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RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE  

 

Apuleius, Métam. = Apuleius, Aranyszamár, Budapest 1963.  

ASAE = Annales du Service des antiquités de l'Égypte, Le Caire.  

Band 1: Grapow Hermann. Anatomie und Physiologie. 1954. 

Band II: Grapow Hermann. Von den medizinischen Texten. 1955.  

Band III: Grapow Hermann. Kranker, Krankheiten und Arzt. 1956. 

Band IV: Deines Hildegard von, Grapow Hermann, Westendorf Wolfhart. 1. Übersetzung 

der medizinischen Texte. 2. Erläuterungen. 1958. 

Band IX: Deines Hildegard von, Grapow Hermann, Westendorf, Wolfhart.  Ergänzungen 

(Drogenquanten, Sachgruppen, Nachträge, Bibliographie, Generalregister). 1973.  

Band V: Grapow Hermann. Die medizinischen Texte in hieroglyphischer Umschreibung, 

1958.  

Band VI: Deines Hildegard von, Grapow Hermann. Wörterbuch der ägyptischen 

Drogennamen. 1959.   

Band VII,l-2: Deines Hildegard von, Westendorf Wolfhart. Wörterbuch der medizinischen 

Texte. 1961 és 1962.  

Band VIII: Westendorf Wolfhart. Grammatik der medizinischen Texte. 1962.  

BIFAO = Bulletin de l'Institut Francais d'Archéologie Orientale, Le Caire.  

Brl+szám = Berlini orvosi papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján 

Bt+szám = Chester Beatty orvosi papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján 

CT = De Buck, Adriaan - The Egyptian Coffin Texts I-VI. Chicago 1935-1961.  

CdE = Chronique d'Egypte, Brüssel.  

DAWW = Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wisssenschaften in Wien, Phil.-

hist. Klasse. Wien 

DE = Discussions in Egyptology. Oxford. 

Dendera IV = Chassinat, Émile Gaston, Le temple de Dendera, tome 4. IFAO, -Le Caire 

1935.   

Dioscorides = Max Wellmann, Pedanii Dioscuridis Anazarbei De Materia Medica Libri 

quinque, Berlin 1906.  

Eb+szám = Ebers papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján 

Edfou I, IV, VI =  Émile Chassinat, Le Temple d’Edfou, Le Caire 1984-1987(2), 1929, 

1931.  
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EVO = Egitto e Vicino Oriente, Pisa.  

GM = Göttinger Miscellen, Göttingen.  

Grundriß = Grapow Hermann. Grundriß der Medizin der Alten Ägypter, I-IX. Berlin 1954-

1973:  

H+szám = Hearst orvosi papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján 

Hagers Handbuch = Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis5, R. Hansel-K.Keller-

H.Rimpler-G.Schneider, Drogen P-Z, Springer Verl., Berlin-Heidelberg, 1994.  

HK + szám = Halottak Könyve fejezetszámai  

Hrd = Hérodotosz: A görög–perzsa háború. Bp., 1998. Fordítás Muraközy Gyula, utószó 

Hegyi Dolores. 

HW = Hannig R. Wörterbuch, Altes Reich und Erste Zwischenzeit, Philipp von Zabern, 

Mainz, 1995.  

HW.II, = Hannig R. Wörterbuch, Mittleres Reich und Zweite Zwischenzeit, Philipp von 

Zabern, Mainz, 2000. 

HW.I. = Hannig R. Großes Handwörterbuch, Ägyptisch-Deutsch, Hannig-Lexica 1. Philipp 

von Zabern, Mainz, 1995.  

JEA = Journal of Egyptian Antiquities, London.  

Kah+szám = Kahuni orvosi papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján 

KRI = K.A. Kitchen, 'Ramesside Inscriptions, Historical and Biographical. I - VII' (Oxford, 

1969-1990) 

L+szám = Londoni orvosi papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján  

LÄ = Helck Wolfgang, Otto Eberhard, Westendorf Wolfhart (ed.), Lexikon der 

Ägyptologie, I-VII. Wiesbaden, 1975-1992.  

MDAIK = Mitteilungen des Deutschen Archäologisches Instituts Kairo, Kairo.  

MuK = Mutter und Kind, Berlini iatromagikus orvosi papirusz  

NAWG = Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Klasse. 

Göttingen.  

pAnastasi = Anastasi papirusz (Alan H. Gardiner Egyptian Hieratic Texts - Series I: 

Literary Texts of the New Kingdom, Part I, Leipzig 1911) 

pBM+szám = British Museum papirusza, leltári szám.  

pBoulaq = Serge Sauneron: Rituel de l'Embaumement - pBoulaq III, pLouvre 5.158 -, Impr. 

Nat., Kairo 1952  

pCarlsberg = Carlsberg papirusz (E. Iversen, Papyrus Carlsberg No. VIII. with some 

remarks on the Egyptian origin of some popular birth prognoses. København, 1939) 
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pD’Orbiney = Orbiney Papirusz : A két fívér története (ld. Dobrovits Aladár, a paraszt 

panaszai, Bp. 1963) 

pJumilh = Vandier Jacques. Le papyrus Jumilhac. Paris, 1961.  

Plinius, NH = John Bostock, M.D., F.R.S. H.T. Riley, Esq., B.A. The Natural History XII. 

Pliny the Elder. Taylor and Francis, Red Lion Court, Fleet Street. London. 1855.  

pLouvre = Serge Sauneron: Rituel de l'Embaumement - pBoulaq III, pLouvre 5.158 -, Impr. 

Nat., Kairo 1952 

Pyr = Piramiszöveg, ld. Kurt Sethe, Die Altaegyptischen Pyramidentexte Pyramidentexte 

nach den Papierabdrucken und Photographien des Berliner Museums. Leipzig : J. C. 

Hinrichs'sche Buchhandlung, 1908.  

Ram+szám = Ramesszeum orvosi papiruszok adott tekercsének és passzusának a száma a 

Grundriß V. alapján 

RdÉ = Revue d'Égyptologie, Paris.  

RT = Recueil de travaux rélatifs a la philologie et a l'archéologie égyptiennes et 

assyriennes. Paris.  

SAK = Studien zur Altägyptischen Kultur, Hamburg. 

Sm+szám  = Smith orvosi papirusz passzusainak a tételszámai a Grundriß V. alapján 

SZMK = Szépmővészeti Múzeum Közleményei, Budapest.  

Sztrabón = Sztrabón, Geographika. Gondolat Kiadó, Budapest 1977.  

Traditional Food Plants = Traditional Food Plants: A Resource Book for Promoting the 

Exploitation and Consumption of Food Plants in Arid, Semiarid and Sub-humid Lands of 

Eastern Africa. Rome, FAO Food and Nutrition Paper 42, 1988.  

TT = Thébai sírok + sorszám, ld. Bertha Porter and Rosalind L.B. Moss, Topographical 

Bibliography of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Statues, Reliefs, and Paintings, 

Volume I Part 1. The Theban Necropolis. Private Tombs. (2nd ed.) 2004, unchanged reprint 

of the 1960 edition. Oxbow books, Oxford, 2004.  

Urk. V = Roeder, Günter, Urkunden zur Religion des alten Ägypten. V. Jena 1915.  

WB = Erman, Adolf - Grapow, Hermann, Wörterbuch der Ägyptischen Sprache, 

Belegstellen I, Berlin 1988.  

ZÄS = Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde, Leipzig.   

ZPE = Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Köln.  
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1. BEVEZETÉS 

 Az óegyiptomi gyógyászat általános tendenciáinak, és részterületeinek a 

kutatása nagyban hozzájárul nemcsak az egyiptomi orvoslás történetének az 

alaposabb megismeréséhez, hanem az európai orvostudomány fejlıdésének számos 

pontjához is fontos adalékokkal szolgál, hiszen elméleti és gyakorlati területen 

egyaránt sok mindent merített belıle a görög és római orvostudomány, majd a 

középkori és reneszánsz gyógyászat, részben az antik hagyomány kialakulása, 

részben annak továbbélése révén, ill. az arab szerzık mőveibe belekomponálva.  

 Bár forrásaink alapján az ókori Egyiptomban rendkívül széles körben 

mővelték a gyógyászat tudományát, a fennmaradt szövegek az orvosi tevékenységet 

tudományos igénnyel végzı, a szervezett oktatás kereteibe illeszkedı swnw-orvosok, 

Szahmet-papok és varázslók („amulett-emberek”) tevékenységérıl vallanak. Mindegyik 

gyógyító szakma képviselıi foglalkoztak a betegséget elképzelésük szerint elıidézı 

isteni lények befolyásolásával, és a bajok fizikai kezelésével, ám az alkalmazott 

módszerekben az egyes területek aránya igen eltérı volt.  

 Az itt benyújtott tanulmányban az ókori egyiptomi orvoslás 

gyógyszerkészítési területének egy szeletérıl lesz csupán szó a 18. dinasztia elején 

lejegyzett Ebers papirusz elsı „győjteményes könyve” alapján. Ez a kor szakmai 

ismereteit összegzı, több könyvre osztott 20 méteres papirusz jellemzı módon 

tükrözi a gyógyszerkészítésre ekkoriban használt anyagokat.  

 A dolgozat keretében – a korábbi kutatásoktól eltérıen – a filológiai 

megközelítés mellett lexikográfiai, vallástörténeti és biokémiai szempontból is 

vizsgálom a materia medicat. E terület áttekintı, összehasonlító, összefoglaló 

kutatása nagyon hiányos mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalomban. 

Valójában a manchesteri KNH Center kezdett csak a terület átfogó, 

természettudományos kutatásához a kairói Ain Shams Orvosegyetemmel közös 

project keretében. 

 

1.1. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

Az egyiptomi orvostudomány legkorábbi áttekintése Hérodotosznak köszönhetı. 

Kr.e. 450 körül, a 27. dinasztiabeli Egyiptomban tett körutazásának tapasztalatait 

történeti mőve 2. könyvében tette közzé. Itt a 84. fejezetben tudósított az 
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orvostudományról, és az orvosok akkoriban szokásos specializálódásáról: „Az orvoslás 

tudományát úgy osztották fel, hogy náluk az orvosok nem több, hanem csupán egyféle 

betegség gyógyításával foglalkoznak… egyes orvosok a szemet gyógyítják, mások a 

fejet, ismét mások a fogat, van, aki az altesti bajokat, s van, aki a belsı betegségeket.” 

(Muraközi Gyula ford.)  

Az orvosi szakma ilyen jellegő specializálódása nem Hérodotosz korában jött 

létre. Az óegyiptomi szövegek ennél jóval régebbi idıre is szolgáltatnak adatokat. 

Óbirodalmi források is különálló szakmaként említik például a „végbél pásztorát”, 

vagyis a hérodotoszi megfogalmazás szerint az altesti bajokkal foglalkozó szakembert 

(pl. Jonckheere 1958: 25, no. 8). és a „has orvosát" (pl. Jonckheere 1958: 66, no. 69)  

Ez utóbbi specialista szakterületével foglalkozik az Ebers papirusz dolgozatban 

tárgyalt elsı „győjteményes könyve”. Mint címében megfogalmazta, „A hasban (*Xt 

vagyis khet) levı betegségek megszőntetésére való orvosságokat” tartalmazza. A 

testrészekre vonatkozó orvosi címek hosszú kimaradás után a szaiszi korból (26. din.) 

dokumentálhatók újra.  

