l(odály 
gyüjtötte Bér-i (Nyitra 111.) vúltozatban. ;\ lúnytúrsaival 
j{itszó Szép l!onút üreg férje c szavakkal hívja: 

.„"Gyere haza Szép Ilona 
i'vlcr nc111 azér vettelek cl (hogy t.i. jútsszJ 
Hanen1 azér vettelek el. 
J\(Js:::.osJ~je111 keresge111i, 
Koszos fcjcrn keresgetni. 
Rühes hútarn vakargatni ... „ 

:\lúsrés:::.t: a fejbe nézésnek lehet Jigycle111-cltcrclú. 
(0-berségct) elaltató sz>.'rcpe is. 111int a f'entebb etnlitett vot
ják v{tltozatban. egy n1ordvin 111csében, né1nelyik i'vlolnúr 
;\nna-ba\Jacla variúnsba!L vagy egy jankováci (J'orontú] 
nL) szerb (valószínüleg bolgúr ercdctü) ílpokrif-kozrnogo-

-
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nikus 111ondában: Isten tetvészi a Sátánl. hogy éberségét 
elaltassa. és B<itori András gyí111esi csángó 111ondájában. 

E szokás és n1otívun1 tov<ibbélése figyelhető 111cg a 
i'v1olnár Anna ballada típusban, nép1nesékben. Heltai 100 
rabulc:ijá-ban ( 1566): .. :·es chnéne a férfiú n1ellé, és hoz
zá kezdé n1agát törleni. és nagy szeretetet hozzá n1utatni. 
És .. untalan fi::jébe néz vala ... 1nindön térdén alonnék a 
!C1jc". 

/\var-. honfog!aláskori sírokban és budai középkori 
kútban talált sürütCsüknek díszitö-óvó szerepükön kivül 
~lösdiek elleni. haszn<i!ati szerepet is tulajdoníthatunk. 
Ezen kívül csak az utazók tapasztalatai. följegyzései en1lí
tik a steppei népek élösdijeit. (Ha viszont a tetvesség ilyen 
általúnos volt. akkor a (ruha) tetü tc1jesztettc kiütéses tf
fl1s::. csctck-jár1·ú11yok elvi lehetősége sen1 vethctö cl) . .t\ 
ruhadarabok rovartalanításának (tetvetlenités?) tat<iroknál 
szokásos inódjót 1 ·ú111hé1y írta le: a kifeszített ruhadarabot 
tüz fölöt! kircszitvc tartják és pálcával ütögetik. /\z elká
bult é!ösdick hclchull<u1ak a tüzbe (hasonló e!jár<isról II. 
\"ilúghúborl!s orosz hadifoglyok is bcszán1olnak). 

.t\ n1agyar rnondai hagyon1ány szerint a tetveket (bol
hákat. szúnyogokat, legyeket) Sz. Péter (rvlózcs) tercn1tct
te porból, fó!dböl lusta en1berek n1egdolgoztatására. A vo
gul változat az Alvilág-Fejcde!n1ének tulajdonitja ugyan
ezt. l\.oh!-Larsen jegyezte föl egy öreg hegyi lapp n1eséjét 
a tctvekrö!: Ibn1el isten terenltette őket az elsö fóldi anya 
kívánságára, hogy legyen 1nive! foglalatoskodjék idős ko
rában. Nen1 csoda tehát. ha a 1nesélő vélen1Cnyc szerint 
„a tctü hozzátartozik a lappok életéhez". 

Ván1béry leítja saját - kis híján végzetesen végződött 
- skorpió 111arás esetét és az alkahnazott gyógyn1ódot. 
Turkon1án útitársa Ván1béry végtagját a csípés helyétől 
proxin1alisan (a törzshöz közelebb) igen szorosan lekötöt
te: . .inintha a bokún1a1 ketté akarta volna vágni. azután 
szájúval fölkereste hirtelen a sebhelyet. s oly erővel szív
ta. hogy 1negérczte1n egész testen1en. Öt azutún csakha-
111ar 1nús váltotta fCl". /\ frijdaln1ában kiáltozót-vergődőt 
(..a földön akartain szétzúzni !Cjen1et") erősen odakötöt
ték egy fához. 

