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BEVEZETÔ GONDOLATOK (Bôsze Péter)
A búvár kincseket lel,

századok rejtekébôl hozza fel.

Váradi Lencsés György Ars Medica – Egész orvosságról való 
könyv címû munkájáról a Magyar Orvosi Nyelv hasábjain 
már sokszor írtunk; legutóbb részletesebben is, Szabó T. At-
tila összeállításában a könyv tartalomjegyzékét ismertettük. 
A következôkben egy-egy részbôl adunk bôvebb ízelítôt, a 
nyelv-, az élet- és az orvostudományok fáradhatatlan, jeles bú-
várának, Szabó T. Attilának a tollából. 

Az 1500-as éveket írjuk, amikor Váradi Lencsés György tevé-
kenykedik, és összeállítja az elsô magyar orvosi könyvet. Euró-
pában ekkor még a köznyelvben is a latin dívik, a tudományok 
nyelvében még inkább. A nemzeti nyelvek azonban az orvostu-
dományban is kezdik fel-felvetni fejüket, hogy léket üssenek a 
deáknyelv mindenhatóságán. A hatalomnyelvek önérzetesked-
nek, kérik jussukat a tudományok mûvelésében is: a franciák, 
a németek az orvostudomány nyelvében is bontogatják szár-
nyaikat, de nem tétlenkednek Itáliában sem. E „nagynyelvek” 
a XVIII. század végére már megizmosodnak, és elfoglalják a 
latin helyét a gyógyítás tudományaiban is. Tudták ôk jól, hogy 
tudóssá csak saját nyelvükön válhatnak, hogy nincs nemzeti 
orvostudomány nemzeti orvosi nyelv nélkül. 

Magyarföldön a XVI. században még nincs orvosi egyetem, 
sôt idegenben tanult orvos is alig. Azok tudománya is latin 
nyel vû volt, a magyar nyelv csak a népgyógyászatban élt. Lel-
kes mû ve lôi azért a magyar nyelvû gyógyászatnak, kivált a 
gyógyfüves, gyógynövényes kezeléseknek is akadtak, írtak is 
errôl füveskönyveikben (herbáriumok). Nem orvosok voltak 
ôk, de tanult fôk, mint például a református püspök, Mellius 
Juhász Péter. A magyar nyelvû orvoslás nem tétlenkedett, és 
szinte hihetetlen, hogy a magyar orvosi szavaknak, kifejezé-
seinek mekkora kincstárát halmozta fel; csakhogy megint bi-
zonyságot adjon nyelvünk ôshonos jellemzôjérôl: megmaradni 
mindenképp. Az orvosi szakszavaink eme kincsestárát vetette 

papírra, rendszerezte és magyarázta Váradi Lencsés György. 
Háromszáz év is eltelt, míg ezek a rejtôzködô papírok nyilvá-
nosságra kerültek, nyomtatásban megjelentek. Az Egész orvos-
ságról való könyv talán legrégebbi forrása orvosi nyelvünknek, 
hajdani orvoslásunknak, elfeledett orvosi kifejezéseink százai-
nak, félezer évnél régebbi voltuknak. Felmérhetetlen érték e 
könyv, ismerjük meg, tanuljunk belôle.

AZ ASSZONYÁLLATNAK MADRÁJÁRÓL  

Az asszonyállatnak madráját avagy méhét sok különb-különb-
féle betegségek bántják: tüzesülés, gennyetséges, kelevény, 
sebesülés, fene, kemény dagadás, üszög, fölfuvalkodás, vízibe-
tegség és kô (I. 242a).

Az nyakat penig az madrának hasadozása, szömölcsô szabású 
húsnak benne növekedése és vérnek folyása az erekbôl (I. 242a).

Ezeken kívül ilyen tulajdon nyavalyái is vannak az madrának: 
havivérfolyásnak megrekedése, azon havivérfolyásnak fölöt-
tébb való menése, fejér gennyetséges csorgása, nemzômagnak 
kétképpen való elmenése, megfulladása, fölmenése, leszállása, 
leesése és magát öszvevonása avagy zsugorítása. 

Ezek fölött búsulása, fájdalma, meddôsége, gyermek elveszté-
se és nehézkességben való sok nyavalyája. 

MADRÁNAK TÜZESÜLÉSÉRÔL (INFLAMMATIO)

OKA 

Az madrának tüzesülése leszen az forró vérbôl ki vékony 
és az má jér bôl az apró erek által nem az madrának üregébe, 
hanem ugyan az allatjába omol be, ki ott öszvegyûlvén, föl-
gyulladván és megrothadván, tüzes kelevényt csinál. 

