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MIT ÉRTÜNK RÉGI MAGYAR ORVOSI NYELVEN? Réginek az orvosi 
nyelvnek a XV II. század végé ig, XV III. század elejéig kelet

keze tt szókészle tét tekintjük. A XV III. száza d közepé n ugyan
is már kezdtek mozga lommá vá lni olyan kezdemé nyezése k, 
melyek a szaktudás anyanye lvi terjesztését segítették, s me
lyek ezá ltal már a nyelvúj ító mozga lom előzményeinek szá
mítanak. 

.T..;-.,, . .( /~ '7-.« .. 'T,.l.,,v ,.,_.-, .. --A(? ....... Anj" • 
:...~j , v~----P ".,../ . ./ . "/ ~_-L._ ,,, .... fo { ~1/·'~-P. e1 . 
l• e,_y• _/ ' •• "•; •·• { - -,-,f <>•·,r-' 7 , <• ,i ,. .{_, , .. , -, Í. r,j ·, 
J'"":,·,,,."/ :.,: ..... :t,. P .. .:; . 

. .Ac/· .... .t ... ,:,t.'r:.,y·~J - .;.· .... .t~ .. J.,,H., ... á .._.:, 
f. Sj,J ; - -..,f . '· ··r,i' _i •• f1f • .- ( . , 

,, / ,'/J : ..• r,( '- , y",/ , ... ,' e & "!;.'1 ;,, .. i ! .I 

,, e-f . ;; •• ;, "'-fl•'cr j 'i,-- ~ L < •• , 
:II. AcJ, · --.. e_.-._j ,, .. ~;,;{ í--- - :,; ~o; : -- --. ,. ..• ./ . 
'·- -;--1 , e- .,,,(-1 i, ( , .. ... f ·-,-~ .✓- -.~ .'l:. ,. y, _-7-, / 

· { ; '-' ('J'f " ' " :11,,/.. ___ . , 

Az •Fe2cL. 

A XVI. századi orvosi könyv elsö lapja 

l e velezés i cím: 

Prof. Keszler Borb ála 
ELTE, BTK 
Magyamyel vi Tanszék 

1085 Budapest , Múzeum krt. 4/A 

Távbeszélő (36 1) 267 1840 Villanyposta: keszler.b @mail.datanet.hu 

194 

MILYEN FORRÁSOK ALAPJÁN TANULMÁNYOZHATJUK A RÉGI MAGYAR 

ORVOSI NYELVET? A régi magyar orvosi nyelv vizsgálatakor tá
maszkodhatunk a szójegyzé kekre (azaz a témakörök szerint 
csoportosított szótárakra) és a szótárakra, ilyenek például a 
Besztercei Szójegyzék ( 1395 k.), a Schliigli Szójegyzék ( 1405 
k.), a Murmelius-féle szój egyzék ( 1533), Pesti Gábo r Nomen 
clatvra sex lingvarvm című munkája (1538), Calepinus Latin
magyar szótára ( 1585), Szikszai Fabricius Balázs Nome nclatv 
ra Dictionarium Latino-vngaricum című szótára ( 1590), Veran-

50 ~!ELICH JÁNOS, 

Verpus - Akl.i,.,,k 1z6mtre11, t.cs
tent1' lxire el mecutót 

Testes, iesticu li, colei, - l,fm•y -
nr,k golyol.,iua . 

Scrotum - }.[onynak t-0hi 
Foomion - A,zony 
Frem ella - Kis aszszony 
Foominous - Aszszm1i dolOfl 
Cunnus, cunnnla est mulienun 

pude ndum, quod et_iotermedimn 
dici tur et interf~m1neum, vulgo, 
- Aszony e,iwernek szemermes 
teste 

Vulua iote r fcemineü, - ! dem. 
Vtems mulierum - Auszony al· 

lat 111e/,e 
Sec\\d,e, ar i'I, - Burok , germ ek 

tar tó lmirorna 
Hymen est follieulus ille iu ,·irJi• 
nis vului., qui primo sta.tim co1tn 

rumpitn r. 