VI. rész. GYÓGYÍTÓK 

f}iús::.e':!,i f-i/111us 111unkássá!..!.a nvon1án 111CH!itól értetö
dönck tün;. hogy· a síln1<inok lchett~k a hontüilalás és ;\r
pácl-kori 1nagyarsúg gyógy'ítói. (t\ tunguz-gold sá111án ki
fejezést a konvencióknak tnegfC!clöen haszníllo1n. n1ert 
ne111 tudjuk(!). hogy a 1nagyarsúgnól valaha élt varázslók
gyógyítók 1nilyen névvel neveztettek. :'\ 1á/1os finnugor 
szó. azonban a tóltos Cs síl111án különböznek. ezért azono
sítúsuk túlzott egyszerüsítés lenne.,\ táltos szó családnév
ként csak 1 ~t2..J.-töl kezdve n1utatható ki. OklSz). t\ kezde
ti lelkl':sedés és .. divat" utíln 1ncgfoga!Jnazódotl kritikai-. 
és e!lenvéli:tnények azonban kérdésessé tették: volt-e 
1nég a honfoglalás korában jelentős szerepe a sárnánok
nak. s ha igen. n1i!yen n1értékü: ha nen1. rnikor és 111iért 
szünt 111eg a sónuinizn1us jelentősége? És rnég tovább kér
dezve: 111i bizonyitja. hogy a só111ánok n1indcnfélc beteg
séget gyógyitottak'? 

,\/c1u11uln1s híradúsún kivü! korabeli feljegyzésünk, 
e1nlékünk nincsen. Ö az 569. illetve 576. évi kövctjárús
sa! kapcsolatban írja: .. „.szidta ny·c!ven valan1i barbílr igé
ket rnonnoltak. és dobbal nagy zajt csaptak [.„.], és ör
_jöngve és tajtékozva nlintcgy üzték a gonoszt [.„]. i'vliután 
- rnint vélték - clüzték a gonoszt, 111agát z.-t (a követet_) is 
útvitték a lángon". (Ide kívánkozik rnég egy 16. századi 
párhuzatn is: ... ''csak csacsognak. zörögnek, ordítanak. 
discantolnak. énekelnek. kajálnak. bajálnak értele111 nél
kül. rnint Baúl papjai'. [Ale!ius J. Pé1er: 1\ Szent Júnosnak 
töttjelenések rnagyarázata. Id. Bolla/.: i'v1elius Péter ifjú
súga (1978)]. 

Így a súinánok tevékenységét. tnódszercit két úton kö
ze!ithctjük 111eg. ;\ n1ílgyar nyelv és a inai néphag)i0!11<.1ny 
sá111únisztikus gyógyítúsára utaló en1lékei felől. rnásrészt 
a finnugor és török népeknél napjainkban, illetve a korúb
bi évtizedekben n1egf1gyelt és füljegyzett sárnánisztikus 
gyógyítások fe!öL i"vfindez - tennészctesen - a bevezető
ben ni<ír jelzett tévedések veszélyével járhat. Ezeket 11cn1 

részlctczen1. csupún jelezni kív<i.110111, hogy a finnugor és 
török népek sún1únisztikus gyógyítúsaiban a sok hasonló
ság n1cllett eltérö vonások is vannak. 

;\ rokonnépek hagyon1únyai szerint a sún1ánok - po
tenciúlisan - kettös. g~yógyító és rontó hatalon1n1a! rendel
keznek. Nyon1a a Szent Lúszló legendúban is fö!fedezhe
tö: a szent sÍl:jánál csodás g1·ríg)'11/ások történnek. de az öt 
becs1nér!ö ctnber 111eghetegs:ik s csak büne 111cgbánása 
utún gyógyul n1eg. /\ rnagyar anyagban - tudon1áso111 sze
rint - először az egyik legkorúbbi. 1565. évi kolozsvári 
boszorkúnypörbcn találkozunk ezzel Botzi !<.!ára va\lo
n1ásában: .. Scientian1 habeo sa11a11di i·c/ di!acerandi ". 
inajd Banclinus jelentésében ( 1648): .. ha ... haragosuk vnn. 
legjobb eszköz a hoss::.zíra a varázslás. 

Ezen adatok és e kettösség fontos közösségi szabúly
zó szerepének isrni:retében ( 1Vittko11·c1: IVeidnzan) joggal 
!'eltéte\ezhctjük. hogy a honfoglalóknál is 111eglehetctt e 
kcttös jellegük. Ezért tárgyalásunkban e kCt!Cle ti.::vékeny
ségüket (hatal1nukat) nen1 vó\asz~juk külön. 