Évszázadokkal késıbb Diodórosz Szikulosz (kb. Kr.e 90-20) az orvosok 

hagyományos kezelési módjait emelte ki, és újításoktól való félelmükrıl írt. Ezt azzal 

magyarázta, hogy a megszokottól eltérıen kezelt, sikertelen esetek után akár halálos 

büntetést is kiszabhattak rájuk (Diod.I.82). A hellénisztikus és római kori papiruszokon 

fennmaradt szövegek viszont arról tanúskodnak, hogy az alexandriai orvosi iskola, sıt 

számos vidéki központban mőködı orvos is sok mindenben haladt a korral. Még az sem 

kivételes, hogy újítás főzıdik az ekkoriban élt egyiptomi orvosok nevéhez (Gyıry 

2006:7-19). A klasszikus ókori szakemberek is szívesen tanulmányozták az egyiptomi 

gyógyászat eredményeit, és munkáikba is beépítették. Sokszor azonban csak komoly 

filológiai munka árán lehet ezt kimutatni. Az elsı mai értelemben vett füveskönyv (De 

Materia Medica) szerzıje, Dioszkuridész (kb. Kr.u. 40-90.) szintén felhasználta az 

egyiptomi gyógyászat eredményeit. Az egyes növények megnevezésénél többször is 

megadja az egyiptomi név görög átírását. Jelenlegi ismereteink alapján azonban ezeket 

sokszor nem tudjuk azonosítani az ismert egyiptomi kifejezésekkel. Az ókor 

legmagasabb szintő herbáriumának 5 kötete a kb. 580 növény mellett – az egyiptomi 

szokásokkal egyezıen – 35 állati és 90 ásványi alapanyagot is megnevezett. Sok 
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gyógynövénybıl készült szer a belsı szervek kezelésére szolgált. Ilyenek bıségesen 

találhatók az Ebers papirusz jelen dolgozatban elemzett részében is.   

Az ókori egyiptomi írások ismeretének hiányában az eredeti források majdnem 

kétezer évig feledésbe merültek. Csak a 19. században kezdtek óegyiptomi orvosi 

papiruszok elıkerülni. Sokáig várattak magukra a tudományos publikációk. Heinrich 

Brugsch 1853-ban közzé tette az úgynevezett berlini orvosi papiruszt, és Georg Ebers 

1875-ben a róla elnevezett Ebers papiruszt. Még nagyon sok bizonytalanság volt ekkor 

a hieratikus írásnak az olvasásában és átírásában, és a nyelv szókincsének és nyelvtani 

szerkezetének az ismeretében. Így e könyvek a hieratikus szöveg közreadásán túl ma 

már inkább csak tudománytörténeti jelentıséggel bírnak. Mégis, mint egyedüli 

forrásanyagok a Hippokratész (Kr.e. 460-375) elıtti orvoslás akkori kutatásában 

kulcsfontosságú szerepet kaptak. Ezek ismeretében vetette fel például Felix von Oefele 

1895-ben, hogy az ógörög orvosok már nagyon korai idıkben vettek át szakmai 

ismereteket az ókori egyiptomiaktól (Oefele 1895).  

Hasonló a helyzet a 20. század elején megjelent újabb orvosi papiruszok 

publikációival. Ezek sorát a Petrie lahuni ásatásain elıkerült papiruszok között talált ún. 

kahuni papiruszok nyitják meg (Griffith 1898). Gyors egymásutánban követte ezt az 

„Anya és gyermeke” (Erman 1901), a Hearst (Reisner 1905), a londoni orvosi papirusz 

(Wreszinski 1912), a london-leideni démotikus papirusz (Griffith 1904-1909), amely a 

mágikus részek között orvosi eseteket is említett, és az újabb kiadásokban a berlini 

orvosi (Wreszinski 1909) meg ismét az Ebers papirusz (Wreszinski 1913).   

Az eredeti receptek ismeretében nagy lendületet vettek az orvostörténeti 

kutatások is. Elsısorban a szavak megfejtésére törekedtek. Ezek értelmezésében az 

egyiptomi szövegek tartalmi elemzésén túl az antik írók párhuzamos helyei, a kopt 

szavak és szokások, valamint a néprajzi párhuzamok játszottak jelentıs szerepet. 

Kiemelkedı kutatási eredményeket értek el Warren Dawson (pl. Dawson 1934a,b) és 

Bendix Ebbell (pl. Ebbell 1928a, b, 1937, 1939), akik számos cikkükben sok alapvetı 

azonosítást tettek közzé. Valamivel késıbb Frans Jonckheere kísérelte meg a belsı 

bajok között a schistosomiazis azonosítását  (1944). Szintén az ı nevéhez köthetı az 

elsı egyiptomi orvos-lista összeállítása  (1958).  

Az egyiptomi orvostörténet megismerésében a Grundriß der Medizin der Alten 

Ägypter 9 kötete jelentett igazi áttörést. Részletesen áttekintették az ókori egyiptomi 
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orvoslás szinte minden ismert területét. A fennmaradt szövegek alapján elemezték a 

korabeli anatómiai és fiziológiai ismereteket, a betegségeket, az orvosi tevékenységet, 

és a szövegek mőfaji, szerkezeti és szókincsbeli sajátosságait. Vizsgálták, mit árulnak el 

magukról az orvosokról és a betegekrıl, közzétették az akkor ismert valamennyi 

szöveget hieroglif átírásban és német fordításban, készítettek egy szakszótárt az orvosi 

kifejezésekre, és egy másikat a materia medica szókincsére. Minthogy a szakmai 

zsargonban érzékelhetıek sajátos nyelvi fordulatok, elkészítették az orvosi szövegek 

nyelvtankönyvét is. A majdnem 2 évtizedig készülı monumentális sorozat zárókötete az 

egyes témákhoz kapcsolódó kiegészítéseken kívül a kötetek általános mutatóit 

tartalmazza és bı bibliográfiát a köztes idıben megjelent munkákról.  

A kötetek megjelenése érezhetıen fellendítette az ókori egyiptomi orvoslás iránti 

érdeklıdést, és alaposabb megismerésének igényét. Megfoghatóvá váltak az egyiptomi 

orvosi fogalmak, és beilleszthetıvé lett az egyiptomi orvostudomány az ókori 

gyógyászat fejlıdéstörténetébe. Kutathatóvá vált az ókori egyiptomi gyógyászatnak a 

görög-római orvostörténethez és a középkori arab gyógyászathoz főzıdı viszonya. A 

kutatók egyik fı csoportja a racionális elemek értelmezésén dolgozott. Egy másik a 

betegségek azonosítását tőzte ki célul. Ismét mások az azonosítatlan alapanyagok 

meghatározásával foglalkoztak.  

Idıközben megjelent Robert O. Steuer és J.B. de C.M. Saunders könyve (1959) 

az wxdw-fájdalom mozgásáról, amelyet a görög perittoméhoz hasonlítottak, és ezzel az 

ókori gyógyászat más területeivel, és az egyetemes orvostörténettel is szoros 

kapcsolatba hozták az óegyiptomi orvostudományt. A testrészek megnevezésével Pierre 

Lacau (1970) foglalkozott önálló könyvben. Az emberi eredető gyógyszer-alapanyagok 

kapcsán Gustave Lefébvre (1952) munkásságára támaszkodott. Hamarosan megszületett 

az elsı francia összefoglaló is az egyiptomi orvoslásról Ange-Pierre Leca (1971) 

tollából. A múmiavizsgálatok eredményeit is beépítette, ill. egyes helyeken összevetette 

a szövegekkel. Ahol módja nyílt rá, a tárgyi emlékanyagot is bevonta. Paul Ghalioungui 

(1963, 1983, Ghalioungui és el Dawakhly 1965) érdeklıdését a mágia és fizikai 

orvoslás viszonya keltette fel, ill. az orvosok szerepe, szakosodása. Hangsúlyozta a 

mágia fontosságát az orvosi kezelések folyamatában. Felvetette, hogy az különösen ott 

kapott nagy szerepet, ahol az ismeretek hiánya miatt transcendens segítségre volt 

szükség. Ennek értelmében a sérülések oka és a sebkezelés okozati összefüggései jól 
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láthatóak és követhetıek voltak. Így tehát csak a reménytelen esetekben fordultak a 

mágiához. Ennek alátámasztására a sebészeti jellegő Smith papirusz (Breasted 1930) 

szolgált. Elmélete szerint a belsı betegségekre elsısorban az istenektıl vártak 

gyógyulást. Ennek okát abban látta, hogy létrejöttüket nem tudták megmagyarázni, és 

ezért isteni eredetet tételeztek fel. Az istenek által okozott bajokat pedig csak az istenek 

tudták megszőntetni. Ghalioungui elkészítette az Ebers papirusz frissített, angol nyelvő 

fordítását és kommentárját (1987) is.  

Guido Majno (1975) is számításba vette a racionális és mágikus vonásokat. 

Részletesen megvizsgálta a Smith papirusz néhány esetleírását, valamint a hús, méz, 

zsiradék, réz és mirha szerepét a sebészetben leírt folyamatok menetében. Az orvos-

analitikai elemzés harmonizálása a kísérleti módszerrel úttörı jelenség volt munkájában.  

Ugyanakkor a belsı szervi betegségekkel kapcsolatban átvette azt az elképzelést, amely 

szerint a „rejtett betegségek” kezelésében különösen gyakori a mágia alkalmazása. A 

végbélre vonatkozó nagy mennyiségő recepttel kapcsolatban kiemelte az ideológiai 

háttér jelentıségét: ez az a hely, ahol az ember belsı szerveiben rejtızı, valamennyi 

betegséget okozó bomlástermék távozik; tekintve, hogy a tisztaság központi szerepet 

játszott az egyiptomi kultúrában, a bomlástermékek eltávolítása, ill. a hely rendben 

tartása is súlyponti kérdés volt.   

Renate Germer (1979) munkássága a gyógynövények vizsgálatában kiemelkedı. 