Coxa, ooxendix ,- FO'l'90 czöt, n1Y, 
farczÍQa"'f.\ 

Pés .,- Lab 
92. Genu - Terd 
Pop les - 1'c:-d ltaita• 
Orns - 8z11ar tetem
'fibia - Szaar 
Sura -- Lab ikrn 
Vnrtn, vaoin - Jforgc,i s.taan, 
VarUB, - AJ.:kinek Z,. ltorgat az 
szaara 

Yacia, - Akkinek h ha.ylot az 
s.zaara. , 

Panlll\ - Syeles lab11 
Plau ta, tota iuferior pars pedi•, -

Talp 
Pedo , on is - Nagy tnlJ>n• 
Tnlu• - Bol:a 
Co.h:, onlcaueű, mf\tleo lns, pee imua, 
- Sark 

Voln, pars med .in pedis coucnu n., -
1'.'mbenwc ta/1,a. hadn sa 

Couuexum pedis, pnrs snperior, -
,-lz lalmnk 11z / cit1 

Digitue pedis, - ú, b ,.-ii. 
Vene. - Eer 
Veuuln - KiJl eer 
Pori, orum, - l'ereit ek iaro apro 
likak 

Arteria, Yen~ vit&lis sen 11,emi t!I. eui 
inest vitali s B})irit,u,. 

Ruga, indiciu m ee oilie rotf\tis, -
Szúmúrgózút 01·cza 

Sudor, - - Veritek 
Anhelitus - Lelegzet 
Sangnis - Ver 
9 3. Tahes, saogni e eorruplns, -

'.['ó,·ót ,·er. 
Oruot - Altd v tl' 
Pituita, mucus, phlegma - 'l'a !.:ony 
Sanias. - O,u:ioksag 
Pus . euccus sanguineu s ex vlc er11 
-promaoane · et ex mat m·,ta.te 
craasa iam effecta, et albida , - 
Genets,g. 

P urulentus - E«el teU;/JtJ!.,,.,) 
Pulred o - l'lotluuuo g 
Lacryma - K6nyh"1lata• 
Eunuchus - IlereU emb,:,· 
Collustrnm , ••t lae imporf ectum 
venienfl mn.trib9 ailt-0 p;u·Lü, -
Idetlen tey , e,·etlen tey. 

Tuber, qumdam infirmita s vel 
qualisonnqu e iumor, - Akm· mi 
keleueny, kelt s. 

Fibr a, veoa subtili s - Ge:-:ge er 
Cicatrix - &b hely, rn k sel 
N,euus - llfi1llk11 testen ralo ie:1,11 
Nreuosus - l,gies 
Lentig o - Ztpw 
Lent iginosus - Z,,p ló8 
Vorrucft., tuherculus - & Jmúlc·zl, 
Yen·ucnln - KiB szim ólcztí 
Gibbns -- Górbc, ho1·gns ltat11 
Acephnlns -·- Feictlt1< lob 
!t't-. Cn.llum, duricies , q tH'C' fit h 1 

mnnibus ln.bornnllmn, - '/' 1,'11lJ~r• 
1ul. httmen,;eqc · 

Tn111c9 iu hÖmiuo clicitur modin 

Részlet Szikszai Fabricius szójegyzékének Melich-féle kiadásából 
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HERBARIVM. 
AZ F AKNAC FVV 
EKNEC NEV EKRÚL, TERMÉS1ETEK

rÖI, és hal:nairól, Magyar oydwre, és e:t 
,c:ndrc: liol.ica az. Ooéloroc Köoyuc:1böi 

az. Horhi Melius Pctcr. 

Nyomrauot Colofoáut Heltai Gaípárnc 
MilbcUyébé, 1. s, 78· E.Qm,.l,~bco. 

Melius Hcrbariumának címlapja 

cs ics Faustus Dictionarivm qvinqve ... lingvarum ... -a ( 1595) 
stb .; valam int a régi levelekre, kódexekre és a füveskönyve kre 
(pl. Beythe András Füves könyve ( 1582), Melius Herbariuma 
( 1578), Frankov ich Gergely Hasznos és fölöttébb szükséges 
könyve ( 1582), Peechi Lukács Füves kertje ( 159 1 ). 

Fontos forrása a régi magya r orvos i nyelv kutatásának az első 

magyar nyelvű, tudományos igényű orvos i könyv, mely 1577-
ben keletkezett Erdélyben; ezt XVI. századi orvos i könyvként 
vagy régi magyar orvos i könyvként (röv idítése: OrvK.) szokás 
emlegetni . Ennek szóanyaga igen gazdag. S több orvos i szak
szó itt fordul elő először, például : árpa 'szembetegség' , béka 
'daganat', bibircsó, böffent, cella 'sejt ' , csap 'végbélkú p', eves
ség 'ge nnyedtség' ,farkashá lyog, flegma 'nyúlós nedv az em
beri testben ' ,fulladozik, gargalizál, gémberedik, hány, húgyik, 
íz ' ízület, ideg', izzaszt, klistély 'b eöntés' , korog, kordul, köp, 
lebeny, mása ' méhlepény', melankólia, múmia, ópium, pa lack
féreg, pattanás, purgá l 't isztít, meghaj t' , rotyog 'a széklet ürí
tése közben j ellegzet es hangot ad ', sömör, szopta tós, süketedik, 
szirup, turha ' takony, nyálka' stb. 