;\ 111ai hag~yo1núnyos közösségekben azt látjuk, hogy a 
többé-kevésbé univerzális javasok. tudósok 1ne!letl szá-
1nos specialista is 1nüködik. nálunk és a rokonnépcknél 
egyaránt. Időben visszafelé haladva is 1nílr igen korán 
volt. vngy !ehetett bizonyos specializáltság. Az is lehet. 
hogy a ,.nagyobb hatahnú sán1í.lnok" voltak a n1indent tu
clóbb gyógyítók. 1níg a kisebb tudásúak, hatahnúak a keve
sebbhez ~rtők. Így pl. a 17. század első felében rvlandzsú
riúban. egy faluban 3-4 ki.i!önbözö tuclonuinyú („fokoza
tú") sá1nún 1nüködött. 1\z clöbbiekben n1úr cn1lítetten1. 
hogy a sárnán szó tunguz credctü, s 1n~g néhány közép
szibériai nép használja így. !\ többi népnel „beki'', „bö" 
(111ongo!. buiját, ka!n1ük). „karn" (tatúr); a sza111ojédoknál 
„tadibe". linncknél-!appoknál .,noita'' és változatai fordul
nak elö. Vogul elnevezései: najt-xun1 = férfi stnnán; najt
né = súrnün-nö illetve ezek tájnyelvi vílltozataL A 
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javasen1bcr: satep x'u1n a sat = ráolvasni. igézni. büvölni. 
rontó varázslatot űzni szóból. (Soati =gyógyító rúolvasás
). Az is !~het végül. hogy egy szen1ély klilönbözö speciális 
funkcióira utalnak e nevek. A 1nagyar orvos szót az ,.arba'' 
varri.zsol jelentésü ótörök töböl szárn1aztatja JOrn1a Jó::.se_l 
(„arvas'' =ráolvasás, „arvisci'· =varázsló). 

A betegség ellen a gyógyító állat- vagy en1ber alakú se
gítséget hiv. ezek 1neg1nondják a betegség okát. a betegsé
get a beteg testéből kiszedik, kiszívják (talán ennek egyik 
változata a pohár-. bögrevetés, szusztora stb. néven isn1ert 
gyógyító eljárás), vagy arról lenyalják, esetleg leköpik, Je
sza1ják. fe!öklelik. elkergetik, n1egtapossák, avagy' elvi
szik (-vitetik) a pusztába. tengerbe. i'vtús esetben 111cg (ki
l fújjók. rneghasitott fába. bokorba szorítják. vagy átadji1k 
a betegséget (élőlénynek vagy élettelen tárgyaknak). Bas
kír analógia. hogy a rongybábúba üzött betegségokozól a 
folyóba vetik. í-\z or\·osló (véres) áldozatot ígCr a betcgsé
gokozó(k)nak. illetve scgitöinek. ;\ beteget vérrel vagy 
zsirral bekenik. vagy· friss óllatbörbe burkoljúk. ;\betegség 
!ll'\'L' tabu (inert a ki111ondús rnegidézést jelent!). 

l\.étségtelen tehút. hogy vannak sá111únisztikus en1lékck 
a 1nag~yar nyelvben és fülklórban. s arnt!nnyiben a hontüg
!~llús kor<íban a s<in1únizn1us in<ir nen1 volt jelentős tényc
zö. úgy ezek egy korábbi időszak e1nlékét örzik. !\.ellett 
hogy legyenek kisebb és nagyobb közösségeknek által<í
nos és specializáltabb orvos\óik, akik a kereszténység első 
századaiban is fúlytathatt{1k hagyon1ányos n1unk<ijukat. de 
ezt csak a trepanúciókka! kapcsolatban !ehetett valószinü
síteni. Ha azonban arra gondolunk. hogy a korúbban rnár 
t:trgyalt ösn1agyarkori névadási szokások a 12-13. sz.-ig 
!Cnninaradtak: hogy Sz. Lúszlónak n1ilycn szigorú törvé
nyeket kellett hoznia (nyilvún Clö g:'akorlat ellen): hogy a 
balatonfök;:~jári bálvúnyt a 13. sz.-ban találtúk 111eg: hogy a 
dobba! gyógyitás egyes helyeken a 20. sz. elcj~ig ( !) fcnn
n1aradt akkor nen1 tünik va!ószínüth:nnck. hogy elszige
telten. kisebb közössCgekben archaikus gyógyitók 111égjó
val a honroglalús utúni idökben is 1nüköclhettek. 