Az orvosi papiruszokban elıforduló növények összes ismert említését figyelembe véve 

állította össze azok jellemzınek tartott tulajdonságait. Ennek alapján próbálta 

kikövetkeztetni, milyen hatásokat vártak tılük. Saját korának tudományos ismereteivel 

is összevetette ezeket, és elkészítette az azonosított növények modern hatástani 

összefoglalását. Ahol az egyiptomi szövegek erre módot adtak, ott felvetette 

meghatározásuk lehetıségét. Lise Manniche (1989) gyógynövényeket bemutató 

könyvében lexikonszerően foglalta össze a növényekre vonatkozó ismereteket a kopt és 

görög-római korban ismert gyógynövénykönyvek említésével. Az egyes alapanyagok 

azonosítására külön-külön cikkekben több helyen is tesznek javaslatot, de még így is 

nagyon sok a bizonytalan meghatározás, és az ismeretlen alapanyag. Az elfogadás és 

elvetés függvényében a receptek fordításában és elemzésében a különbségek igen 

nagyok lehetnek.  
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A gyógyszerészeti vonatkozásokat általában rendkívül röviden tárgyalják, és 

egészen a legutóbbi idıkig lényegében a Grundriß különbözı köteteiben már leírt 

adatokat és ismereteket szokták összefoglalni és kiegészíteni egy-egy elemmel. A 

technikai részletekkel még a legfrissebb gyógyszerészeti összefoglalás (Campbell 2008: 

216-233) is csak érintılegesen foglalkozik. Újdonság viszont ebben a gyógyszerek 

hatástani összefoglalása a feltételezhetıen fı hatóanyagok szempontjából. Mivel ez a 

kutatásnak egy új iránya, és nincs kialakult szempontrendszere, ez megsokszorozza a 

bizonytalansági tényezıket, és szükségszerően sok kísérleti elemet tartalmaz. Nem 

kivételesek az eltérı végeredmények sem. A gyógyszerkészítéssel kapcsolatban újabban 

egy jelentıs mő látott napvilágot, amelyben Tanja Pommerening (2006) a felhasznált 

mennyiségekkel, ill. azok meghatározásával foglalkozik.  

Az ezredforduló táján ismét megélénkült az egyiptomi orvostudomány iránti 

érdeklıdés. Egymás után jelentek meg a nagy összefoglalók, mint J. Worth Estes 

(1989), és John F. Nunn angol nyelvő könyve (1996), vagy Bruno Halioua - Bernard 

Ziskind (2005) francia nyelvő könyve. Közös jellemzıjük, hogy orvosok írták, és ennek 

megfelelıen szemléletükben a mai orvosi gyakorlat felıl közelítik meg a szövegeket. 

Beépítik a múmiavizsgálatok (antigének, a DNS és szövettan) újabb eredményeit.  

Kivételt képez Wolfhart Westendorf (1963, 1992, 1999), aki egyiptológiai 

szempontból közelíti meg a szövegeket, bár hasznositja a kortárs orvosok értelmezési 

kísérleteit is. 1999-ben megjelent mőve a Handbuch címet viseli, és ennek megfelelıen 

kézikönyv jelleggel a legkülönbözıbb területek összefoglalását adja. Lényegében a 

Grundriß utolsó kötete óta megjelent szövegeket és szakirodalmat összegezte. Második 

kötetében az Ebers és Smith papirusz frissített német fordítását adja. Thierry Bardinet 

(1995) egyiptomi orvoslás könyve egy személyben vizsgálja a szövegeket mindkét 

tudomány szemszögébıl. İ figyelt fel például arra, hogy a ráolvasásoknak és az orvos-

varázsló felszerelésének lehet az orvost a betegség(démon)tól védı szerepe is. Neki 

köszönhetı az Ebers papirusz elsı francia nyelvő fordítása.  

Az óegyiptomi orvosokkal is többen foglalkoztak. Ezek a munkák többnyire 

újabb személyek azonosítására törekednek, és az egyes orvosi területek feladatkörét 

próbálják minél pontosabban meghatározni – beleértve ebbe nemcsak a szunukat, 

hanem Szahmet istennı „ tiszta-papjait” és a gyógyító varázslókat a „védı-, vagy 

amulettembereket”. Az európai kultúra orvosi rendszere szempontjával kiegészítve 
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közelítette meg a kérdést Joachim Stephan (2001). Munkájával az egyiptomi 

orvostörténet kutatásában a történeti jogtudomány is helyet kapott.  

Az orvos-egyiptológus elemzésekbıl Kamal Sabri Kolta és Doris Schwarzmann-

Schafhauser (2000) könyve emelkedik ki bıséges jegyzetanyagával és részletekbe menı 

alaposságával. İk is összegzik az eddigi ismereteket, és kiegészítik saját kutatásaik 

eredményeivel. Újdonság, hogy mővükben külön fejezetet szentelnek az óegyiptomi 

gyógymódok fizikai hatásának, és részletesen kitérnek a kórtani elemzések 

lehetıségére. A mai orvos szemével nézik az eseteket, és erısen hangsúlyozzák az 

egyiptomi és mai orvosi szemlélet különbségeit. Felhívják a figyelmet arra, hogy a 

korabeli szimptómák értelmezése nem egyértelmő, és az egyiptomi terminológia 

sokszor okoz bizonytalanságot. Csatlakoznak ahhoz a megállapításhoz, hogy a belsı 

szervek gyógyítása terén az empirikus orvoslás jelen ismereteink alapján mintha 

háttérbe szorította volna a mágikus megközelítést. A szövegek és a múmiákon végzett 

orvosi vizsgálatok eredményeinek az összevetésén dolgoznak a Manchesteri KNH 

Center kutatócsoportjai. Nemrég jelent meg Rosalie David szerkesztésében egy 

módszerüket bemutató könyv (David 2008). Ennek gyógyszerészeti összefoglalása a 

törvényszéki orvostan megközelítésében tekinti át a múmiavizsgálatokat, gyakran azzal 

azonos módszerrel. A mumifikálás során dehidratált testeket rehidrálják, íly módon téve 

lehetıvé az orvosi vizsgálatokat. Egyik elsı eredményük Aszru múmiájához 

kapcsolódik. Az 50-60 éves asszony betegségeinek tüneteit összegyőjtve 

áttanulmányozták az óegyiptomi recepteket, hogy kiderítsék, vajon azokra tudtak-e a 

korabeli orvosok szakkönyveik alapján megfelelı gyógymódot találni. Megállapították, 

hogy a betegségek többségét az óegyiptomi kezelésekkel elviselhetıvé lehetett tenni, 

sokszor a tünetek megszőnését is elı tudták idézni, sıt bizonyos esetekben a teljes 

gyógyulás is valószínősíthetı vagy igazolható.  

 

1.2. AZ EGYIPTOMI ÍRÁSOK 

Az ókori egyiptomiak monumentális emlékeiken a hieroglif írást használták. 

Ennek kézírásos változata a hieratikus írás. Az Ebers papiruszt is így írták. Megfejtése a 

hieroglifákéval párhuzamosan haladt, és az elsı publikációk idején még nem alakult ki 

egységes átírás az egyes hangok jelölésére, sıt a hangérték meghatározásában is voltak 

eltérések. Az egyes szavak kiolvasása, értelmezése a 19. század nagy kihívása volt, 
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amelyet Jean Francois Champollion 1822-es bejelentése, majd az V. Ptolemaiosz fáraó 

idejében kivésett Rosetti-kı szövegének 1824-ben megjelent fordítása indított útjára a 

hozzá főzött elsı óegyiptomi nyelvtan és szószedet közlésével. A kezdeti sok 

tévedésnek és félreértésnek több oka is volt. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a nyelv 

3000 éves fennállása alatt sokat változott. Ez nem csak írásképében, vagy szókincsében, 

nyelvtanában, de bizonyos hieroglifák hangalakjában is megnyilvánult. A Ptolemaiosz 

kori szövegek alapján éppen ezért sok korábbi szöveg nem érthetı, vagy félreérthetı. A 

másik alapvetı különbség az egyes korszakok eltérı szóhasználata és nyelvtani 

formulái. Tovább nehezítették az értelmezést a rendelkezésre álló amúgy is szők 

szókincs és a korabeli ismeretekre vonatkozó tévhitek, amelyeket az egyiptomi kultúra 

kései szakászában ott járt görög és római kori utazók örökítettek át Európába, gyakran 

felszínes ismereteik, félreértéseik és saját következtétések tényként történı közlésével.  

Az óegyiptomi szakemberek nem készítettek mai értelemben vett rendszertani 

szakkönyveket, a különbözı nyelvi tartalmakat ugyanis pillanatnyi szükségleteiknek 

megfelelı szempontok szerint csoportosították. Viszonylag korán kialakultak az 

abszolút értelemben vett csoportosítások is, amelyek a szavak jelentéstartamát foglalták 

rendszerbe. Jól mutatják ezt azok az onomasztikonok (szószedetek), amelyek egymás 

után sorolják fel az összetartozó fogalmakat a közelebbitıl a távolabbi, a konkréttıl az 

általános felé haladva. Ez a rendszert alkotó szemlélet azonban gyakran magában a szó 

írásképében is jelentkezett, hiszen a szavak végén általában szerepel az ún. 

determinativum, amellyel a hangalak után az éppen leírt szó jelentésének a kategóriáját 

adják meg. A determinatívumokat ugyan nem olvasták ki az egyiptomiak, de a szó 

jelentésének szerves részét alkották, hiszen mutatták, hogy az adott szó nyelvi 

rendszerükben hová tartozik, és az azonos hangalakú, eltérı jelentések közül éppen 

melyiket használták. Természetesen az egyes determinativumoknak a 3000 éves fáraói 

korszak alatt számos változata alakult ki, de az alapformákat Gardiner elıször 1927-ben 

megjelent óegyiptomi nyelvtanában rendszerezte, kódokkal látta el, és az egyiptológia 

tudománya ma is ezek alapján nevezi meg ıket.  A számítógépes kódrendszert is ennek 

bıvítésével hozták létre.  

Az egyiptomi írás egy másik sajátossága, hogy csak mással-, és félhangzókat 

használt, ezért a szavak kiejtését írásképük nem pontosan rögzíti. Ugyanazt a hangot 

eltérı jellekkel is jelölhették. A szavakban kiírt hangok mennyisége változhatott attól 
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függıen, hogy mekkora hely állt az írnok rendelkezésére, vagy mennyire volt sürgıs a 

szöveg lejegyzése. A többhangos jelek között ún. szójelek is voltak. Ez azt jelenti, hogy 

a hieroglifa az adott szó összes leírható hangját tartalmazta, vagyis ezzel önmagában is 

leírhatták az egész szót. A papirusz termését például rendszeresen két szójellel írták: 

*Snj + *tA, tükörfordításban „föld-haja”. A hieroglifa ilyen jellegő felhasználását 

gyakran egy alatta megrajzolt függıleges vonás jelzi, de a *Snj-nél például ezt a 

többesszám három vonala helyettesíti. Ilyen szójel az *anx „élet”, „ friss, élı” jelentéső 

keresztre emlékeztetı hieroglifa is. Ugyanez a hangsor azonban megtalálható például a 

*sqr-anx „hadifogolyban” is, tehát annak rövid írásmódjában a szó teljes második felét 

feltüntette. De ezzel a jellel lehetett a szintén *anx hangalakkal megnevezett „tükör” szót 

is leírni. Végül említést kell tenni a szótagoló írásról is. Ez az írásmód a jellemzıen 

idegen eredető szavak hangalakjának minél teljesebb visszaadási igényébıl született 

meg az ékírás példája alapján. Tipikus példája a *Xt győjteményes könyvében a 

„gránátalma” írásmódja.  

