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1. Mit értünk régi magyar orvosi nyelven?
Réginek az orvosi nyelvnek a XVII. század végéig, XVIII. szá-
zad elejéig keletkezett szókészletét tekintjük. A XVIII. század
közepén ugyanis már kezdtek mozgalommá válni olyan kezde-
ményezések, melyek a szaktudás anyanyelvi terjesztését segítet-
ték, s melyek ezáltal már a nyelvújító mozgalom elôzményeinek
számítanak.

2. Milyen források alapján 
tanulmányozhatjuk 
a régi magyar orvosi nyelvet?
A régi magyar orvosi nyelv vizsgálatakor támaszkodhatunk a szó-
jegyzékekre (azaz a témakörök szerint csoportosított szótárakra)

és a szótárakra, ilyenek például a Besztercei Szójegyzék (1395
k.), a Schlägli Szójegyzék (1405 k.), a Murmelius-féle szójegy-
zék (1533), Pesti Gábor Nomenclatvra sex lingvarvm címû mun-
kája (1538), Calepinus Latin–magyar szótára (1585), Szikszai
Fabricius Balázs Nomenclatvra Dictionarium Latino-vngaricum
címû szótára (1590), Verancsics Faustus Dictionarivm qvinqve...
lingvarum...-a (1595) stb.; valamint a régi levelekre, kódexekre
és füveskönyvekre például Beythe András Füves könyve (1582),
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Melius Herbariuma (1578), Frankovich Gergely Hasznos és fö-
löttébb szükséges könyve (1582), Peechi Lukács Füves kertje
(1591).

Fontos forrása a régi magyar orvosi nyelv kutatásának az elsô
magyar nyelvû, tudományos igényû orvosi könyv, mely 1577-ben
keletkezett Erdélyben; ezt XVI. századi orvosi könyvként vagy
régi magyar orvosi könyvként (rövidítése: OrvK.) szokás emle-
getni. Ennek szóanyaga igen gazdag. S több orvosi szakszó itt
fordul elô elôször, például: árpa ’szembetegség’, béka ’daganat’,
bibircsó, böffent, cella ’sejt’, csap ’végbélkúp’, evesség ’gennyedt-
ség’, farkashályog, flegma ’nyúlós nedv az emberi testben’, ful-
ladozik, gargalizál, gémberedik, hány, húgyik, íz ’izület, ideg’, iz-
zaszt, klistély ’beöntés’, korog, kordul, köp, lebeny, mása ’méhle-
pény’, melankólia, múmia, ópium, palackféreg, pattanás, purgál
’tisztít, meghajt’, rotyog ’a széklet ürítése közben jellegzetes
hangot ad’, sömör, szoptatós, süketedik, szirup, turha ’takony,
nyálka’ stb.

A XVII. században már sok kéziratos orvosságos és recept-
könyv keletkezett. Ezek közül Radvánszky Béla gyûjtésébôl Hoff-
mann Gizella 15 munkát jelentetett meg Medicusi és borbélyi
mesterség címen (Budapest, 1989). Ezek a következôk: Medici-
nae Variae. Melius Péter Herbáriumához kötött recipék. 1603 k. Részletek a Melius Herbariumához kötött recipékbõl (1603 k.)

Melius Herbariumának címlapja
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(Hoffmann Gizella 1989: 12–52); Máriássy János: Egy néhány
rendbeli lóorvosságok és más orvosságok. 1614–1635 k. (i. m.
53–75); Török János: Orvoskönyv. Lovak orvoslása. 1619 e. (i. m.
77–171); Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve. 1619. e.
(i. m. 173–210); Váradi Vásárhelyi István: Kis patika. 1628 
(i. m. 211–25); Házi patika. 1663 k. (i. m. 227–46); Orvosságos
könyvecske. 1665k. (i. m. 247–66); Révay István: Próbálós bizo-
nyos orvosságok. 1662. Pekler György másolatában. 1693 (i. m.
267–94); Újhelyi István: Orvosságos könyv Apafi Anna számá-
ra. 1677 (i. m. 295–334); Próbált orvosságok. 1684 (i. m. 335–
9); Becskereki Váradi Szabó György: Medicusi és borbélyi mes-
terség. 1698–1703 (i. m. 341–434); Gyógyszerek I. XVII. sz. 
(i. m. 435–45); Gyógyszerek II. XVII. sz. (i. m. 447–58); Or-
vosságoknak rendszedése. XVII. sz. (i. m. 459–72); Orvos-
könyv némely füveknek hasznáról. XVII. sz. (i. m. 473–96);
Megpróbált dolgok. 1607–1758 (i. m. 497–502).

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

Nagy jelentôségû a XVII. században Szenczi Molnár Albert
szótára (1604), Apáczai Csere János Magyar Encyclopaediája
(1653), valamint Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisa (1690) és
Latin–magyar, magyar–latin szótára (1708), s igen tanulságos
Comenius Orbis pictus címû iskolai tankönyve is (1675, 1685).