A XVII. században már sok kéziratos orvosságos és recep t
könyv keletkeze tt. Ezek közül Radvánszky Béla gyűjtéséből 

Hoffmann Gizella 15 munkát je lentetett meg. Ezek a követke-
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zők: Medicinae Variae. Melius Péter Herbár iumához kötött re
cipék 1603 k. (Hoffmann Gize lla szerk. 1989: 12- 52); Má
riássy János: Egy néhány rendbeli lóorvosságok és más orvossá
gok 16 14--1635 k. ( i. m. 53- 75); Török János: Orvoskönyv. 
Lovak orvos lása 16 19 e. (i. m. 77- 17 1 ); Szentgyörgyi János : 
Testi orvosságok könyve. 16 19. e. (i. m. 173-2 10); Váradi Vá
sárhelyi István: Kis patika 1628 (i. m. 2 11- 25); Ház i patika 
1663 k. (i. m. 227-46); Orvosságos könyvecske 1665k. (i. m. 
24 7-66); Révay István: Próbálós bizonyos orvosságo k 1662. 
Pekler György másolatában 1693 (i. m. 267-94); Újhelyi Ist
ván: Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677 (i. m. 
295- 334); Próbált orvosságok 1684 (i. m. 335- 9); Becskereki 
Vára di Szabó György: Medicusi és borbély i mesterség 
1698-1703 (i. m. 341-43 4); Gyógysze rek I. XVII. sz. (i. m. 
435-45); Gyógysze rek II . XVII. sz. (i. m. 447- 58); Orvossá
goknak rendszedése XV II. sz. (i. m. 459- 72); Orvoskö nyv 
némely füveknek hasznáró l XVII. sz. (i. m. 473- 96); Meg
próbált dolgok 1607- 1758 (i. m. 497- 502). 

Nyomtatott füveskönyvek a XVII. században: Lippay János: 
Pozsony i kert (1664) , Felvinczi György: De conservanda 
( 1694). Forrásként felhasználható Cseh Mártonnak a Lovak 
orvosságos könyvecskéje ( 1656) című munkája is. 

Nagy jelentőségű a XVII. században Szencz i Molnár Albert 
szótára ( 1604), Apácza i Csere János Magyar Encyclopaed iája 

Részletek a Melius Hcrbariumához kötött recipékből 
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Kesz ler B 

(1653) , valamint Pápai Páriz Ferenc Pax Corpori sa ( 1690) és 
Latin- magyar, magya r- lat in szó tára , s igen tanulságos Come
nius Orbis pictus című iskolai tankö nyve is (1675, 1685). 

A FELSOROLT FORRÁSOKBÓL MILYEN JELLEGŰ SZAVAKAT TEKINTHE

TÜNK A RÉGI MAGYAR ORVOSI NYELV SZÓKINCSÉNEK? Első pilla
natban furcsának tiínhet ez a kérdés , de érthetővé válik, ha 
megnézz ük a rég i magyar orvoslás helyze tét. 

Mint már korábban leírtam (Magya r Orvos i Nyelv IV, 32): ,,A 
kutatások sze rint a XVI- XV II. század ig nagyon kevés vol t ha
zánkban az akadé miát , egye temet végzett orvos , s ezek is vagy 

külföldi , vagy külföldön tanult magyar orvosok volta k. Az or
vos i feladat oka t nagyrész t afiivesek vagy fiijesek , tudós asszo
nyok, java sasszonyok, bábák látták el, akik a betegek gyógyí
tásáho z és a varázs láshoz használatos gyö kereke t és orvosi nö
vényeke t gyűjtögették. A gyógy ító munk ába n részt vettek még 
különféle kuruzslók is. Ezek egy része vándorló (gyakran kül
földi) kuru zs ló volt , ilyenek voltak péld ául az o/ejkárok (azaz 
az olajokat , balzsamokat árusítók) , a sérvmetszők, a borbély ok, 

Részlel Szentgyörgyi János Testi orvosságok könyvéből (1619 e.) 
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!,én111; g. m . .w-,, '11 PbiJ.fotbuf. l E.fidéntia, gcncr.fa:m. N_Jflí"'-J,,. 
~""CJFll yo'vi>.,«+., . fat• 

f.verb~o , ~•· Ki•u4m. E.-ídeo, cs. N 11·,J.U10 111, 
.Evcrg•tes ,'gen. ma(c . V,zné, ,,~, .fvígilo, i ,.f olfariif„4, . 