 

1.3. AZ ÓEGYIPTOMI ORVOSI PAPIRUSZOK 

A korabeli orvosi kezelések módszertanáról és szemléletérıl legtöbbet az 

egyiptomi orvosi papiruszok árulnak el. Nagy részüket az Újbirodalom idején jegyezték 

le, de ismerünk gyógykezelésre szolgáló elıírásokat a megelızı korszakból éppúgy, 

mint a következıkbıl. A szöveges emlékek száma viszonylag kevés. Némelyik hossza 

igen tekintélyes, ezért – bár egyoldalúan, mégis – nagyon sok adatot szolgáltatnak. A 

gyógyítással foglalkozó papiruszok egy részét ma inkább varázsszövegnek tartjuk, vagy 

a varázslás és gyógyítás keverékének értékeljük. Minthogy e két dolog az ókori 

Egyiptomban elválaszthatatlan volt, számos iatromágikus szöveg maradt fenn. Ilyen 

például a London-Leideni mágikus papiruszt, vagy a Chester-Beatty V, VI, VII, VIII, 

XV, a berlini „Anya és gyermeke” (Erman 1901) vagy a torinói és londoni iatromágiával 

foglalkozó papiruszok. A papiruszok másik csoportjában a betegségek fizikai-kémiai 

úton történı kezelésérıl lehet olvasni. Ezeket szokás orvosi papiruszoknak nevezni.  

A legkorábban megismert orvosi papiruszt 1827-ben Giuseppe Passalacqua 

(Berlini papirusz: Wreszinski 1909). Paleográfiai vizsgálatok alapján a 19. dinasztia 

idejére keltezhetı. Számos, az Ebers papirusszal párhuzamos szöveget tartalmaz. 

Luxorban vásárolta meg Edwin Smith 1862-ben a Smith papiruszt (Breasted 1930, 
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Westendorf 1966). A 4,5 méter hosszú tekercs a tulajdonos halála után New Yorkba 

került, majd 1930-ban James Henry Breasted adta ki. Elıoldala 48 sebészeti 

esettanulmányt tartalmaz, hátoldala az újévi járvány ráolvasásokból, proktológiai, 

nıgyógyászati, szemészeti és kozmetikai szövegekbıl áll. Ennek alapján feltehetıen 

Szahmet papjai forgatták nagy haszonnal. A sok korabeli magyarázó szöveg arra mutat, 

hogy jelenleg ismert szövegezése a másolás korában már nem volt közérthetı.  

A leghosszabb ismert orvosi papiruszt, az Ebers papiruszt a modern kutatás 

számára elıször a névadó egyiptológus tette elérhetıvé 1875-ben. A két kötetes 

facsimile kiadásban megtalálható az egész tekercs színes dokumentációja. A szöveg egy 

része hieroglif átírással és fordítással olvasható, és hieroglif-latin szótár is kapcsolódik 

hozzá. A teljes fordítás elıször 1890-ben jelent meg, német nyelven Heinrich Joachim 

orvosi szempontú publikációjában (Joachim 1890), majd javított fordítása átírással és 

kommentárokkal kiegészítve 1913-ban (Wreszinski). A betegségek értelmezésére tette a 

fı hangsúlyt Bendrix Ebbell angol nyelvő fordításában (1937).  

Ezt követıen Hermann Grapow ismét elıvette a hieratikus szöveget, és 

elkészítette a ma standardnak tekintett hieroglif átírást a Grundriß V. kötete számára. 

Ezzel párhuzamosan Hildegard von Deines-szel és Wolfhart Westendorffal együtt, 

elkészítették az újabb fordítást, melyhez a többi orvosi szöveget is figyelembe vették  

(Grundriß IV., 1958). Az V. kötet hieroglif szövege alapján készítette el 1987-ben Paul 

Ghaliounghui az új angol fordítást (internet 2011,10) 1995-ben pedig Thierry Bardinet 

az elsı francia fordítást. Közben is készültek fordítások, ám ezek a német szöveget 

vették alapul, és így az egyiptomi és német nyelv szerkezeti és szemléletbeli 

különbségébıl szükségszerően fakadó eltérések fokozták az eredeti szöveg 

bizonytalanul, vagy rosszul értett szövegrészei miatt fennálló eltéréseket, félreértéseket. 

1999-ben megjelent a papirusz friss eredményeket is magában foglaló, frissített német 

fordítása (Westendorf).  

A papiruszt a lipcsei Egyetemi Múzeum ırzi. Georg Moritz Ebers (1837-1898) 

1872/73 telén egy luxori kopt mőkereskedıtıl vásárolta meg. Az eladó szerint egy, a 

thébai temetıkomplexumhoz tartozó aszaszifi sírban fekvı múmia lábai között találták 

14 évvel (= 1859) korábban. Felfedezıje azonban már nem élt a vétel idején. Ebers 

elıször a hátoldalon látható naptárfeliratot pillantotta meg, amelyet a szakirodalomból 

már ismert, mivel a kereskedı korábban másoknak is megmutatta. Edwin Smith a 
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hátoldalt pontosan lemásolta, és ez több szakemberhez is eljutott. A kézirat alapján 

Heinrich Brugsch 1870-ben közzé tette a Zeitschrift 1870 július-augusztusi számában 

(ZÄS 1870, 108-111). Ezt két további cikk követette ugyanezen folyóirat következı két 

évében (Haigh, 1871, Goodwin 1873), amelyek továbbra is mind a naptár szöveggel 

foglalkoztak, de a papiruszt Smith papirusz néven nevezték. Ebers a drága papiruszt 

csak kölcsönkért pénzzel tudta megvenni – megelızve ezzel a British Museum 

kiküldöttét. Még tanulmányútja közben az Augsburger Allgemeine Zeitungban közölt 

róla egy cikket. Hazatértekor a Zeitschrift hasábjain ismertette (Ebers 1873), és a 

tekercset a lipcsei egyetemi könyvtárnak adta. Ott nevezték el Ebers papirusznak. 

Miután leltárba vették, gondoskodtak a restaurálásáról. A tárolás és tanulmányozás 

megkönnyítése érdekében a papiruszt 29, különbözı mérető darabra vágták, és a lapokat 

ragasztás nélkül két üveg közé szorították (Ebers 1875). A II. Világháború során, mint a 

győjtemény egyik legértékesebb darabját, a Deutscher Bank trezorjába zárták el. 1946-

ban egy „kutyaketrecben, ürülék és kosz alatt” (Keil 2005: 11) találtak rá. Állapota 

jelentısen leromlott, és 28 oldal részben vagy teljesen tönkrement. Azóta restaurálták, 

de a hiányok pótolhatatlanok.  

A legrégebben feljegyzett ma ismert orvosi papirusz Flinders Petrie illahuni 

ásatásán került elı 1889-ben. Lelıhelyérıl Kahuni papirusznak nevezik (Griffith 

1898:949-952.). A 12. dinasztia idején, III. Amenemhat fáraó korában jegyezték le 

nıgyógyászati céllal. Esettanulmányokat és prognózisokat tartalmaz. A Ramesszeum 

feltárásakor, 1896-ban Quibell (1898) egy 13. dinasztia korában élt varázsló sírjára 

bukkant.  A varázseszközök között 18 papirusztekercset talált, köztük orvosi 

papiruszokat. A Ramesszeum papiruszok (Barns 1956, Gardiner 1955) között a 

legjobb állapotban a „csatornákkal” (* mtw) foglalkozó 5. tekercs maradt fenn. Ez 

elsısorban az izmok és inak elváltozásait tárgyalja. A 3. és 4. papirusz zömében 

szülészeti és szemészeti esetekhez ad recepteket és ráolvasásokat, míg további 10 

papirusz mágikus ráolvasásokkal kívánta a jó egészséget biztosítani. A kaliforniai 

Phoebe Hearst expedíciója 1901-ben Deir el-Ballasban egy III. Thutmoszisz kori orvosi 

papiruszt talált. Általános orvosi használatra szolgáltak a különféle bajokat kezelı 

receptjei. Néhány gyógyszerészeti jellegő ráolvasás is található benne. Ez a Hearst 

papirusz (Wreszinski 1912) sok hasonlóságot mutat a kb. hat évtizeddel korábban 

másolt Ebers papirusszal.  
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Deir el-Medina feltárása szintén szolgáltatott orvosi papiruszt a 19. dinasztia 

korából.  Sir Alfred Chester Beattyhez kerültek, és az orvosi tartalmú tekrecs ma a 

Chester Beatty VI (Gardiner 1935) számot viseli, és a végbél kezelésénél használt 

esetek orvoslását győjtették benne össze. Az 1928-as ásatásokon Qen-her-khepesef 

sírjában került elı a  19 tekercset tartalmazó családi archívumban.  Ismeretlen az eredete 

a Carlsberg VIII. papirusznak (Iversen 1939). Bár lejegyzése az íráskép alapján a 19-

20. dinasztia korára tehetı, nyelvezete középbirodalmi eredetre utal. Szakterülete az 

elıoldalon szemészetre irányult, míg hátoldalán szülészeti prognózisok találhatók.  

Hosszú raktári tartózkodás után vált közismertté a brooklyni herpetológiai papirusz 

(Sauneron 1989). Nagy gondot fordítottak benne az egyes kígyófajták ismertetıjegyeire, 

marásuk közti tüneti és ellátási különbségekre, és néhány skorpió és mérges pók 

csípésének a kezelésével is kiegészült. Eleje sajnos hiányzik, így a 38 kígyófajtából 13-

nak a leírása elveszett. Paleográfiai alapon a 30. dinasztia – korai Ptolemaioszok korára 

keltezhetı.  A legkésıbbi óegyiptomi nyelven írt orvosi papirusz a krokodilopoliszi 

Szobek templomban maradt fenn, és a Kr.u. 2. században démotikus írással jegyezték 

le. Lelıhelyérıl fajumi orvosi papirusznak nevezték el (Reymond 1976, 1984). 

Szerkezete, módszertana pontosan követi az ısi példákat, mégis jelentıs különbségek 

mutatkoznak elsısorban a materia medica felhasználásában. A görög-római szemlélet 

és gyakorlat azonban máshol is érezteti hatását.  

 

1.4. AZ ORVOSLÁS ÓEGYIPTOMI JELLEMZİI  

A korabeli orvosi gyakorlatot és az elméleti összefüggéseket az írott szövegek 

segítenek megérteni, amelyek nagy része papiruszokon maradt fenn. Ezek egy jelentıs 

csoportja gyógyszerek elıállításáról szól, vagy tüneteket tárgyal és azok kezelésérıl ír. 

A racionális, a szakirodalomban orvosi szövegek megnevezéssel tárgyalt források 

mellett azonban számos mágikus irat is készült gyógyító szándékkal. Ilyenkor 

ráolvasással, kéréssel, fenyegetéssel, és további mágikus rítusokkal vagy eszközökkel 

őzték el, vagy szelídítették meg a betegséget okozó túlvilági lényeket és istenségeket, 

vagy vették rá az isteneket a segítségnyújtásra. A iatromágia jelentıs forrásait 

szolgáltatják a gyógyító szobrok és a Hórusz-táblák is. Ezek egész felületét sőrőn 

teleírták varázsszövegekkel. Fogadalmi tárgyak is készültek a gyógyulás reményében, 

vagy azért hálát adva. Voltak a betegséget nemcsak gyógyító, hanem annak megelızését 
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szolgáló eszközök is, például az egyiptomiak „egészség amulettjei” (* wDA snb). 