Ez gonosz nyavalya penig gyakortabb leszen az madrának 
nyakában, hogynem mint ô magában. 
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GYÖKEREK

Részletek Lencsés György (Gyulafehérvár, 1530–1593), 
Ars Medica – Egész orvosságról való könyvébôl
Emberi testnek betegségirôl való orvosságok (1. rész) 
A méh (MADRA, uterus) betegségeirôl

Összeállította Szabó T. Attila az Ars Medica Electronica (Budapest–Kolozsvár–Szombathely–Veszprém, 2000) alapján
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JELEI

Mikor mindenestôl az madra megtüzesedik, mindenütt 
nagy erôs nyilalló fájdalma vagyon. 

Ha az elsô részében vagyon az tüzesülés, az ágyék alatt fáj, 
és nehezen vizellik, avagy csöpögtetve. 

Ha penig az hátulsó részében vagyon, az vékonyok fájnak, 
és az széknek menése megszoríttatik. 

Ha viszontag az két oldala tüzesedik meg, az combok közi 
ugyan kiterülnek, és az szárakon alig járhatni, oly igen 
megnehezednek. 

Ha az madrának szája tüzesedett meg, az csepeszháj aránt 
fáj belül az has, és ha az ujjadat benyújtod, az madrának 
szája kemény és forró, és igen fáj is (I. 242b).

MADRÁNAK GENNYETSÉGE (ABSCESSUS)

Az rothadott vér mikor gennyetséggé változik, akkor az fölül 
megírt jegyek megöregbednek, forrósággal való reszketések 
következnek, rend nélkül való hideglelések (I. 243a).

De mindenek meglassúdnak ismét, mikor az csipkedô és rágó 
gennyetség utat nyit magának és kifakad. 

ELEDEL (RECEPTSZÁM: *2456)

Efféle betegnek lágy étekkel kell élni, darabul csinált pép-
pel és híg tikmonnyal, bort semmiképpen ne igyék, hanem 
fahéjas vizet. 

TANULSÁG

Az kin penig ez nyavalya vagyon, annak az szeméremteste 
igen viszket, és az hasa is belül, liquiriciának azért gyöke-
rét törd öszve pomagranátnak kifacsart levével, és mikor 
vizellik, azután ezzel kenjed az szeméremtestet (I. 243a).

Rózsaecetbe márts gyagyat [gyapjat?], akár gyapotot, tedd 
az ágyékára és annak alatta való csontra (I. 243a).

Birsalamát fôzz meg borban, és azután rózsaolajjal ele-
gyítsd öszve, tedd az ágyékra és az csontra (I. 243a).

Legelôször minden félelem nélkül az ilyenen vagy térdén, 
vagy bokáján kell eret vágni (I. 243a).

Lenmagnak lisztjét vegyed, sárkerepet, útifüvet, lencsét, 
porcsint, fülbeneresztôfüvet, törd öszve ezeket, és flastrom 
módjára kösd rea (I. 243a).

Rózsaolajba, porcsinfûnek kifacsart levébe, fül be ne resz tô fû-
nek levébe márts gyapotot, és tedd föl az szeméremtestébe 
(I. 243a).

Kecskerágófának levelét és magvát fôzd meg vízben, azzal 
pároljad, csomborral is igen jó (I. 243a).

Sárkerepet édes borral törj öszve, flastrom módjára tedd 
oda, ahol fáj (I. 243a).

Madrafüvet fôzz meg vízben, ültesd az vízbe, hogy fölérje 
az madráját az asszonyállatnak (I. 243b).

Fejér málvát fôzz meg, lúdhájjal, avagy disznóhájjal, vagy 
terpentinával elegyítsd öszve az levet, csinálj csapot gya-
potból, keverd bele, és nyomd föl az szeméremtestébe az 
asszonyállatnak (I. 243b).

Sárga viaszt, szarvas szára csontjának velejét, récehájat, 
terpentinát, mind egyaránt vegyed, egy kicsiny opiomot, 
elegyítsd öszve ciprusolajjal, csinálj csapot, itasd föl eze-
ket, told föl az szeméremtestébe, tüzesülésrôl, fenérôl, seb-
rôl, ke le vény rôl ez igen jó orvosság (I. 243b).

Vajat, rózsát, opiomot és mézet törj öszve, és csapon told az 
szeméremtestbe, madrának tüzes voltáról és kelevényérôl 
igen jó orvosság (I. 243b).

Ha az nyavalya megtérend, bakszarvúfüvet fôzz meg víz-
ben, avagy fejér málvát, avagy öreg málvát, avagy len-
magot, néha-néha fekete ürmöt, peszercét, zsályát, ebbe 
ültessed, hogy az ágyékáig fölérjen (I. 243b).

Árpalisztet, bakszarvúfû magvának lisztjét mézes borban 
elegyítsd öszve, csinálj flastromot belôle, tedd fenn az 
ágyékára és az ágyékcsontra (I. 243b).

Ha akarod, ugyanezen félébôl csapot is tolhatsz föl az sze-
méremtestébe (I. 243b).
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