i\ (jyünk-\1úsúnCr úti. 6. század vCgétöl használt avar 
lt.'rnetü 227. szú111ú - többitöl el nen1 különülő-·· sí1júban 
szokv<inyos irányítású és helyzetü nöi csontvúz nyugo
dott. Jobb kczeft.~ie inellett reketére égett szilke volt. [;: 
körDL 0s egészen a jobb vúllízületig felnyúlva egy kígyó 
c:-;ontvúza feküdt.;\ kígyó !Cjc hiúnyzott a sírból. tch<lt a 
tc111etéskor kcrü!t oda. Ncn1 lehet szó kCsöbb odafurako
dott kigyóró!. Ugyancsak jobboldalt. a rnc!lkas Cs a n1e
dt.:11cc ki.izött sz;.'1rnyascsontok is voltak. egyL·b rnc!!éklctci 
pedig szokvúnyosak (!. ábra). 1\z úsató régész. Rosncr 
Cr\11/a r0gCszcti púrhuzan1ot ne111 talúlt. Recens 111old\'ai 
nL·prajzi analtigia alapjún (ezek szú1na tal<'in nüvt:lhel\) 
lcnnt:) óvatosan fölt0tclezi. hogy a „közösseg gyógyitó 
asszonya" nyugodott volna a sfrbíln. Fö!tevCsét alátú-
1nasztlla1ja. hogy a korabeli sírrabló. aki . .teljesen 1isztú
ha11 \·olt azzal. hogy n1it ho! tal<'il". búr a ft:lnött sírok 
lJ() 0 o-:it kirabolta e:! bolygatatlanul hagyta. KCrdezhet
jtik: túrs<idalini rangjút tisztt:lte-L'. vagy hatalr11{1tól t'C!t 
n10g hnltúban is'.' 

Küll\nbi..izü - latin ~s 111agyar nyclvü ~ irott cn1l~kc
inkben kt:vés adatot talúlunk a gyógyítók nev0rlH. !:1jt{1i
r(1!. 111CivL"letcir(íl: 

-· 1 1. sz. ek~je n1a\efici. vt!nefici 
- 13. sz. eleje \Vros (a „hivatalos" orvosok nevi:: 111a-

gister, physicus). Latou (látó) 
- 1358 K.épcs l\.r. n1agus. pythonissn. aruspex 
- 15.sz„ e!sö fele vruus. Borbel 
- 1'166 MK vruos 
- 1 :'.sz. 111. f'ele OJ"\\'OS. bijvessck. baiolas, yghezes 
- 16. sz. első !Cle bycs-bayosok. baba (bába). Jokezc\v 

(csontrakó), kenö 
- ! 6. sz. n1. fele yres ruha csinúló 

Hivatalos 1negítélésükct. „besorolásukat'" háron1 idé
zet eléggé sze111l~lteti (szá111uk szaporítható lenne): 

.. a byesekhez. bayosokhoz cs ncezckht!Z ne ha.ycza
tok. hogy n1t!gh ne foertoeztt:ssctck ty lclkoetoeketh" 
(Jurdúnszky kódex. [ 516-19): 

.... .tolvajok. parüznák. bübi.ijosok 0s t:gy0b (el!"CIL' 
latrok„. ( 1588): 

(a n1cnnyci Jeruzsúlcinböl) .. ki 111aradnac az ebcc. az 
büulis búiosoc" ( J(úroli G„ 1590). 