Mindezen lehetıségek közül a dolgozat keretében csak a racionális orvosi szövegek 

csoportjába tartozó Ebers papiruszt tárgyalom, annak is az elsı „győjteményes könyvét”, 

amely a „has, törzs elülsı része, test” (* Xt) bajait orvosolja. Ez a szövegben található 

utalások alapján egy szunu (*swnw) számára készült. Hozzá hasonlóan gyógyító 

tevékenységet végeztek a Szahmet alsópapságát képezı „ tiszta-papok” (* wab ¤Hmt) és a 

szó etimológiáját tekintve a „védı/amulett-emberek”, (* sAw), vagy, ahogy általában 

mondjuk, a varázslók.  

A háromféle orvos tevékenységi köre nem vált el élesen egymástól, de 

tevékenységük súlypontja jól megkülönböztethetı. A Szahmet papok fı mőködési 

területe a sebészetet, járványokat és állatgyógyászatot ölelte fel. A „védı/amulett-

embereké” elsısorban azokat az egészségügyi problémákat orvosolta, amelyek 

kezeléséhez komoly isteni segítségre volt szükség, mivel a korabeli anyagokkal és 

fizikai eszközökkel ellátásuk nehezen vagy egyáltalán nem volt megoldható. A 

gyógyszerekkel kezelhetı betegek jellemzıen a szunu névvel megnevezett orvosok 

ellátását igényelték. Mindhárom orvosi tevékenység hasonlóan közelítette meg a 

betegellátást, legalábbis a diagnózis felállítása szempontjából. Meghallgatták a 

panaszokat, figyelembe vették a testbeszédbıl kikövetkeztethetı jellemzıket, és 

tapintással megvizsgálták a beteg állapotát, sıt a pulzusát is (Eb854-856). Az akkoriban 

igen fejlettnek számító rendszer alapján érthetı, hogy késıbb a görög világban a 

tudósok rendszeresen ellátogattak Egyiptomba, hogy az ott folytatott tudományos – 

többek között orvosi – gyakorlatot megismerjék, annak logikáját megértsék, ismereteit 

elsajátítsák, és az egyiptomi rendszerekbıl szerzett összefüggéseket továbbfejlesztve, új 

szemléletbe ágyazva alakítsák ki a mai orvosi gyakorlat kiindulópontját képezı görög 

orvostudományt (Gyıry 2006).  

A továbbiakban a háromféle szakember által végzett eljárások jelentısen eltértek 

egymástól. A varázsló ugyan többször maga is készített orvosságot, de kezelésének 

hangsúlyos eleme a gyógyító- és védımágia alkalmazása volt. Ennek dokumentációját 

képezik az ún. iatromágikus papiruszok, amulettek és varázseszközök. Ma úgy 

mondanánk, hogy pszihoszomatikus kezelésnek vetette alá a pácienst. A Szahmet papok 

tevékenységüket kettıs formában fejtették ki: szükség szerint mőtéteket végeztek 

emberen és állaton, és járványok idején az emberekbıl ráolvasásokkal, imákkal őzték ki 
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az ártó lényeket, de megtisztították tılük a környezetet is. A szunu elsısorban 

gyógyszereket készített. Közben, elıtte és utána ı is alkalmazott mágikus módszereket. 

Ritkán nyúlt másfajta eszközhöz, de elıfordult az ı gyakorlatában is „késes kezelés” 

(*Dw-a) és szükség esetén a *Hmm-eszközzel kiégetést is végzett. További, ma az 

orvoslás körébe sorolható tevékenységeknek is voltak specialistái, így külön 

mesterségnek tekintették például a kígyómarás és skorpiócsípés kezelését, amit Szelket 

papjai (*wab ¤rkt) végeztek, vagy a körülmetélést, ami nem számított orvosi 

beavatkozásnak, és templomi rituálé keretében történt. Mindez azért volt lehetséges, 

mivel az ókori Egyiptomban „a ma is helyálló ismeretek igencsak békésen megfértek 

egymás mellett a spekulatív élettani feltételezésekkel, sıt ezeken túl, a mágikus-

misztikus tartalmakkal,” ahogyan azt Balázs Péter találóan megfogalmazta (2002:39).  

Az Ebers papirusz tehát a szunuk által végzett, mai racionális orvosi gyakorlat 

korabeli elızményét tárja fel. Ugyan nem tudjuk, mennyi szunu mőködött az 

Újbirodalom korában, de egyértelmő, hogy ekkoriban is rendkívül fejlett volt az orvosi 

hierarchia, mind gazdasági, mind szakmai tekintetben. A szakmai specializáció az 

orvosi szövegek alapján válik világossá: a testrészek szerint tagolódott. Ezért is 

figyelemre méltó, hogy a 877 esetet tartalmazó Ebers papirusz több mint harmadát (332 

recept) az a compendium alkotja, amely éppen a *Xt, vagyis a „has, törzs elülsı része, 

test” bajait kezeli. Az ókori egyiptomi orvoslás megítélésében rendszerint összemosódik 

a szunuk és pap- ill. varázslóorvosok tevékenysége. A források hézagos volta is 

hozzájárult ahhoz, hogy két nézet vált uralkodóvá. Az egyik a mágia területére számőzi 

a korabeli orvoslást, mondván, hogy jellemzı rá a sok ráolvasás, mágikus rítusok 

használta és a varázserıvel rendelkezı amulettek alkalmazása (Leitz 1999). Valóban 

számos ún. iatromágikus irat készült, amely imákat, fohászokat, sıt az istenek 

kényszerítésére szolgáló szövegeket és átkokat tartalmaz azért, hogy a beteg 

meggyógyuljon. Ennek a nézetnek a hívei az irracionális elemeket emelik ki, és nem 

számolnak a racionális elemekkel.  

A másik nézet az Ebers papiruszban is lejegyzett receptekre és kezelési 

protokollokra utalva a korabeli orvoslás racionális oldalát emeli ki. Feltételezi, hogy ez 

a másiktól független, önálló életet élt (Grundriß 1954-1973). Mivel a késıi korokból 

alig maradt fenn ilyen típusú irat, szemben a sok iatromágikus papirusszal, egyes 

kutatók azt a következtetést vonták le, hogy az eredetileg ésszerő, tapasztalati úton 
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szerzett tudás elködösítésével alakult át ez a rendszer okkult tudománnyá (pl. Regöly-

Mérei 1960:1-14, Morenz, 1964). A racionális tábor képviselıinek másik csoportja 

éppen ellenkezıleg képzeli el a folyamatot, és a mágiát tartja kiindulópontnak. Ezt a 

kettısséget fokozatosan vetkezte le az orvostudomány, bár az utóbbi 3000 év alatt sem 

tudott teljesen megszabadulni tıle (ld. Westendorf 1992:258-259). A racionális irányzat 

a receptekben és esettanulmányokban nem számol teológiai lehetıségekkel.  

Az utóbbi idıben egyre inkább kezd a mérleg egyensúlyba kerülni, és többen is 

felfigyeltek arra, hogy a két szemlélet egyik területen sem választható el élesen 

egymástól, továbbá a mágikus elemeknek gyakran kimutatható a racionális háttere (pl. 

Gyıry 2002a), és a látszólag egyértelmően racionális elemek is rendelkezhetnek vallási 

jelleggel is (pl. Leitz 2005), amint azt a jelen disszertáció is példázni kívánja. 

Összehasonlítva az óegyiptomi iatromágikus és orvosi szövegeket, szembetőnı az 

utóbbiak rövidsége és tömörsége. A szinte címszavakba tömörítést azonban széles 

körben alkalmazták az óegyiptomi szövegekben, így használatuk jellemzı a 

varázsigéknél, utasításoknál, de még a mindennapi levelezési gyakorlatban is. Jellemzı 

jelenség ez más kultúrákban is, mint például az újkori európai orvosló könyveknél.  

 

1.5. ANATÓMIAI ISMERETEK  

Az egyiptomi orvosi szakkönyvek jelentıs része, mint az elemzett győjteményes könyv 

is, testrészek szerint, topografikus rendben válogatta össze a recepteket. A szakosodás 

alapját képezı testrészek fogalmilag azonban nem feltétlenül egyeznek a mai orvosi 

gyakorlatban alkalmazott meghatározásokkal. Maga a „has” (Xt) szó is ezt példázza.  

1.5.1. *XtXtXtXt „has, törzs elülsı része, test” 

Az egyszerőség kedvéért általában „hasnak” szokták fordítani, de ez nem adja 

pontosan vissza a szó eredeti jelentését, amint azt az írására használt hieroglifa (F32) is 

mutatja. Ez ugyanis az állati test elülsı részét rajzolja meg az emlıkkel és még a 

farokkal is kiegészíti. Írásképében a hieroglifa alatt látható egyenes vonal jelzi, hogy 

szójelként értelmezték, vagyis a szó jelentését rajzolták meg, míg a mellé kiírt „t” 

hangérték a szó nınemő voltát mutatja. Használták azonban általános értelemben is. 

Ilyenkor a *Xt mögött még két ember determinatívum állt a többes számot jelzı 3 

vonallal. Az együttesbıl jól látható, hogy ilyen esetekben az ember egészére 
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vonatkoztatták, az általános „test” értelemben. Egy ausztrál orvos-egyiptológus, James 

H. Walker (1996:91-110.) elıfordulásai alapján elemezte a *Xt szó anatómiai jelentését. 

Ennek értelmében a *Xt, orvosi szakszóként is több jelentéső. Szők értelemben véve a 

mai hasnak felelt meg, de mint jelen „győjteményes könyvébıl”  is megállapítható, 

tágabb értelemben egy ma nem létezı egységet fejezett ki, mivel az egész „törzsre, 

felsıtestre” vonatkozott, valamennyi belsı szervével együtt, de a hát és annak részét 

képezı csontozat nélkül. Walker számos szöveget vizsgált kutatása során. Minthogy a 

szót emberre és állatra egyaránt alkalmazták, az állatoknál használt jelentésbıl indult ki. 

Bár *Xt nevő testrészt nem talált a mészárszék-jelenetekben, használata gyakorinak 

bizonyult például az áldozati listákon, ahol az állati testrészek között különbözı istenek 

védelme alatt lehet felfedezni. A nyak és nemi szervek között sorolták fel.  

A mitológiában éjjelenként rajta haladt keresztül a napkorong Nut égistennıben, 

hogy hajnalban újjászülethessen (CT945). A halott számára pedig, amikor biztosítják az 

istenek, hogy a túlvilágon vizet kapjon a torka, és édes levegıt a fülcimpája, kenyeret 

adnak *Xt -jének (CT20). A Vatikáni mágikus papirusz szerint mind a 4 Hórusz fiú 

benne volt, pedig ık a tüdıt, májat, beleket és gyomrot egyaránt védelmezték (Suys, 

pmagVatican, 83,IV.6-7). Ugyanez derül ki a Behague talapzaton olvasható 

varázsigékbıl (Klasens 1952:49 i 11). A pChester Beatty VII, vs. 4,5-6 anatómiai 

felsorolásában olvashatjuk, hogy nem engedik, hogy a méreg behatoljon a belsı 

szervekbe (máj, tüdı, *HAtj-szív, vese, lép), „és minden húsába, ami az ı *Xt -jében 

van” (* m jwf nbt imy Xt=f).  