3. A felsorolt forrásokból milyen 
jellegû szavak tartoznak a régi 
magyar orvosi nyelv szókincsébe? 
Elsô pillanatban furcsának tûnhet ez a kérdés, de érthetôvé vá-
lik, ha megnézzük a régi magyar orvoslás helyzetét.

Mint már korábban leírtam (Magyar Orvosi Nyelv IV, 32): „A
kutatások szerint a XVI–XVII. századig nagyon kevés volt ha-
zánkban az akadémiát, egyetemet végzett orvos, s ezek is vagy
külföldi, vagy külföldön tanult magyar orvosok voltak. Az orvosi
feladatokat nagyrészt a füvesek vagy füjesek, tudós asszonyok, ja-Részlet Szentgyörgyi János Testi orvosságok címû könyvébõl (1619 e.)

Részlet Szenczi Molnár Albert szótárából



vasasszonyok, bábák látták el, akik a betegek gyógyításához és a
varázsláshoz használatos gyökereket és orvosi növényeket gyûj-
tögették. A gyógyító munkában részt vettek még különféle ku-
ruzslók is. Ezek egy része vándorló (gyakran külföldi) kuruzsló
volt, ilyenek voltak például az olejkárok (azaz az olajokat, bal-
zsamokat árusítók), a sérvmetszôk, a borbélyok, a vándorsebészek,
a csontrakók, a szemoperálók, sôt a hóhérok is, akiknek a köznép
gyógyító képességet tulajdonított. 

A magyar orvoslásnak volt tehát egy tudós, akadémiát vég-
zett, orvosok által mûvelt ága. Ennek az orvostudománynak a
nyelve kezdetben a latin volt. 

Volt azonban egy népi ága is, mely tünettani észrevételen, ta-
pasztalaton alapuló magyar kifejezéseket (gyakran körülírásos
kifejezéseket) használt. 

A kétféle orvoslás és a kétféle orvosi nyelv azonban nem vált
el élesen egymástól, inkább valami sajátos egymásra rétegzôdés
jellemezte ezt a két típust. A külföldön beszerzett könyvekbe be-
írták például a népi gyógymódokat, vagy például az elsô magyar
orvosi könyv (OrvK. 1577), mely az orvoslás tudományának
szakszerû összefoglalása, s melynek szerzôje gyakran hivatkozik
híres külföldi orvosokra, felvette munkájába a népi gyógyítás
módszereit, sôt a népi babonákat is. 

S fordítva: a papok, a bábák, a nemesi udvarházak asszo-
nyai, akik gyakran foglalkoztak gyógyítással, a népi módszere-
ken kívül sok mindent ellestek az udvarházakban megforduló
orvosoktól.” 

Mindebbôl az következett, hogy az orvosi munkák nagy része
igen vegyes összetevôjû gyógymódokat és gyógyszereket tartal-
mazott. A gyógyszerek alkotó elemei között sok volt például a
gyógynövény. Ezek kutatása azonban inkább a növénytanba, il-
letve esetleg a gyógyszertanba tartozik. Még különösebb azon-
ban az, hogy az úgynevezett gyógyszerek között az orvosi köny-
vek felsoroltak a ház körül található mindenféle növényt, folya-
dékot, ásványt stb., ilyenek voltak például: ecet, fahéj, fokhagy-
ma, gyanta, gyöngy, faolaj, kapor, kénesô ’higany’, mák, méz,
mustár, oltatlan mész, sör, petróleum, puskapor, rézgálic, salétrom,
szappan, szurok, tégla, tojás, tej, vörös bor, vörös kréta, vaspor,
üvegpor stb. Például: Melius Juhász Péter Herbáriumához kötött
recipék (1603 k.): Okadas ellen. Az szitalt tegla port fözd megh
mezben, es kend egy kis pogaczany czepüre s-kösd az köldökere
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Részlet Apáczai Csere János Magyar encyclopaediájából (1653)

Részlet Váradi Vásárhelyi István Kis patika címû kéziratos munkájából
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(Hoffmann Gizella 1989: 51); Házi Patika (1663 k.): Turos lábak
ellen. Végy mizet, eczetet, timsot, fenyü magot, szurkot, tikmony
szikit (’tojás sárgáját’), azt kell köziben keverni, vagy erössen meg
fözni. Annak utána eleven kényesöt (’higanyt’) kell köziben vetni,
es az után összve kell törni, rea boritani, es meg gyogyittya (i. m.
235); Becskereki Váradi Szabó György: Medicusi és borbélyi
mesterség (1698–1703): Torokfájástól való jó. Kovászt, eczetet,
fokhagymát törd öszve, kösd az torkára (i. m. 371).