!. ú/Jr11: :l (1)'ú11k-l '1húr1t!r-i 6-7 .. 1·~--i m·ar 1t·111,·rii' 227. s::. 11/ii .1·/r~ 
iú1111/i raj;,11. ,\fe/h:kleh"k: /. N1i111<11 !111g_1·111i!k'.J:fi/•11Ia 11'i/·L'i1L:1:r: u ko
r1111~1·a llll'ÍÍL'ft: ::. /ir,11i:Jii!bcralii (/ ku11u11.n1_;ohf• old11ld111i/: 3. FL'• 

/,„·/L:h. <'..;<-'lt'I/, J.1•ron.:.:o!r s:IÍ.~L' u_1ol•h n,111f!11.1·<1l, 111ugi1.1·.1·1í5!,1íb11n: ./ 
S::úr11yus csun(ftll <J./ohh csí11c'i!apú1 (;.\'a mellkas !.!i:iitll /c'ril!L'h'n: 5. 
f:Í,"!._\ii fÍ.)li<:!/,fj{J C.\cl/11\'Ú;:I/ (/ _1t1hh 1·,i!/t::/ifel/Úf \'L;g1g <i \'iÍ;: lllL'ÍÍCJ/. 
!(1rka/L:l!;1irbL'll a:: ~'1k:11.i· k1irii/. f.·I !,íg.ni csu111rú:,1 (·saf: <l l<'lll<'ft:_1·

/:u/' h.crii!h,'ldl od111, , 1:: <i.l'lllíi r,:g,:s: Julh;ic'/c::1. Íi11."!._1 u !,il:uss(:.: 
gl'1ig1'ffii <1ss::o11ya 11y11godott u sirh1111 fForrús: Uusno: i'i\. /\!-/ 
1/,isd in1dulo111j,·,"!.,1·::Jk)! 

-



2000. 1nájus GYÓGYSZERÉSZET 293 

FELllASZ~Ai:r IROD.·\LOM 

Hak,~1·. f.:.: l-llmfoglalús-. és úllamalapitúskori tcmetök az Ipoly mentén. 
Studia Cnmitatcnsia. (1. 1978. 
C.wy'k.ús. ll · Csnmgürnökór döfr)rdtil{1sa egy k!úrafalvai népvúndor-
1,·1skori sirhan. Szegedi Vún1s i\-lúzcum Kiadv. IL/--1-1. -16--18. 
CsL/kti. Gy.: Szállóigék. szólá~módok. {Tanulrn{u1yok szólúskészk!Dnk 
küréb\íl). i\·!NyTK 28. sz„ 1930. 
Demi'11,1'. 1.1~. Kisérkt Lúszló király kcrlési kalandjúnak üsszehasonlí!ó 
\·izsgúlat;ira_ Népism. Dn!g. l 75-184 { 1981 ). 
Dienes.!.::\ honfoglaló magyarok. Corvina Kiadó. Budapest. 1972. 
D;acskor. 1: /.: Népi nrvostörténcti emlékek az Ob északi völgyének ös
honos Jakossúgúná! Cornm. 1-list. Art. P.lcd. suppl. 11112. 237-257 
Domokos, P P.: :\moldvai rnagyarsúg [!!Ll (szer;.ü kiad.). Kolozsvúr. 
!9-ll 
Domokos.!' s::erk.: Vatka meg Kalmez (Votják mondúk és mesék) Eu
rúpa Kiad\l. !Judapest. l 97·1. 
fnk'.1·::. S.: K igyúkultusz a magyar néphagyl)ll\Únyban. Sludi;1 folk!oris
tica cl clh1wgraphica 12 .. Dehrcn:n. !98·1 
try. ;;„ Rec\instructitin nf lhe tenth century pnpulation nf Sárbogúnl tin 
the hasis tif ardiaelil(lgical ;md anthnipological dala. :\lba Rcgia. 8-9. 
93~!-17. 19(17/68 
FehJ1: G .. :\ l)(llgúr·torl1k miivcltség emlékei. :\n:h. 1 [ung. Vl !. ( 1931). 
Fehér: ,\/. J: J..:üz0pkt1ri magyar inkvizidó. Editt1ria! Transsilvania. Bu· 
e!h'S „\irc~. J9(i7 
i iomboc::, Z. Siimiir. ~!Ny 20, ó0-63. 192-1. 
<_iul.i·o. J rs::~·rk 1: :\ vizimadarak népe {Tanulm<'111yok a Jinnugur n1kon 
110pck éktc 0~ mün:lts0gc h:iirébölL Európa Kiad\\. Budapest j()75. 
flú::1. J :\ S\)pnmi magy:U"-latin szójegyzék. i\!Ny 20.l-l9-lú8. 192-L 
Jung .. f.:.: :\ vil:igtcrcmt0s dualisztikus (bogumil) kgendúinak k0rdésé
llcz. L0tünk 19. 171-205 (!f)89). 
f-.."ú/m,Íl1,1·. ! .. · Vi!úgunk :1lakul{L~ai nye[\·]1agyomúnyainkban (iV!ytlwlo· 
giai !<mu!mónyl_ Búba S. kiad .. Szeged. 1893. 
1:11hf-l.m·se11. f.11d1rtg„ H.énszarvastik nyomúbarL Gondnla! Kiad\1. Bu
dapest. 19(i 7 
I:i"iha/1111. I: (s::c'rk.1· S;'un{mdllbPk. szú!jatok (Szib2ria üslaknssúgúnak 
11~pkültészi:tel. Eurúpa l(iadó. Budapest. 1973. 