Több anatómiai fogalmat eredeztettek belıle (Walker 1996:111-126), így a 

„belek” megnevezése, a *mXtw, amely tulajdonképpen az „*m” elıképzıvel „a benne 

levı” jelentést hordozza. Az „ágyéktájék” orvosi megnevezése ebbıl származik, 

amennyiben az a *Xry-n-Xt, *Xrw-Xt / *Xrw-n-Xt tükörforditásban ”a *Xt alsó része”. 

Van egy *Xry-Xt kifejezés is, amelynek szó szerinti jelentése az „ami a törzs alján van”.  

Ez leginkább az alhasra vonatkozhat. Ré napisten hajnal hasadtán Nut égistennınek 

ezen a részén helyezkedett el. Tág értelemben a *Xt különféle kifejezésekben fordul elı. 

Körül lehetett írni például vele a „lábszárat”, mint a „talp testét” (* Xt nt Tbt). 

Növényekkel kapcsolatban is megtalálható. Ilyenkor rendszerint annak „szára” ill. 

„ törzse”. Szokatlan viszont jelentéstartama a Halottak Könyve 155 fejezetében, ahol az 

arany dzsed oszlop amulettet egy szikomór *Xt -jére erısítettek fel, hogy azt a halott 
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torkán rögzíthessék (*mnx.w Hr Xt n nht, r rdj n Ax r xx=f ). A szövegkörnyezet alapján 

itt feltehetıen rostot jelent, amelyet a fa törzsébıl nyertek ki.  

1.3.2. Az *jbjbjbjb és *HAtjHAtjHAtjHAtj  szív 

Az irodalmi szövegekben, mint amilyen a Ptahhotep intelmei az Óbirodalom 

korában, vagy Szinuhe története a Középbirodalom idején, szinte kizárólag az *jb-et 

használták. A liturgikus szövegekben elıfordul ugyan a *HAtj szó, de az *jb-szív 

gyakoribbnak tőnik, bár tartalmi különbség többnyire nem érzékelhetı közöttük. A halotti 

és mágikus szövegekben az *jb és a *HAtj szót egymás után szokták felsorolni. A 

mindennapi élet nyelvében viszont az *jb szóhoz kapcsolódik a szomorúság, csüggedtség, 

elégedettség, öröm, szerelem, emlékezés, bölcsesség és még számos más fogalom 

kifejezése, és lényegesen ritkább a másik szív szó elıfordulása.  

Általában úgy tőnik, a szív megjelölésére a kezdet kezdetén az *jb szót 

használták, amely a többi afro-ázsiai nyelvvel azonos tıre vezethetı vissza. Majd 

valamikor késıbb – de még jóval a történeti kor elıtt – az egyiptomi nyelv belsı fejlıdése 

folyamán kialakult a *HAtj szó is (Westendorf 1999:108), amely aztán évezredek múltán 

gyakran átvette az *jb szó helyét, ill. jelentéstartományának nagy részét. Az orvosi 

szövegekben – bár néha ugyanazzal a jelenséggel kapcsolatban hol az egyiket, hol a 

másikat használják, – gyakoribb, hogy alkalmazásuk jól elválasztható egymástól. A két 

szó jelentése közötti különbség az egyiptomiak számára egyértelmő lehetett, hiszen azt 

sehol nem magyarázták. A modern kutatóknak ezzel szemben sok fejtörést okozott és 

okoz még ma is a pontos értelmezés. Többször próbálkoztak vele, de a kérdés nem 

tekinthetı teljesen lezártnak.  

Legutóbb J. H. Walker (1996:147-186) arra a következtetésre jutott, hogy a két 

„szív”-nek értelmezett szó orvosi-szemantikai értéke semmiképpen sem azonos, mivel a 

szív különbözı aspektusait fejezik ki. A *HAtj szív elsıdleges jelentése a fizikai 

értelemben vett „szív” volt, amely aztán a törzs teljes középsı részét (a mellkas 

környékét is beleértve) magában foglaló testrésszé vált, és elvont fogalomként az 

„értelem” megfelelıje lett. Írásképe alapján, amely egy oroszlán mellsı felét ábrázolja, 

eredete az „elülsı rész, az elülsı részhez tartozó” jelentésre vezethetı vissza. Az *jb 

viszont elsıdlegesen „értelem, személyiség, pszyhé” jelentéssel rendelkezett, és ez 

másodlagosan a fizikai „szív” jelentést is magába olvasztotta. Elképzelését 
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alátámasztani látszik, hogy az egyiptomi forrásokban az *jb szív volt az érzelem és 

gondolkodás központja. Ezek szerint a fizikai szív (*HAtj) és az abban lakozó pszükhé (= 

* jb-szív) természetszerőleg foglal el azonos helyet az emberi szervezetben és cserélhetı 

fel az esetek egy részében. De nem mindig, mert az * jb-szív kiléphet például az 

emberbıl, jelölheti állapotát, egyfajta transzformációját, míg a *HAtj anatómiailag 

szorosan kötıdik a szervezethez.  

Az anatómiai listák a szívet több istennel is kapcsolatba hozták. Az *jb 

esetében: Montu, Hórusz, Ptah és Khenti-kheti szerepel, a *HAtj-val kapcsolatban 

Basztet, Szahmet, Nehebkau, Ptah, Thot és a napisten különbözı formái – akinek 

skarabeusz alakját az Újbirodalom korától rendszeresen elhelyezték a múmiákban a 

tényleges szív pótlására (Wessetzky 1934, Wessetzky 1962:3-9; Wessetzky 1980:5-11; 

Wessetzky 1994:276-278). A szómágia szempontjából érdekes a Vatikáni mágikus 

papirusz megjegyzése (Suys 1934:7-78 [pmagVatican III. 4-5. sor] – Walker 1996:169), 

miszerint „*HAtj-ja, ha jól van, akkor Hórusz, ha zavart, akkor Széth…” – ezt a két 

istent együttesen a *sxmwj „a két hatalmas” néven emlegették, amely szó egyes számú 

nınemő alakja Szahmet istennı neve. Szahmetet pedig a szívek elragadójának tartották, 

aki különösen az év utolsó napjaiban veszélyeztette a népet (vö. Pyr. 539 és 580, Känel 

1984; Gyıry 2002c, 2010).  

Általánosságban is elmondható, hogy mindkét szív-fogalom fontos szerepet 

töltött be az egyiptomiak túlvilági életrıl kialakított elképzeléseiben (Westendorf 1984). 

A Második Átmeneti Korban létrejött a szívskarabeusz, amely tárgyi formában is 

közvetítette a késıbbi Halottak Könyve 125. fejezete címen közismert szívmérlegelés 

aktusát (Wessetzky 1934). A szív vallási szerepének megerısödése ekkoriban más 

formában is megnyilvánult: a korábbi idıkben készített amulettek között van néhány, 

amelynél az edény és szív értelmezés között ingadozik a kutatás. A 18. dinasztiától 

azonban már a szívskarabeusok mellett jóval több, és egyértelmően szív amulettek 

kerültek a halotti felszerelés részeként a múmiákra (Gyıry, 1982, Malaise 1978, Bilolo 

1982), és ez a szokás a Ptolemaiosz korig megmaradt. A szívskarabeuszok pedig a 

HK26 és HK30B felirattal a megboldogult halottak szívét ırizték meg, és helyette 

válaszoltak a rá vonatkozó kérdésekre Ozirisz ítélıszéke elıtt. Az Újbirodalom idején 

készült köztük emberi fejjel kifaragott és az újjáéledést szimbolizáló fınix-madárral 

díszített darab is.  
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1.5.3. A *mtwmtwmtwmtw-rendszer 

Az ún. „anatómiai traktátusok” (Eb 854-856) az egyiptomi orvoslás ok-okozati 

rendszerébe engednek bepillantani. Az ezek alapján megismert, több iskolára oszló 

korabeli anatómiai rendszerek azonban lényegesen eltérnek a mai nyugati 

orvostudomány által követett természettudományos modelltıl. Valamennyi 

alaptételének tekinti, hogy a szervezetet csatornák (*mtw) hálózzák be, amelyek 

központja a *HAtj szív. Minden, a szervezetben található csı- vagy vezetékszerő 

képzıdményt *mtw-nak tekintettek, vagyis ez a szó egyaránt jelenthetett eret, inat, 

izmot, szalagot és ideget, így célszerőnek tőnik a fordításban az óegyiptomi *mtw szó 

meghagyása. Ha mégis lefordítjuk, az egyiptomiak képes szemlélete miatt talán a 

leghívebben a „csatorna, csı” szó felel meg neki, amelynek funkciója is párhuzamba 

állítható vele a hétköznapi életben: ahogyan az emberek a csónakokkal a vízen 

közlekedtek, úgy közlekedett a *mtw belsı rendszerén az éltetı vagy éppen beteggé 

tevı anyag, ill. ahogy a csövön átfolyik a víz, úgy jutottak el ezek az anyagok is 

mindenhová. Mindig párosával képzelték el ıket.  

A *mtw-rendszer számukra elsıdlegesnek tartott fontosságát jól tükrözi az Ebers 

papirusz utolsó tematikus könyvében olvasható elsı anatómiai traktátus (Eb854):  

„A *swnw titkainak kezdete: a *HAtj-szív járásának az ismerete, a *HAtj-szív ismerete. 
*Mtw-k vannak benne minden tagja számára. Ami ezeket illeti …, amikor bármely 
*swnw, Szahmet bármely *wab papja, bármely varázsló (*sAw) két kezének ujjait a fejre, 
a halántékra, a kezekre, az *jb-szív helyére, a két karra vagy a két lábra teszi,– 
mindezzel a *HAtj-szívet méri (= vizsgálja). Mert annak vannak *mtw-i minden tagja 
számára. Az ı beszéde (ti. a *HAtj-szívé) az, ami valamennyi tagban megtalálható.” 
(Eb854 a)  

A leírás alapján a *mtw-rendszerben a pulzust mérték, a tapintás legbiztosabb 

helyein.  A szív ilyen vizsgálata pedig mindhárom, különbözı szemlélető, gyógyítással 

foglalkozó szakma képviselıire vonatkozott. Megmérték a (világi) orvosok, Szahmet 

istennınek a templomokban liturgikus feladatok ellátása mellett gyógyítással is 

foglalkozó alsópapsága, és az istenvilágot mágikus úton befolyásolni igyekvı, 

amuletteket alkalmazó és különbözı, személyre szabott védı rítusokat végzı varázslók. 