Vagy: gyakori volt a régi magyar gyógyító eljárásban állati ere-
detû „gyógyszerek” alkalmazása is, például: bárány faggya, bé-
ka epéje, csiga teknôje, csuka álla és foga, eb vére, erdei kecske epé-
je, farkas tüdeje, földi giliszta porrá törve, lúdzsír, fehér ebnek por-
rá tört feje, légy, lócsont, menyhal mája, ökör szarva, piócapor stb.

Az állati eredetû gyógyszerek elôállítása olykor különös ke-
gyetlenséget kívánt meg. Például: Melius Péter Herbáriumához
kötött recipék (1603 k.): [Haliogh ellen.] Az hollot fogd meg es

föuel botsasd az vizben, es addigh ki ne vedd onnet, az migh megh
nem fulad, az epeiet osztan ved ki, egy egy czeppet botsas az sze-
meben benne regel reggel es le hasittja az haliogot, auagy men-
tül hertelemb halallal ölheted megh, ugy öld megh az hollot, mert
ha eszeben veheti, hogi megh ölik, az epejet megh emiszti, s nem
talalsz benne (Hoffmann Gizella 1989: 16); uo.: [Korsaghrul.] Az
kis kutja kölyköt ember szakasza kette, s-az epeiet vegie ki, s-aszal-
ja meg es igia megh egy pohár hidegh borban mikor szinte reja
fut a niavalia ( i. m. 30); uo.: [Ver hasrul.] Az eleuen rakot megh
kell törni, es eczettel öszue kell csinalni, megh kel szürni, megh kel
innya adni (i. m. 37); Újhelyi István: Orvosságos könyv (1677):
[Rettegés ellen.] Eleven vakondoknak az szívét ki kell venni, meg
kell szárasztani, törni, s egy késhegyin pivenka avagy gyöngyvi-
rágvízben kell benne innya adni (i. m. 300).

Elôszeretettel alkalmazták gyógyszerként az emberi és állati
test termékeit is, például a vizeletet, a székletet, a tejet, a tak-
nyot, a hájat, a méhlepényt stb. 

Általában az úgynevezett ganéterápiának már az ókortól kezd-
ve nagy hagyománya volt. A magyar munkákban például ilyen
ganék fordulnak elô: disznószar, ebgané, fecske ganéja, gólya ga-Részlet Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisából (1690)

Részlet a Házi patika (1663 k.) címû kéziratos munkából
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néja, kecskeszar, lógané, macskaszar, meleg lószar, tehéngané,
tyúkszar. Például: Melius Péter Herbáriumához kötött recipék
(1603 k.): [Torok gyk ellen.] Az feier ebszart fözd mezben, es ted
kender czepüre, es heuen kösd az torkara, egy kis bor legien ben-
ne (Hoffmann Gizella i. m. 17); Török János: Orvoskönyv. Lovak
orvoslása (1619 e.): Verös szömröl. Az azoni embörnek teyet, es 
az tikmonnak feieret (’tojásfehérjét’), es rosa olayt elegicz ösze,
azzal kennie, megh giogiul (i. m. 152); Becskereki Váradi Szabó
György: Medicusi és borbélyi mesterség (1698–1703): Ugyan
szemölcsrôl. Az tehen mikor egyszersmind ganélik, húgyik, azt az
húgyos ganét vedd fel, kenjed avval gyakorta, elvész rólad mind;
probatum est (i. m. 356).

A felsorolt összetevôkbôl számtalan módon állították elô a
korabeli gyógyszereket: áztatással, egybecsinálással, elegyítés-
sel, facsarással, fôzéssel, habarással, rongyolással ’összetörés-
sel, paszírozással’, megrontással ’megtöréssel’, metéléssel, mor-
zsolással, poshasztással ’erjesztéssel’, timporálással ’keveréssel’,
párlással, roshasztással ’párolással, puhítással’, megroggyantás-
sal, röstöléssel, sütéssel, szitálással, szûréssel, töréssel stb.

Az elmondottakat figyelembe véve úgy tûnik, hogy jogos a
korábban feltett kérdés, hogy mi is tartozik a régi magyar orvosi
nyelv szakszókincsébe.

Úgy tûnik, hogy tudomásul véve a régi orvosi irodalom sokszí-
nûségét, helyesebb az orvosi szakszókincs szavai közé csak a ter-
minusokat, az állandó elemeket, tehát a testrész- és zsigerneve-
ket, a nedvek neveit, a betegség- és tünetneveket, valamint a gyó-
gyítással és a gyógyulással kapcsolatos kifejezéseket felvenni. 

