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Allatnévi eredetű betegségnevek a XVII. század elejéig 

KESZLER BORBÁLA 

ELTE, BTK, Magyarnye/vi Tanszék 

1. Az adott kor magyar betegségneveiről a szójegyzé kek (Beszt 
Szj., Murm. , Pest iN., Ca l., SzikszF.) , leve lek, kódexe k, füves
könyv ek (Mel.: Herb., Mel.: Herb. rec., Beythe A.: FivK., 

Frank.: Haszn.) és a XV I. száza d vég i magyar orvosi könyv 
(Orv K.) alapján van tudomá sunk. De találunk ide vona tkozó 
adatokat Magyary-Kossa Magyar orvos i em lékek című négy
kötetes munkájában is. 

A betegségekre utaló k ifejezése k száma a különböző források 
alapján a XV ll . század elej éig 250-3 00-ra tehető. Ezek egy ré
sze azonban va lójában nem betegség név, hanem csupán tüne t
név (pl.: ájulás, erőtlenség, az emlékezet eltávozása.fog nak fá
jása , has fájás, testnek e/száradása, vesélmek fájása), sőt bo
nyo lult tünetleírás (1577 k. : Dwhes busulth bolondsag [OrvK. 
I. 20a]; Ejiel nappal nagy a/uuo betegseg [i. m. 1. 23a]; Moz
gasnak es erzeke enseg nek el vetelenek betegsege [i. m. 1. 
24a]; Szajinak es Orczanakfelr e menese [i. m. 1. 37a]; Ha az 
Zemzep, de keuese t latnji vele [i. m. 1. 57a]; Ornak verenek 
jiarasarol [i. m. I. 74a]; Torok elei walo husoknak dagadasarol 
[i. m. 1. 92b]; Hasnak Verre/ valo meneserel [i. m. J. 186b]; Ha 
jigen asjith [az gyerm ek] mjikor aluzjik [i. m . 320b]; 1590: Oly 
betegseg kiben az Sdr viz egyeb teste/is el fog 'ia [Szikszf. 
16 1]; Mikor ember vizelik, de nagy keenal [i. m. 163]; Mikor 
az has, az Sár viz miat vgy megfua/kod ik mint egy meg tó/tóti 
tóm/6 [i. m. 165]; Habbal vagy hertelen ióuó betegseg, vagg 
hideg feles [i. m. 170]; stb.). 

2. Szokásos volt, hogy betegségeket állatokró l is elnevez tek, 
mégpedig többnyire csúszó-mászó, könnyen sikló vagy hara
pós, mérges, veszé lyes állatokró l (pl.: béka, egé,;farkas,fene, 
f éreg, gyík, pók , rák), melyek mint beteg ségdémonok is léteztek 
a néphitb en (vö. Magyary -Kossa 1929/11.: 285) . Az ilyen típu
sú betegség neve k egész Európában szokásosa k voltak, vö. pél-
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dául 1. cancer 'á llat és betegségnév', sz láv rak ' ua.', német 
Krebs 'ua.', n. Haarwurm 'szőrféreg', szláv zaba 'béka, nyak
daganat' , 1. oculus pullinus ' kerek bőrkeményedés, tyúk szem' , 
n. Hühnerauge 'ua.' 

2. 1. Az állatnév i, illetve az állatneve t is tartalmazó betegségne
vek egy ik részének a magyará zata az, hogy az ősi babonás hit 
szerint az embe r gyom rába és egyéb belső része ibe - a test nyí
lása in át - mind enfé le utálatos féreg, különösen kígyó, béka, 
gyík, víziborjú 'pettyes gőte' jut be, s ott öná lló életet élve el
szívja az ember erejét. Ilyen betegségek: 1558: Vizi boryút 
vagy bogárt ki meg itt (Mel.: Herb. Index); 1603 k.: Kiben beka 
vagyon (Me l.: Herb. rec. 48) ; Az mely emberbenferegh vagion 
( i . m. 48); Az kiben kegio vagion (i. m . 51 ). 

„Ha annak a magyaráza tát keres ik, hogy honnan származhatik 
a népne k az a hite , hogy a gyomorban kígyó, béka és más fér
gek élősködhetnek, és súlyos betegséget okoz hatnak, akko r el
sősorban az ideges gyomorhurn tban vagy más gyo mor- és bél
bajban sínylődő ember illúz iój ára kell gondol nunk. Testi ba
jain k nak eredendő okát [ ... ] csak a legr itkább esetbe n sikerü l 
megá llap ítanunk ; rendesen tévedü nk ben ne. Lé lek tanilag 
azonba n könnyen érthető, hogy mindenképpen igye kszü nk ki
deríteni azt az első reális okot , mely a bajt szerezte, hogy al
kalomadtán, újra felvetődése ese tén elkerülhessük . Ha pedig 
ez (mint rendesen) nem sikerül, akko r az inte lligens ember 
mindenfé le érzéki illúziókhoz, a nép fia pedi g azo nkívül rossz 
sze llemek befo lyásá hoz, szem mel veréshez , boszo rkányok
hoz, rontókhoz stb. fordul , s ezek befo lyásá nak tu lajdoní tja a 
betegség keletkezésé t. A rögzött, régi gyomo r- és bé lbajok al
ka lmi oká t sok esetben az orvos sem tudja megá llapítani , s így 
nem csodá lkozhatunk azo n, hogy a nép abban az illúzióba n 
keres i a betegség oká t, hogy alvó, öntudat lan állapotában, a 
mezőn vagy erdőben heve rve bújt belé a kígyó " (Magyary
Kossa i. m. 106) . 