A „ mérés” alapján, amely megegyezik a gabona kimérésénél használt szóval, a *mtw 

jelen esetben mai fogalmaink szerint a vérereknek felel meg. Ennek ellenére, mégis 

félrevezetı lenne magában a traktátusban is folyamatosan így fordítani, mert az adott 

szövegkörnyezetben más is lehetett, mint például bél vagy könnycsatorna.    
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1.6. GYÓGYSZERALAPANYAGOK ÉS GYÓGYSZEREK 

Az egyiptomi gyógyászat írott forrásai nagyrészt recepteket tartalmaznak, 

amelyekben a materia medica jelentıs részét a gyógynövények, ill. ezek egyes részei 

alkotják. A gyógyhatású anyagok között ásványi anyagokat, állati, sıt emberi 

termékeket is számításba vettek. Úgy tőnik, valamennyi felhasznált anyagot 

hatóanyagnak tekintették. A felhasznált anyagok begyőjtésérıl, feldolgozásáról és az 

alapanyagok állapotáról viszont nem írnak, erre szerencsés esetben a receptekben 

alkalmazott felhasználási mód alapján lehet visszakövetkeztetni. A különbözı 

évszakokban begyőjthetı növények egyidejő felhasználása arra utal, hogy a 

gyógyhatású anyagok nagy részét raktározták. Ennek módjáról, idıtartamáról és 

formájáról szintén nem szólnak a források, de praktikus okok alapján feltételezhetı, 

hogy a szilárd növényi és állati anyagokat romlásnak jobban ellenálló szárazanyagként 

ırizték, és feltehetıleg akkora mennyiséget igyekeztek tárolni, amennyi a következı 

győjtési idıszakig elegendınek tőnt, hiszen a hosszú tárolás alatt a hatóanyagok 

tönkremennek, vagy hatóerejük jelentısen csökken, tehát nincs értelme évekre 

felhalmozni ıket. A fennmaradt kıedénykék arról is tanúskodnak, hogy bizonyos 

esetekben a légmentes tárolást is szükségesnek tartották, máskor viszont elégségesnek 

tőnt cserépedényben, kosárban vagy vászonzsákban tartani ıket. A táplálkozásra is 

szánt termékeket, mint például az árpát, a borsót vagy a babot, a hombárokban 

ömlesztve is tárolhatták. Voltak viszont olyan gyógyhatású anyagok is, amelyeket csak 

kifejezetten friss áruból lehetett elıállítani.  

A növények gyógyító erejének ismerete általános lehetett, éppúgy, mint 

gyógyászati felhasználásuk. A gyógyászati ismeretek széles köre egyúttal azt is jelzi, 

hogy az ókori Egyiptomban is párhuzamosan élhetett egymás mellett a tapasztalatokra 

és közhiedelmekre támaszkodó népi gyógyászat és a tudományos alapokon nyugvó, 

teológiai képzést is igénylı, intézményesített orvostudomány. Az elıbbi 

szájhagyományon alapult, tehát a vonatkozó ismereteket csak kivételes esetben 

jegyezték le, vagy abban az esetben, ha azokat az intézményesített iskolák átvették. Ez 

utóbbi maradt fenn az utókorra, de csak részben, hiszen az orvosi titoktartás, ill. a 

mester-tanítvány alapú zárt képzésmód tiltotta, de feleslegessé is tette számos elem 

leírását. Az evidensnek tekinthetı dolgokkal sem kívánták a költséges papiruszt 
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megtölteni, így a kezelések elméleti alapját képezı ismeretek és elképzelések, mint 

például a kóroktani és anatómiai szövegek, egészen ritkán jutottak el hozzánk. A két 

rendszer azonban folyamatos kölcsönhatásban állt egymással, amely a személyek, és az 

intézmények szintjén egyaránt jelentkezhetett.  

Sok alapanyagot maguk győjtöttek össze az óegyiptomi orvosok, másokat 

idegen országokból hoztak be, amelyek akár elengedhetetlen elemmé is válhattak 

Egyiptom kultúrájában. Ez utóbbiak közé tartozik például a mirha (*antjw) és a tömjén 

(*snTr). A tömjén nevében benne van az „isten” szó, jelezve kultikus szerepét: „az 

istenné tevı”. Sok anyagot csak névrıl ismerünk, mások tárgyi formájukban voltak 

jelen a korabeli kultúrában, de nem tudjuk, hogy hogyan hasznosították. II. Ramszesz 

mumifikálásához például használták a borsot, de kérdéses, hogy egyébként alkalmasnak 

tartották-e gyógykezelésre vagy fogyasztásra.  

Sokszor gondot jelent az utókornak a receptekben felhasználandó anyagok 

mennyiségének a meghatározása: nem ritka ugyanis, hogy ennek jelzését teljes 

egészében mellızték. Alig maradt fenn térfogat mérésére alkalmas eszköz, pedig a 

leggyakoribb mértékegység, a *rA kb. 14 ml-nek felel meg. W.M. Flinders Petrie egyik 

18. dinasztia kori ásatásán talált kb. 6 ml és 0,1 ml köztes őrtartalmú mérıedénykéket, 

amelyek nagyságai többé-kevésbé felezıdnek.1 Felmerült, hogy ilyen mérıegységekkel 

adagolták volna a gyógyszeralapanyagokat. Másik mérıeszközként a kanálra 

gondolhatunk, amelynek a mélyedését a különbözı mennyiségeknek megfelelıen 

lehetett kialakítani.  

További gyógyászati segédeszközök a testrészpótlók, mint pl. a lábujjak, 

amilyent a thébai ásatások során találtak (Gyıry 2008). Elenyészıen kis mennyiségük 

jelzi, hogy ritkák lehettek. A gyógyításhoz kapcsolódó rítusok kellékei viszont nem 

olyan specifikusak, hogy biztonsággal elkülöníthetık volnának.  

 

2. CÉLKIT ŐZÉSEK 

1. Jelen munka keretében az ókori Egyiptom gyógyászati történetének egyik 

szakterületét kívánom tanulmányozni, amelyet az egyiptomiak khetnek (*Xt) neveztek, 

és a „has, törzs elülsı része, test” szóval lehet fordítani.  

                                                 
1  Nunn 1996: 141, UC 26315 – a Petrie Museum honlapján nem található (2008. aug.). Vö. Pommering 
2006: 361.  
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2. Az értekezésben nem magát a testrész kezelését kívánom elemezni, hanem a 18. 

dinasztia elején használt Ebers papirusz „győjteményes könyvében” erre a célra elıírt 

gyógyszerek összetételével foglalkozom. Így tanulmányom a korabeli belsı szervi 

kezelésekre alkalmazott anyagok értékelı elemzésére irányul. A különbözı 

tudományágak szempontjainak érvényesítésével ennek minél sokoldalúbb 

elvégzésére törekszem. Bemutatom azokat az elemeket, amelyek révén az ókori 

egyiptomi orvostudomány olyan magas színvonalat ért el, hogy a környezı népek 

számára kiemelkedı és követendı példává vált, illetve késıbb a modern orvostudomány 

egyik alappillérévé lett – a görög és római, majd arab orvostudomány által közvetítve és 

továbbfejlesztve.  

3. Arra is fel kívánom hívni a figyelmet, hogy nem lehet elválasztani az irracionális 

vagy mágikus és a racionális vagy materiális szemléletet az óegyiptomi orvosi 

gyakorlatban, amely a gyógyszerkészítés terén éppúgy igazolható, mint a iatromágikus 

kezelésekben. Ezt a receptekhez felhasznált gyógyhatású alapanyagok korabeli 

megválasztásával is szemléltetem, utalva az alapanyagok teológiai, vagyis mágikus és 

mitikus kapcsolataira is.  

4. Másik célkitőzésem ennek megfelelıen annak kimutatása, hogy a két terület, vagyis a 

gyakorlati ismeretek és a teológiai háttér szorosan összefonódik még a szokásosan 

és kifejezetten racionális szférába sorolt olyan szövegekben is, amelyek a 

gyógyszerészeti receptekre és azokon belül a kiválasztott alapanyagokra vonatkoznak.  

5. További kérdés, hogy a mágikus érvek voltak-e a döntıek, mint az állati anyagok 

esetében sokan gondolják, vagy inkább a racionális tapasztalat vezette elsıdlegesen az 

egyiptomi szakembereket az alapanyagok megválasztásában, ahogy a növényi materia 

medica esetében szokás feltételezni. Technikailag megfogalmazva, érdemes-e az ókori 

egyiptomi orvosi szövegeket racionális és mágikus vonatkozások ütköztetésével 

elemezni. 

6. Hangsúlyozom, hogy az ókori egyiptomi kultúra mélyebb megismerése a történészek, 

vallástörténészek és kíváncsi érdeklıdık számára éppen olyan érdekes és fontos, mint 

az orvostörténészeknek. Ennek a területnek az alapos ismerete nem csak tudásvágyuk 

kielégítését szolgálhatja, hanem igen sok olyan adatot közvetíthetnek a mai kor 
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emberének is, amelyek akár jövendı egészségügyi ismereteink formálásában is szerepet 

kaphatnak. Eredményeimmel elsısorban szilárd alapot kívánok nyújtani az ókori 

Egyiptom megismeréséhez, az általános orvostörténeti kutatásokhoz és késıbbi 

pharmakodinamikai kutatásokhoz, támogatván ezzel az egykori gyógyító anyagok 

felhasználását a mai egészségkultúrában.  

 

3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. AZ EBERS PAPIRUSZ 

A 20,23 m hosszú és 30 cm magas tekercs az egyiptomi orvostörténeti kutatások 

egyik legfontosabb forrása. A jobbról balra haladó 108 oszlopban elhelyezkedı, 

vízszintes sorokban hieratikus írással lejegyzett szövegek zömükben orvosi recepteket 

tartalmaznak, amelyeket az egykori írnok különbözı forrásokból másolt egybe. Az 

oszlopok számozásánál az írnok kifelejtette a 28. és 29. oszlopszámot, ezért a tekercs 

110. számú oszloppal végzıdik. A folyamatosan írt oszlopok szélessége 22 cm. Mint 

Ebers a facsimile kiadásban megjegyzi (Ebers 1875:2), hogy a szöveget az elejétıl a 

végéig ugyanaz az ember írta, és több helyen utólag javította is saját írását. Ugyanakkor 

halványabb tintával egy másik kéz javításai is megtalálhatók, és az oszlopok számozása 

a lap tetején, középen, szintén utólagos betoldás. A kezdeti részt és a 61. oszlop utáni 

lapszámokat azonban két különbözı kéz írta fel.  

A keltezéséül szolgáló idıben (Luft 1978), vagyis I. Amenhotep fáraó 9. 

uralkodási évében, már másodlagosan is hasznosították a papiruszt, mert ennek az 

idıpontnak a megjelölése egy eltérı jellegő, csillagászati feljegyzésben került a 

hátoldalra. Mivel azonban szokás volt a feleslegessé vált, de még jó állapotban levı 

papiruszokon levı szövegeket lemosni, és helyükbe újat írni, és itt semmi sem utal ilyen 

tevékenységre, a 877 tételre osztott orvosi szakkönyvet ekkor is fontos, megırzésre 

méltó iratnak tartották. A gyógyítás bármely szakterületén dolgozó specialista számára 

értékes lehetett, hiszen az Ebers papirusz több mint 34, különbözı témájú, önálló 

„könyv”, vagyis külön-külön papirusztekercsek egymás utáni lemásolásával jött létre. 

Az eredeti mőveket ma már nem ismerjük, így nem tudjuk, hogy a másolók közben 

mennyire törekedtek teljességre és pontosságra, bár a tekercsen belül fennmaradt kevés 

párhuzamos orvosi szöveg alapján feltételezhetı, hogy az egyes recepteket 
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automatikusan, de pontosan másolták. Rövidítésrıl és bıvítésrıl ilyen körülmények 

között tényszerő adatok nem állnak rendelkezésünkre. Az mindenesetre egyértelmő, 

hogy a forrásként használt mővek többségükben, tematikus szakkönyvek volt, amelyek 

az egyiptomi orvostudomány egy-egy szakterületét fedték le.  