""' f.l.Jl '""i PtoJ,,,,..,,.. Ki,,í!J- Evffeo, e1.M,1 rojJjJNl0<,HilYA11J.,. 
Ht. 'tlo,r,. 

l!vérgo, is,ere. Kib,,,..,1,,,,.. Evil , íco, is,rr e.U,w. 
Evemculum , g.n. H„t., Y•rfa,HAÍ- .Evíncio, is,ire.M,gtb42:,o .w. 

E 
fo~•fterJJ-. F.vínco,i1,e1 e. Me1yózl,,,, Mtt "Y'• 
v~rro,is. Ki/J,ri,,., lr}tiPtit,m. ,.,,. ; 

Everlio, g.f.K;,o,JitJts, t,J,.,,,.,,t(- ·1tvínllus,a,um .M, g t .étt , 1J1. 
"4;tn. E,irátus,a ,um. Mub,ré/u r4t. 

E,E~for, iener .mafc. E/,.,,,,,FJ/fo,, t.,fréíco,is . Ki,r,&/d~/1,m . 
E 1•1•· Eviro,as, penulr. correp r . .M,1,1,,,.,_ 
. ~•,:r~,1•.•ei:e-E!fo,"'••• Eúll;tl•, k111, 
!f, f •~• ~•lléfortf',to/11. E vlfcero,as. BUir ~ ""'"'· 
F.vef11g~ms,a,um.M,t.ltrlftn6t. EvitilbiUs, e. Eltav, ztatb•t„ 
!.rell!g,o.Mnn•, Mi„l'fArA/1, A- Evitátio . E/1,lpoj11111ás. 

~,.~J. F. ví, o,as. EJ,11'~ox.,h(lom. 
Eug:n~•• g. m, pi; Ytlntu ,, P „,1<v.., E.uménides,g .f.pl. DilM, Ifi,,. -JJP•· 
. r,,left!11 ~ "';P'"-'••-· "1•ltt•/t!TS11, .. z kit,, « ~.., ,,,-.6,. 
Eug c, IntetJed10 . I.J,,. 1y,._, Jg f'uriz. · 

~~-'· . Eum~lpidz,g . m. pl. Ath,uft,li f,r. 
:lú gia,g.f.T .,,.,-.1..,.n;(AA,,J,.._ ,., , 'i•o r,u,1,,., ,w-,C v.1,,.. 

111. lfM. 

'!.úgium\gen.n_.- ·.,_ppo".)/J.d _p,..· Eunucbiz:o, as. M,gkr,14,,.. 
,..,,,,,,, t,jlé,,,< t"[". fiútyaJ•••• F.nnúcl10,.u. i,i,,- . 
!J,n, v- •1/dOfr<,-,l•foMl.ti- • E.unúchus,g .m .Heré/1 _✓,,,, e,.,...,. 
t,I. ~" lrz.4, N•gyf,í1,,s AJJJJ•s,y•• bá. 

luh ,m crus, g, m. ag, ,í/i Hiftori- lohh,,, lr:t.,dj, . 
,,... E,yodti, g-m:pl, Hur.rbirt,ú11 fll 

Erichius,g.m. Vn:,,1;,,,,i;.,,.,,6k- lJ'111,,,;,. 
•""i""•· Evociuio,gbi,fa:m. Kil,w.ú,Elbw .... 

aúhoe, lnterjta . M.g J,1-úll;,- tlll. 
tl'i4h;_p. Jrvoc~or , generls mafcul. Kil,;<;-. 

a6hy!'s,gc11 .ma fc. A,,_ B.,c,1,,.,_ Evoco , a,,arc,p.cor. ~.w,El-
'ie. bir,.w. 

l!vibro, a,, p. cor. R,,u., ft".Jnit E,ohe, lnterj«t. p.cor. Bot...J tí•'-
•• ,1,..,_ , .... 

E,í<;Uo,gcocr,f.H,~ ~ifi.fi,,•]•• E.,-o(áticu,, a,wn. KirlflU, t,,,._ 
r<s, ""I'• 

Eví_llus, a,um . M,: gJluilt. E.vólito,as.Kirlµfl,. 
E,1dca1, gen. o . p. cor . l!Jil,,i„ i;,._ Jlvolo, as , prnulcima cor:tepu. K;. 

ú: rl/411,. ,,.,_, T ,•y•n•w "Y'• 
l!,idáccr,Ny,w,.,.w,...,_tin,., t. zy.,.-. 

Részlet Szenczi Molnár Albert szótárából 

a vándorsebészek, a csontrakók, a szemoperálók, sőt a hóhérok 
is, akiknek a köznép gyógyí tó képe sséget tu lajd onított. 