Ezt a hitet erősíthette az a tény, hogy ember ekben és állatok 
ban e lőfordulhattak egyes élősködők (giliszta , tetű és gala nd
féreg), melyek gaz dájuknak huzamosabb időn át sok ke lle
met lenséget, sőt súlyos betegséget is okozha ttak. A gilis ztára 
mint betegség névre az első adat 1520 k.-ről va ló: gholi zta 
(MNy. 11: 135), a tetíí első eml ítése: 1395 k.: tethew (Beszt 
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Szj.). A galand(fé reg) későbbi német jövevényszó . A ga land

férget azonban gyakra n hitt ék korábba n az em berbe n élőskö

dő kígyó nak . 

Melius Herbáriumában a növé nyek betegségekre gya koro lt ha

tásá nak leírásakor gyakra n van utalás arra, hogy egyes nö vé

nyek alka lmasak a cs úszómászó k és kétéltűek kiűzésére (Mér
ges állatot az emberben meg 61 [Mel.: Herb. Index] ; Ha [..} 
Vízi boriút, Bekát meg ittál ki vetteti [i. m. 115]; stb.). 

A Med icinae variae-ben (a Mel ius Péter Herbá riumához kötött 

rec ipékben) ilyenfajta tanácsokat ta lálunk: Gikrol, az ki
ben gik vagion. Eget bort igik szorgalma/oson (1. Keserű Bá lint 

1989: 14); Fülben va/oferegh ellen. Ved vizet azfiizfa leuelnek, 
es mind kel fel e ürömnek az vizet öszue elegitsed, es botsasd az 
jiilben s-megh giog iul ( i. h. 16); Kegio vagy egieb fer egh az ki
ben vagion. Az körösfanak az heiat vagy leuelet megh kel tör
ni, borban megh kel inya adni, s-megh giogiul (i. h. 33); [Kegio 
az kiben volna.} Az eleuen kenesöt megh kell innya adni, es 
megh hal benne (i. h. 37). 

A csúszómászók embe rbe jutásáról s az emberben va ló élőskö

déséről való e lképze lés nem cs upán a babo nás néphitben é lt. 

Már Ga lenus görög szár mazású róma i orvos is, aki az orvos tu

domány fej lődését ezer éven át megha tároz ta, az t áll ította , 

hogy az emberbe n békák , kígyók , gy íkok , cs igák stb.-k élhet

nek (vö . Magyary- Kossa i. 111. 107) . Brunschwi g, a XV. száza 

di híres német orvos is kü lön fejeze tbe n tárgya lja Buch der 

Cirurgia című munkájában (képpe l is illusztrá lva), hogy ho

gya n kell a kígyót kihajtan i az emberből (i. h.) . Sőt az első ma

gya r orvosi könyv is beszé l fii/féregről, s tízfé le gyógymódo t 

ajá nl a fü lben való féreg ellen (Orv K. 1. 69b). 

2 .2. Az állatnév i eredetű betegség neve k második cso portja kü l

ső hasonlóság a lapj án történő névát vitelle l ke letkeze tt. Ezek a 

következők . 

• béka ' nyelv a latt i daganat ' (me ly fényességéve l és kereksé 

géve l a béka fénylő hasára haso nlít ), pé ldául : 1577 k.: Az 

Nye lv a lath [ ... ] dagadas !ezen , kyth Bekanak hynak (OrvK . 1. 
9 1 a). 

• egér 'a ló nyakán , füle tövébe n vagy torkában keletke ze tt da

ganat ' (TESz.). A TESz. sze rint az el ső adat 1570-8 0-ból va ló 

(Magyar Gazdasá gtörténe t mi Szemle 6: 216) . 

• disznószaka . A TES z. sze rint a szak2 első je lentése 'az á ll 

a latti mirigyek gyu lladása , há lyogja' , 3. j elen tése ' torok gy ík ' . 

Magyary -Kossa (i. m. 289) sze rint a disznószaka kifej ezés 

o lyasfaj ta miri gygyu lladás , mikor az arc annyira egybeolvad a 

nyakkal, hogy dis znófej sze rü látványt nyújt. A kifejezés már 

Bomem iszánál ( 1578) is el őfordu lt: Toroc gyíkia, beka leve le

g ie, nyac foga , diszno szakaia, kele uenye oszo llyon (Nemes 

kürty 1980 : 1028). 
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• ínpók - ímpók 'a lovak ínhüve lytágu lata' (TESz .) (me ly bi

zonyos mértékig haso nlít a pók testé re); 1585: in pokos lo (Ca l. 