Persze több betegségnek, tünetnek vagy gyógyító eljárásnak
abban az idôben nem volt még neve, ezért csak körülírással utal-
tak rájuk, például: ha mely szüm este vagy éjjel jól lát, de délben
avagy nappal keveset (OrvK. 89); beteg hátuljában bocsátó pur-
gáló orvosság ’beöntés’ (Szenczi Molnár Albert Latin–magyar
szótára; l. Clyster); Vékony, de erôs hártya, ki a hasban az több
bélt befödi és körül fogja ’hashártya’ (i. m., l. Peritonaeum); mag-
zatbefedô hártyák ’magzatburok’ (Apáczai Csere János: Magyar
Encyclopaedia 235); inon való húsok... (egerecskék)’izmok’ (i. m.
232, 243); a’ tüdô sok hólyagos lyukai ’hörgôk’ (Pápai Páriz Fe-
renc: Pax Corporis 107) stb.

A régi orvosi szaknyelv szóanyagának nagy része testrésznév
vagy betegségnév. Ezek különféle eredetûek. Vannak közöttük
finnugor eredetûek, s vannak jövevényszavak (alán, szláv, török,
latin, német jövevényszók), s vannak képzett szavak, összetett
szavak, hangutánzással és hangulatfestéssel keletkezett szavak. 

A ma is használatos testrészneveken kívül, mint ajak, áll,

arasz, bôr, epe, ér, far, fog stb. voltak olyan elnevezések is, me-
lyek vagy teljesen eltûntek nyelvünkbôl, vagy nyelvjárási szint-
re szorultak, például: ábráz ’ábrázat’, Ádám almája ’ádámcsut-
ka’, agykér ’agykéreg’, álltetem ’állkapocs’, árva hús ’izom’, bak-
fog, bilis ’epe’, bötök ’csomós izület’, fiókcsont ’kulcscsont’, mag-
ló hólyagocska ’ondóhólyag’, mása ’méhlepény, magzatburok’,
mátra ’méh’, öregbél ’vastagbél’, pecsenye, pecsenyés hús ’izom’,
remese ’végbél’, seggvéghurka ’végbél’ vakszem ’halánték’, vég-
hurka ’végbél’. 

A testrésznevekhez hasonlóan a ma is használatos betegség-
és tünetneveken kívül, mint csomó, fekély, hályog, orbánc, nátha
stb. használatosak voltak a ma már számunkra ismeretlen elne-
vezések is: aréna ’vesekôbetegség’, evesség ’gennyedtség’, folyo-
só ’övsömör’, francu ’vérbaj, nemi betegség’, férges fog ’szuvas
fog’, gyomornak nyersessége ’gyomorsavhiány’, hagymáz ’tífusz,
magas lázzal járó betegség’, izgága (eredetileg) ’gyomorégés’,
madárkórság ’kétoldali bénulás’, fene ’rák, fekély’, meredök
’izomgörcs, merevgörcs’, menyülés ’ficam’, süly ’polip, aranyér’,
rebögés ’dadogás’, raszt ’lépduzzanat’, tökösülés ’heresérv’, tur
’fekély’.

A régi orvosi nyelvben a betegség keletkezését, kifejlôdését
és meggyógyulását igen változatosan fejezték ki: [az embert] el-
üti a kórság, reája fut a nyavalya, [a daganat] meghegyesül ’meg-
érik’, [a beteg] könnyebbül, lábad, jobbul, megvigaszik ’meg-
gyógyul’; [a betegséget, kórt] megállatja, elûzi, lecsendesíti, meg-
enyhíti, megvigasztalja ’gyógyítja’, meghûvösíti, kivonsza, megál-
latja ’megállítja’ [a gyógyszer vagy a gyógymód]; [a betegség]
gonoszra fordul, megnehezedik, meghat ’megfertôz’, elhatalma-
zik; [a daganatot] meglágyítja [a gyógyszer vagy a gyógymód]; [a
gyógyszer, gyógymód] operál ’hat, kifakaszt (pl. kelést)’; [egy
testrész] dagad, gyullad, megvész, megszakad, kimenyül, me-
gasz, megbántódik, megcsügged, megszakad stb.

A betegségekre a gyógyszereket különféle formában használ-
ták. Volt csap ’kúp’ flastrom, ír, julep ’növénybôl vagy gyümölcs-
bôl készült szirupféle’, kenet, liktárium, kötés, pilula, pogácsa,
por stb.

A gyógyszeres kezelésen kívül egyéb orvosi gyógymódok is köz-
ismertek voltak, pl. ivó- és fürdôkúrák, gôzferedô, purgálás, pár-
lás, köpölyözés, sütögetés, dörzsölés, kenés, párás izzasztás, füstö-
lés, a sebek kivágása stb.

A régi magyar orvosi nyelv, ha szegényes is volt, olykor igen
színes, találó kifejezésekkel élt, s mindig törekedett (olykor táj-
nyelvi szavak bevonásával is) magyar kifejezések használatára.