A magyar orvos lásnak volt tehát egy tudós , akadémiát végzett , 
orvosok által művelt ága . Ennek az orvostudománynak a nye l
ve kezdet ben a latin volt. 

Volt azonban egy népi ága is, mely tűnettani észrevételen, ta
paszta laton alapuló magyar kifejezé seket (gyakra n körűlírásos 
kifejezéseket) használt. A kétfé le orvoslás és a kétféle orvo si 
nye lv azonba n nem vált el élesen egymá stó l, inkább valami sa
játos egymásra rétegződés j ellemezte ezt a két típust. A kül
földön beszerzett könyvek be beírták például a nép i gyógymó
dokat , vagy például az első magyar orvosi könyv (Or vK. 
1577), mely az orvos lás tudományának szakszerű összefogla
lása, s melynek szerzője gyakra n hivatkozik híre s külfö ldi or
vosokra, felvett e munk ájába a népi gyógyí tás módszereit , sőt a 
népi babo nákat is. 

S ford ítva : a papok, a bábák, a nemesi udvarhá zak asszonyai , 
akik gyakra n fogla lkoztak gyógy ítással , a népi módszereke n 
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kívül so k mindent e llestek az ud var háza kban megforduló or
vosoktól. " 

Mindebből az következett , hogy az orvos i munkák nagy része 

igen vegyes összetevőjű gyógymódokat és gyógyszere ket tar

ta lmazott. A gyógyszerek a lkotó e lemei között sok volt példá

ul a gyógy növény . Ezek kutatása azonban inkább a növ énytan 

ba, illetve eset leg a gyógyszertanba tartoz ik. Még különösebb 

azonban az, hogy az úgy nevezett gyógyszerek között az orvo

si könyvek fe lsoroltak a ház körül ta lálható mindenféle nö

vényt, folyadékot, ásvá nyt stb. , ilyenek voltak például: ecet.fa
héj, fokhagyma , gyanta, gyöngy, faolaj, kapor, kéneső 

' higany', mák, méz, mustá1; oltatlan mész, sö1; petróleum, pus
kapor; rézgáli c, salétrom, szappan , szurok, tégla, tojás, tej, vö
rös bo1; vörös kréta, vaspor, üvegpor stb. Példáu l: Melius Ju

hász Péte r Herbár ium ához kötött rec ipék (1603 k.): Okadas el

len. Az szitalt tegla port fozd megh mezben, es kend egy kis 
pogaczany czepüre s-kösd az köldökere (Hoffmann Gize lla 

1989: 5 1 ) ; Ház i Patika (1663 k.): Turos lábak ellen. Végy 

l~t MAGY Alt ENCYCLOPJIJ>l4 

m ind unral.1n eledel ad..rik, mely a' meh mcncMkin 
az anp fiivcllo'I a' lepcnybe, és abbol :a' mehnek mc
,Jegíége miá a ' kÓldJki ér gyukereire J zett etik és ugy 
vitetik oíirorlc a' magl.at füvére, 1 1. Hafonlok eppcn 
Dl ivel a' meg l.irott avagy kép 'zer dol1Jgnak ké pe volta
keppcn iratot le az agy veltibcn , onnan a' lelkek által 
=i' kJzC:nféges enJre vitetik, honnan ifmet a' l~ ldd', 
ki lelek ereken a' a: agzatra \ kit ..oíitan meg illetvén 
benne -mindcltig meg marad. 1 2 . A' e Jil11cs 1.' magzat• 
!lak világra hozáfa: ennek kiváhkeppcn valo oka az 
hogy: a' magzat meg nevck cdvcn étel és lcvc~J ég: 
t!é lkJiwJk&Mdik , és czokáén magát kiterjeJiteni 
t<Jntclen igyekezvén• a' meh mcncd ek inek rofi ya_ít 
's hufait crdckeldegeli, és így azt a' ki adáfr a rendeli. • 
kéúitti. .1 3. 's oíitán a-z agy vclo•nck azok a' mcnedé-
ki mcllyck a' · mchre j:irnak , meg nyirratván oly 
bofégefen kezdik a' lelkeket a' _mehbc bocf:iuni 
hogy azok azt meg nyitvan a' magzatot febclfen 
lti taJiJ,Cák. 14. Mely mivel igen lágy , é1 a' mch úá
jais , az a(kori fok nedvcífégtÓl igen meg íikulván, 0 