1027). 

• madárkórság 'a nye lv bénulása' . A névátvite l alapja va lósz í

nüleg az a megfigye lés, hogy a mada rakna k viszo nylag ke

mény és merev a nye lvük, s az a hangképzésbe n nem vesz részt 

(vö. Szőke 1982: 39), akárcsak a bénult nyelvü embernek. El

ső adat: 1577 k.: Az Nye lwnek gutáyát h Magyarul , Madar kor 

sagnak hyiak (OrvK. I. 9 1 a). 

• szőrféreg ' mitesszer' (Magyary -Ko ssa i. m. 3 11 ); 1603 k.: 

Szörferegh (Mel.: Herb . rec. 16). 

• torokgyík ' diftéria '. A toro kgy ík o lyan fertőző betegség, 

melynek lefo lyása során a szájpadon , a nyelvcsapo n, a gara t

íveken és a torokba n sárgásszürke, há rtyas zerü lepedék ke let

kezik, mely darabokban válik le, foltokat okozva (vö . Issekutz 

1959: 77); 1489: thorokgjik (MNy . 70: 474). 

• tyúkszem 'sze mölcs, kis, kerek bőrkeményedés' (TESz.); 

1585: lyuk szöm (Ca l. 185). 

2.3. Kel etkezhett ek á llatneves betegség nevek belső hason lósá

gon alapu ló névátv itellel is, elsősorban und ok, harapós , mérge s 

á llatok nevéből. Ilyenko r az á llatnév a be tegség súlyosságára, 

undokságá ra, rossz indulatú, pusztító vo ltára utal, s egyben ki

fejezi a kártékony á llatok iránti megve tést is. lde a következő 

betegségnevek tartoznak. 

• farkashályog ' o lyasfajta betegsé g, miko r a szemen semm i

fé le rende llenesség nem lát ható, mé gis teljese n vak' (vö. Ma

gyary-Kossa i. 111. 292). Első ada ta : 1577 k.: Farkas halyog 
(O rvK. 1. 56a). 

• farkasseb ' rossz indulatú feké lyes bőrbetegség, bőrfarkas ' . 

Első előfordulása: 1508: farkasnak sebeuel (NádK. 703). 

• farkasvar 'sá rgaság' (TESz.). Első előfordulása: 1533: Far
kas var (Murm. 904). 

• fene, fene seb. A fene a fen igé nek folyama tos me lléknév i 

igeneve. Eredet ileg a foga it fenő dühös vadállatra vonatkozó 

jelző vo lt, majd jel enté stapa dássa l főnévvé önállós ult 'va dá l

lat ' je lentésse l. Ez utóbbibó l fej lődött a 'fe ké lyes , ge nny es, se 

bes , rákos betegség' je lentés (TESz.) . Első ada ta: 1538: fene 
(Pes tiN . S I). 

• rák 'a sejtek kóros bu rjánzásáva l járó bete gség' (TESz.) . El

ső adata : 1577 k. : Rak (O rvK. rv. 1 0a). 

• zsába. A hasonló hanga lakú szláv ' béka , nye lvrák' szóbó l 

szá rmazik. Lehetsé ges azo nban, hogy hozzánk ' fájdalmas be

tegség ' je lenté sse l ke rült át (TES z.). Első adata: 1595:farsaba t 
meg gyog it (Beyt he A .: FivK . 13). 
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3. Állatnévi eredetű betegségnevek később is keletkeztek nyel
vünkben, például: borz/áb ' lóbetegség' (Magyary-Ko ssa i. m. 
287), csík 'malacok betegsége: kinövés, daganat az ínyen' 
(ÚMTsz.), disznóhimlő ' bárányhimlő ' (Magyary-Ko ssa i . m. 
289) , ebag 'sorvasztó , soványító gyermekbetegség; bőratka; 
gyermekek hátán angolkór következtében keletkezett púp ' 
(ÚMTsz.), f arkasfog, farkastorok , fa rkasvakság, jiirjjo lt, farj 
monyos szeplő ' májfolt' (Magyary-Kossa i. m. 295), ha/hólyag 
'a szarvasmarha nyelvén jelentkező, az állat pusztulását előidé

ző betegség' (ÚMTsz.), ny úlszáj stb. Az állatnévi eredetű beteg
ségnevek egy része ma is él a köznyelvben, például:farkas torok, 
farkasvakság, nyúlszáj, rák, tyúkszem, zsába stb. Más részük 
nyelvjárási szintre szorult, például: béka, ebag, egét; farkashá
lyog, fen e, ha/hólyag, ín pók stb. (ÚMTsz.). S vannak olyanok is, 
melyek teljese n eltűntek a nyelvhasználatból, például: borz/áb, 
bőrfarkas, disznószaka , fa rkasfene, farkasseb, fa rkasvar stb. 
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