Lokil. Gy. (s:erf.:.J: ;\magyar szókészlet finnugor elemei 1-Jll. Akadé
miai Kiadó. Budapest. J 9ú7. 1971. 1978. 
Lammef. A.; Nag): /.: Par:L~ztbiblia Gondolat Kiadú. Budapest. 1985. 
,\farcsik, A.: Gencralizúlt tbc. megbetegcd0s diagnózisa egy m·arkor[ 
csontvózon :\nthr. Küzl. 16. 99·103 (1972). 
,\/és::áros. Gy.: i\h1gna Ungaria (,\ baskir-magyar kérd0s). Franklin. Bu
dapest. 1910. 
.\J.!.eáros. Gy: :\szakcsi X. századi 1emctö-rnaradvúny. :\rch. r~n. S9, 
201-210 (1962). 
Xemesf.:éri. J; llarsá11.1·i. L. Die Bedeutung paltiopathologisd1er Unter
sudrnngen flir dic historische Amhropologic. Homo 10, 203-226 ( 1959). 
f'affa. A.: A veszprémi puteus lcprosorunt Comm. Bíbl. HisL P.'kd. 
!-Jung. 22. 72-79 ( 1952). 

Ho.1·11e1: G.1:. Elözetesjelc11t0s a Gyünk-V;'isúnér úti avar tcmctö fclt<irú
súról 11. Szekszúrdi BCri Balogh A<lúm i\-lúzcum [~vk llilll. 85-221 
( 1971 ). 

Sala111u11. ,J.: Gyimesi cs;'mgó nwndúk. r<'llllV<L~{1sl1k. irn{1k. Helikon Ki~ 
atlö. Budapest. 1987. 
s~·s::tulor. J. Kék \':indorutak (ford. Ciu!ya J:inos. l-\.0pcs GCza). Eurúpa 
Kiadl1. Budapest. l 9(i() 
S::abú. /.: r\ fah1rc1Hlszer kialakul;ba :-.tagyarországun. :\kadérniai Ki· 
ad(i. Budapcst. l 9(1ü. 
7ilrma. J.: :\z litvaros Tar ( B<L<;kir népmese). Tiszatúj .38. 59-70 ( 198-1 ). 
1 (11gn1s. /„ · :\ magy<ll' népballada és Európa J.J[. Zcncmükiadú. Buda
pcsL 1 ~)7(i 
li11:._f.!yas. /, :\ ho11foglak1 111agy;1rsüg hitvilúgúnal; lcgfejlenebh rCtcge a 
nyelv 2s rolklór tükr2bL:n. Ei\-!Ni.1„ 15-28f19i8L 
liwre/a. Tin1·0: r\ lappok vil:iga. Gulya. 1975. 
lf'i11/.:01re1: E fJ_, l/i:i111a1111. II. !f.: 0.-lagic. witd1cr;1Jl ami Slirccry in 
1datio11 to mcn!al hcalth and menta[ disordeq Sncialpsychiatry 8. 169~ 
18·! ( !9ó()) 

G r y n ac u s Cc11t11ries of the f í1111garia1111iedici1111! practicc. Part 
1 :: f 11/ectiou.\', 111et11bolic. tu11wro11s, der11wto/ogical and parasitic dis
case.1·. 
Part 1 ·1.: //ea/ers. 

5;:c111 .lú11us Í\..Ór/uí:. 1\'curups:ichuhjgioi Os:táZ1; EEG' Luhorotúri11111. !Judopest. Di<Jsúrok u. !. - 11 :!5 