gyaxorra kJnnyen ki fuvad. 1 1. Nem fock al kJJöm
bo•z a' cojománybol valo liJlerefis a' meg mondotcak-
101 . tfak hogy a ' mJgzat, mely az anyának tfak nem 
mindunulan rajta u"léféufl meg mclcgedet tojomány• 
bol liJlecik ;ercdetct véíien a' mehben a' magbol lott és 
a' rojo mánynak furáb rtllébe hclyhezcccctt állau kez. 
detról ; és eledelt véíicn a' cojomány fejcribd'l és Géki
bo'I , mellyekcn a' mag-iamak kó'Joo•k1 erei és lclckc
rei ngynak cl licllyedve, cs ve~ezetre a' tojoman y· 
b :m cleig é meg neve kcd ven , a tojomány héjjá t a2J 
11agyfagaVJI és mozgáfa val ki rontya. és 1gy vegté rc 
abbol ki ké l. 16. imm ár a' nemzes ha mep. vcfüege• 
tC:dik', tiiaecik di 1da és darab hus. 1 7, A' f tfuda 
·::12 elcf allat nak.la' méhben modnélkJI v2lo egybe alko• 
dfa. Mellyet fierez a' tfudalato s d0Jgok11ak k cpzése, 
mellyel a ' niag _és..: vér,rclicrsk éi mellyckre a' képzés 
Jc Vit ~tik , tfu d.ikeppcn rende ltetn ek el. 18. A' f _ 
darab hús (cag) az a' melynek IÍe.tfontya fe b.éle nint. 
fen , és ldicn az oly magbol melynek cc»ei ollyan ro1J-

.6ul 
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mizet, eczetet, timsot, fenyü magot, szurkot, tikmony sziki! 
(' toj ás sárgáját') , azt kell köziben keverni, vagy erössen meg 
fozni . Annak utána eleven kényesöt ('h iganyt') kell köziben vet
ni, es az után összve kell törni, rea borítani, es meg gyogy WJ1a 
(i . 111. 235); Becs kereki Várad i Szabó György : Medi cusi és bor

bé lyi mesterség ( 1698- 1703): Torokfájás tói való jó. Kovászt, 
eczetet,fokha gymát törd öszve, kösd az torkára (i. m. 37 1 ). 

Vagy: gyako ri volt a rég i magyar gyógy ító eljárásban á llati ere

detű „gyógysz erek " alka lmazása is, példáu l: bárány faggya, bé
ka epéje, csiga teknője, csuka álla és foga, eb vére, erdei kecs
ke epéje, f arkas tüdeje, fö ldi giliszta porrá törve, lúdzsí,; fehé r 
ebnek porrá töri feje , légy, lócsont, menyha l mája, ökör szarva, 
piócapor stb . 

Az á llat i eredetű gyóg ysze rek előállítása olykor külö nös ke

gye tlensége t kívánt meg . Például: Melius Péter Herbáriumá 

hoz köt ött recipék (1603 k .) : [Haliogh ellen.] Az hollot fogd 
meg es fouel botsasd az vízben, es addigh ki ne vedd onnet, az 
migh megh nemfulad, az epei et osztan ved ki, egy egy czeppet 
botsas az szemeben benne rege/ reggel es le hasit/ja az halio
got, auagy mentül hertelemb halai/a/ ölheted megh, ugy öld 
megh az hollot, mert ha eszeben veheti, hag i megh ölik, az epe
j el megh emiszli, s nem talalsz benne (Hoffmann G ize lla: 1989: 

16); [Korsaghrul.] Az kis kutja kölykö t ember szakasza kette, s-
az ep eiet vegie ki, s-asza/ja meg es igia megh egy pohár hidegh 
borban mikor szin te rejajitt a niavalia ( i. 111. 30) ; [Ver hasrul.] 
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K esz ler B 

Az eleuen rakat megh kell törni, es eczettel öszue kell csinalni, 
megh kel szűrni, megh kel innya adni (i. m.); Újhelyi István: 

Orvosságos könyv (J 677): [Rettegés ellen.] Eleven vakondok
nak az szívét ki kell venni, meg kell szárasztani, törni, s egy 
késhegyin pive nka avagy gyöngyv irágvízben kell benne innya 
adni (i . m. 300). 

Előszeretettel alkalmazták gyógyszer ként az emberi és állati 
test termékeit is, például a vize letet, a székletet , a tejet, a tak
nyot , a hájat , a méhle pé nyt stb . 

Általában az úgyneveze tt gané terápiának már az ókortól kezd

ve nagy hagyomá nya vo lt. A ma gyar munk ákba n például ilye n 
ganék forduln ak elő: disznószar, ebgané, fe cske ganéja, gólya 
ganéja, kecskesza,; lógané, macskaszar, meleg lószar, tehén
gané, tyúksza1: Például : Melius Péter Herbár iumához kötött re

cipék ( 1603 k.): [Torok gyk ellen.} Az feier ebszart fozd mez
ben, es ted kender czepüre, es heuen kösd az torkara, egy kis 
bor legien benne (Hoffman n Gizella i. m. 17); Török János: 

v: 
2f 1. K O , N Y V. . .. 

t-6;6 ncdvcfségeket lgen hatalmafon fzíjja:ki~ 
felé: . · -'~ 
· B crfot, 11,fujlár-m.tgot és Oa!aml-ga'nljt ml~; 
denikc:t jól por rá tórv~n, minclenikból ,végy 
két fufták nyom {;t: Bafa-r {f,z tóv ét, Tólgy-J• 
gJÓ11gy ót, Bafa 1ófn magot, mindeniket meg. 
afzalv án é s tórvén, mindenik nek poráb ól h~• 
rom három fuflák nyomót : 1<6-óla;at·, Viafz~ 
f z,at és S'zflrkot a' mennyi el1:g lffzen, tsináld.
őízve a' tilznél fla!horn formá ra 2 kcnny a' ru• 
há ra vagy irhán belöle, menn yi a' )ágyát bc:
fogja , ·s állyon .rajta mind addig, míg elízcn. 
ved he ri. A' nyakárnis ha egyfzer 's mind ra, 
gafztaíz, annál jobban megfzíjja. , 

Ha a' Ge!e{ztától vagyon e' nyavalya mind 
m.gyb an kicsínyben ; Gel efzta ellen az ide, 
alabb meg-mondandó Orvofsá g,okkal kell élni: 

Némelly Orvoíságok vannak, mellyek nO:. 
ha nem láttatnak elvenni a'n yavalyának okát, 
de ugyan kiváltk épen való titkos erővel haíz~_ 
náln ak e ' nyavalyában, minden babona nélkál. 

Igy ~ Ha a' Marciusban a' féízekböl fzedfz 
két vagy három Hifló jiat, új fazékban kernel'!• 
tzében porra. égeted, és abból a' porból nap. 
jában k étfzcr ha romfzor vagy Bor'1a11 ; v:igy 
valamelly fellvebb említett Pizbm bévéfzen, 
igen ditsértetik. Haíonló erejó a' vad-Kannak 
hójagnis, h a kerrie~1tzéb en igen meg-fzáraz. 
tod, megtöröd, és Hlyen farmán é_líz ezzelis. 
_Azooképen élhetíz a' Róla máiJávnlis, ha 
megafzalod és tóród. Ezeket ha Aíifzony• 

emhernelr 
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Orvos könyv. Lovak orvo slása (1619 e.): ( Verös szömröl. Az 
azoni embörnek teyet, es az tikmonnakfei eret (' toj ásfehérjé t ' ), 
es rasa olayt elegicz ösze, azzal kennie, megh giogiul (i. m. 
152) ; Bec skerek i Várad i Szabó György: Med icusi és bo rbélyi 

mest erség (169 8- 1703): Ugyan szemölcsről. Az tehen mikor 
egyszersmind gané lik, húgyik, azt az húgyos gané t vedd je l, 
kenjed avval gyakorta, elvész rólad mind; probatum est (i. m. 

356) . 

A felso rolt összetevőkből szám talan módon áll ították elő a ko

rab eli gyógyszereket: áztatással, egybecsinálássa l, elegyítés 
se l, fa csarással, fo zéssel, habarással, rongyolással ('össze
törésse l, pasz írozássa l '), megrontással 'megtö résse l ', metélés
se l, morzsol ássa 1, poshasztássa l 'erjesz tésse l•, timporálással 
' keverésse l' , párlássa l, roshasztással 'pá rolássa l, puhít ással ', 

megroggyan tással, röstöléssel, sütésse l, szitálással, szűréssel , 

töréssel stb . 

Az elmo ndottaka t figye lem be véve úgy tűnik, hogy j ogos a ko
rábba n feltett kérdés, hogy mi is tarto zik a rég i magya r orvosi 

nyelv szakszók incsébe . 

Úgy tűnik, hogy tudom ásu l véve a régi orvosi irodalom soksz í

nűségét, helyese bb az orvos i szakszók incs szavai közé csa k a 

terminu sokat, az állandó elemeket, tehát a testrész- és zs igem e-
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veket, a nedvek neveit, a betegség- és tünetneveket, valamint a 

gyógyítással és a gyógyu lássa l kapcsolatos kifejezéseket fel
venn i. 

Persze több betegségnek, tünetnek vagy gyógyító eljárásnak 
abban az időben nem volt még neve , ezért csak körülírással 
utaltak rájuk, például: ha mely szüm este vagy éjjel jól lát, de 
délben avagy nappal keveset (OrvK. 89); beteg hátuljában bo
csátó purgáló orvosság 'beöntés' (Szenczi Molnár Albert La
tin- magyar szótára; 1. Chyste r); Vékony, de erős hártya, ki a 
hasban az több bélt befödi és körül fogja 'has hártya ' (i. m., 1. 
Peritonaeum) ; magzatbefedő hártyák 'magzatbu rok' (Apáczai 
Csere János: Magyar Encyclopaedia 235); inon való húsok. .. 
(egerecskék) 'izmok' (i. m. 232, 243); a' tüdő sok hólyagos lyu
kai 'hörgők' (Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis 107) stb. 

A régi orvosi szaknyelv szóanyagána k nagy része testrészné v 
vagy betegségnév. Ezek különféle eredetűek. Vannak közöttük 
finnugor eredetűek, s vannak jövevényszavak (alán, szláv, tö
rök, latin, német jövevényszók ), s vannak képzett szavak, 
összetett szavak, hangutánzással és hangulatfe stéssel keletke
zett szavak. 

A ma is használatos testrészneveken kívül , mint ajak, áll, 
arasz, bőr, epe, ér,far,fog stb. voltak olyan elnevezések is, me
lyek vagy teljesen eltűntek nyelvünkből, vagy nyelvjá rási 
sz intre szoru ltak , például: ábráz 'ábrázat ', Ádám almája 
' ádámcsutka', agykér 'agy kéreg' , álltetem 'á llkapocs', árva 
hús ' izom ', bakfog, bilis 'epe ', bötök 'csomós izűlet',fiókcsont 

'kulcscsont' , magló hólyagocska 'ondóhólyag' , mása 'méh
lepény, magzatburok ', mátra 'méh ', öregbél 'vas tagbél', pe
csenye, pe csenyés hús ' izom', re mese 'vég bél' , seggvégh urka 
'végbé l' vakszem 'ha lánték ', véghurka 'végbé l'. 

A testrésznevekhez hasonlóan a ma is használatos betegség- és 
tűnetneveken kívül, mint csomó, fekély, hályog, orbánc, nátha 
stb. használatosak voltak a ma már számunkra ismeretlen elne-
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vezések is: aréna 'vesekőbetegség', evesség 'gennyedtség',fo
lyosó 'övsömör ',franc u 'vé rbaj, nemi betegség',férgesfog 'szu
vas fog' , gyomornak nyersessége 'gyomorsav hiány', hagymáz 
' tífusz, magas lázza l járó betegség', izgága (eredetileg) 
'gyomorégés', madárkórság 'kétoldali bénulás', fene 'rák, fe
kély', meredök ' izomgörcs, merevgörcs' , menyülés 'ficam', süly 
'polip , aranyér' , rebögés 'dadogás' , raszt ' lépduzza nat' , 
tökösülés 'heresérv', tur ' fekély'. 

A régi orvosi nyelvbe n a betegség keletkezését , kifejlődését és 
meggyó gyulását igen változatosan fejezték ki: [az embert] el
üti a kórság, reája fut a nyavalya, [a daganat ] meghegyesül 
'megérik', [ a beteg] könnyebbül, lábad, jobbul, megvigaszik 
'meggyógyul'; [a betegséget, kórt) megállatja, elűzi, lecsende
síti, megenyhíti, megvigasztalja 'gyógy ítja', meghűvösiti, ki
vonsza, megál/atja 'megállítja ' [a gyógyszer vagy a gyógy

mód] ; [a betegség] gonoszra fordul, megnehezedik, meghat 
'megfertőz', e/hatalmazik; [a daganatot] meglágyítja [a gyógy
szer vagy a gyógymód]; [a gyógysze r, gyógymód] operál 'hat, 
kifakaszt (pl. kelést)'; [egy testrész] dagad, gyullad, megvész, 
megszakad, kimenyül , megasz, megbántódik , megcsügged , 
megszakad stb . 

A betegségekre a gyógysze reket különfé le formában használ
ták. Volt csap 'kúp' flastrom, i,; julep 'növényből vagy gyü
mölcsből készült szirupfé le', kenet, liktárium, kötés, pilula , po 
gácsa, por stb. 

A gyógyszeres kezelé sen kívül egyéb orvosi gyógymó dok is 
közismertek voltak, pl. ivó- és fardőkúrák, gőz/eredő, purgá
lás, pár/ás, köpölyözés, sütögetés, dörzsölés, kenés, párás iz
zasztás, fastölés, a sebek kivágása stb. 

A régi magyar orvos i nyelv, ha szegé nyes is volt, olykor igen 
színes, találó kifejezésekke l élt, s mindig törekedett (olykor 
tájnyelvi szavak bevonásáva l is) magyar kifejezéseket hasz

nálni. 
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