Az egyes könyvekben található összes esetet a mai felfogás szerint nem 

feltétlenül tartjuk összetartozónak, sıt némely könyv már a maga korában is érezhetıen 

több különálló mő kompilációja volt, amelyek esetenként különbözı témaköröket 

öleltek fel. Az Ebers papirusz a néhol fellépı belsı ellentmondások ellenére, a korabeli 

orvos számára mégis egybefüggı, rendszerezett tudásanyagot közvetített, amelyet csak 

itt-ott láttak el magyarázattal. Ma a lipcsei Egyetemi Győjteményben ırzik.  

Az iratban oszlopszámozások és fejezet címek segítették a tájékozódást. A szöveg nagy 

része recepteket tartalmaz. Ezek fontosabb elemeit piros színő tintával írták. A *Xt 

győjteményes könyve a 2(a) oszlop 7. sorától (Eb4) az 55. oszlop 20. soráig tart (Eb335). 

Elıtte 3, széles tömbben írt ráolvasás található, amelyeket a késıbb következı 

gyógyszerek felhasználásakor kellett az orvosnak elmondania. Mivel a recepteket az 

írnok – feltehetıen a másolandó papirusz mintájára – listaszerően rögzítette, a varázsige 

alatt két keskenyebb oszlopba rendezve kezdıdnek (Eb4-Eb6 és Eb7-Eb9). A 

továbbiakban ugyanilyen listajelleggel szimpla oszlopokban folytatódnak egészen a 21. 

oszlop végéig. Innen széles oszlopos, folyamatos az íráskép. Az elsı váltás az Eb9 

recept közben, az utóbbi az Eb 70. recept után történt.  

Értekezésemben a könnyebb tájékozódás érdekében a Grundrißben alkalmazott, 

a szakirodalomban általánosan elfogadott receptszámozást követem, nem az egyes 

szövegek papiruszon található helyét adom meg.  

1. kép: Ebers papirusz, 3. oldal.   2. kép: Ebers papirusz, 22. oldal. 

listaszerően írt receptek    folyamatosan írt receptek 



 30 

 

3.2.  MÓDSZEREK  

Jelen feldolgozás az Ebers papirusz magyar nyelvő fordításának az alapján 

készült, amelynek elkészítéséhez a Grundriß V.ben (1958) közzétett hieroglif szöveget 

vettem alapul, összevetve azt a Georg M. Ebers által publikált (1875) hieratikus szöveg 

facsimile kiadásával. A papirusz elsı győjteményes könyvének szövegét elemeztem, a 

felhasznált anyagokra koncentrálva, mind tartalmi, mind formai szempontból. Ez utóbbi 

szemponthoz figyelembe vettem a korabeli írásmódot is, amelyben az egyes szavak 

írásképében alapvetı szerepet játszanak a determinatívumok.   

Munkámban keretében filológiai, nyelvészeti, vallástörténeti és orvostörténeti 

szempontokat egyaránt érvényesíteni kívántam, ennek megfelelıen a különbözı kutatási 

területek módszereit ötvöztem. Minthogy sok a bizonytalanság az egyes óegyiptomi 

szakszavak jelentésében, vagy pontos orvosi értelmezésében, nagyon fontos ezek 

jelentéstartományának, szokásos elıfordulásainak a vizsgálata. Így az egyes óegyiptomi 

szakkifejezések korabeli nevének megadása után kitértem azok írásmódjára, eredetére, a 

szócsalád további tagjaira, jelentésére, ill. szükség esetén jelentésének azonosításával 

kapcsolatos problémákra. Fontosnak tartottam mindezek idıbeli megoszlását is 

figyelembe venni, mivel ez az egyes receptek korát is meghatárhatja.  

A kronológiai és etimológiai elemzést az Ebers papirusz lejegyzését megelızı 

korszakok szókincseit feldolgozó Hannig szótárak segítségével kíséreltem meg. 

Tekintettel voltam arra is, hogy az egyes szavak szótárból való hiánya a dokumentáció 

hiányát jelenti, ami nem feltétlenül jelenti az adott szó ismeretének a hiányát egy adott 

idıszakban. Forrásaink véletlenszerően maradtak fenn, nem is egy valaha volt teljes 

képet adó szöveganyagból, mivel sok területen a szóbeli hagyományozás volt a jellemzı 

– például a szakmai titoktartás miatt, vagy mivel az adott szakma mővelıi 

írástudatlanok voltak, vagy akár mivel a témakör annyira mindennapi volt, hogy 

lejegyzését fölöslegesnek ítélték meg.  

Számos olyan óegyiptomi orvosi szakkifejezés van, amelynek értelmét nem 

látjuk világosan, vagy a szónak nincsen mai megfelelıje. Ezekben az esetekben az 

óegyiptomi szavakat a tudományos átírásban használatos ún. transliterációs jelekkel 

vagy fonetikus átírással adom meg, és amennyiben lehetséges, a mai nyelvészeti 

értelmezés legvalószínőbb tartalmi, vagy szó szerinti fordításával. A fonetikus átírást a 
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többi idegen szóhoz hasonlóan dılt betőkkel, a tudományos átírást a transliterációs 

jelcsoport elé írt *-jellel jelzem.  

A hivatkozott szövegeket a szokásnak megfelelıen idézıjelben közlöm, de 

amennyiben ez ókori egyiptomi szöveg fordítása, dılt betőt is alkalmazok. Ezzel a 

kiemeléssel egyúttal a szöveg óegyiptomi voltát is jelzem, mivel pontos fordításban 

néha a maitól eltérı értelmet közvetítenek az egyes kifejezések. Ilyen tükörfordítás 

például a *t „kenyér”, amely az olyan kifejezésekben, mint például a „*jb-szív 

befogadja a kenyeret ” (Eb284), jól közvetíti az ókori egyiptomi szemléletet, hogy ti. a 

kenyér itt az alapvetı táplálék, élelem értelemben szerepel, amelyet megtagadni még a 

koldustól sem volt szabad – ha egy ókori egyiptomi a túlvilágon örök életet akart élni. 

Másrészt a kétfajta szív megkülönböztetése is lényeges, hiszen sok esetben eltérı 

tulajdonságokkal és funkciókkal ruházták fel az általuk megkülönböztetett kétféle szív 

fogalmát. A fenti esetben az ember egészét is magában foglaló jb-szívrıl van szó, tehát 

átvitt értelemben használva magáról az emberrıl. Így bár a fent idézett kifejezés értelme 

az, hogy „a páciens még a legalapvetıbb élelmiszert sem fogyasztja el”, ez a tartalmi 

fordítás szükségszerően már egy olyan értelmezés, amely csak halványan tükrözi azt, 

ahogyan az óegyiptomi orvosok látták a kifejezés mögötti bonyolult ok-okozati 

összefüggést.  

A vizsgálatok során egyaránt fontos szerephez jutott a receptek és 

esettanulmányok szókincsének tanulmányozása, szerkezeti elemzése, egymáshoz való 

viszonyának megállapítása, a győjteményes könyvben betöltött helyének elemzése, az 

alkalmazott alapanyagok analízise, a szövegekbıl kikövetkeztetett célok és módszerek 

áttekintése, valamint a belılük kiolvasható elméleti háttér kimutatása. Tekintettel arra, 

hogy a forráselemzést tartottam elsıdleges feladatnak, az eredeti források 

áttanulmányozása, és az elemzések elvégzése után vetettem össze az elért eredményeket 

a szakirodalom vonatkozó munkáival, mivel a lehetıségekhez képest függetleníteni 

akartam magam a kialakult sémáktól.  

Sok fejtörést okoz az orvosságokhoz felhasznált alapanyagok azonosítása. A 

megnevezett materia medica ugyanis néha olyan ritka szó, hogy elıfordulása 

kizárólagosan orvosi szövegekben regisztrálható (pl. *DArt). Sajnos ilyen 

bizonytalanságok a gyakrabban használt szavaknál is fellelhetık, mert az sem ritka, 

hogy egy-egy szóról sem orvosi, sem más szövegbeli elıfordulásai alapján nem derül 
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ki, hogy valójában mit is takar. (A receptek fordításában megadott idegen szavak ezek 

hangalakját tükrözik.) Máskor a kutatók több helyesnek tőnı megoldást is mérlegelve 

eltérı eredményre jutottak. A bizonytalanságot zárójelben megadott szóval, vagy 

kérdıjellel jelzem.   

Értekezésemben az Ebers papirusz *Xt „győjteményes könyvében” megtalálható 

kb. 200 materia medica több mint egy tizedét a gyakorlati hasznosság és vallási 

értékelés szempontjából is áttekintettem és megvizsgáltam. A kiválasztott gyógyászati 

alapanyagokat egységes szempontrendszer alapján elemeztem, és elıdeimtıl eltérıen az 

alapanyagoknak nemcsak fizikai és kémiai tulajdonságait tartottam szem elıtt, hanem 

mágikus jellemzıiket és mitikus szerepüket is bevontam a vizsgálatba, majd a 

tudományos szakirodalomban kimutatott hatásmechanizmusokra tértem ki a következı 

szempontok figyelembe vételével:     

• az anyag meghatározása és az elemzett könyvben betöltött szerepének 
értékelése, korabeli kategóriája és alkalmazott mennyisége,  

• speciális egységeinek a bemutatása, az egyiptomi gyógyászatban 
megtalálható további elıfordulásaival, és amennyiben ismert, felhasználási 
módjával, ill. amennyiben már egy készterméket használtak alapanyagként, 
akkor az elıállítás módjával,  

• a receptek alapján megállapítható neki tulajdonított korabeli hatások 
összegyőjtése, 

• az anyag elıfordulásának áttekintése az egyiptomi vallási és mitológiai 
környezetben, különös tekintettel az Ebers papirusznál korábbi forrásokra, 

• az alapanyag szakirodalomban ma ismert hatásainak, és a rá vonatkozó 
fitokémiai adatoknak az összefoglalása.  

 

A terjedelmi keretek miatt a vizsgálatot az azonosított anyagok egy részére 

szőkítettem, és ott is az eredmények rövid, lényegre törı bemutatására törekedtem. 

Ügyeltem arra, hogy valamennyi anyagtípusból jellemzı példákat válasszak, és 

arányaiban a különbözı materia medica a *Xt „győjteményes könyvében” való 

elıfordulásokkal lényegében megegyezzék. Az egyiptomiak által használt orvosi 

alapanyagok bısége miatt viszonylag kevés anyag kerülhetett sorra. Ezeket a 

felhasználás szempontjából lényegesekbıl válogattam, származásuk szerinti 

csoportosításban: emberi, növényi, állati, ásványi eredető és feldolgozott termékek.  

Mivel a mai olvasó számára szokatlan a materia medica mennyiségének 

korabeli jelzésmódja erre is kitértem. Elemeztem a konkrét eredmények elméleti 

hátterét, és ennek kihatását az óegyiptomi orvoslásról alkotott képünkre.   
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4. EREDMÉNYEK  

4.1. AZ EBERS PAPIRUSZ HASZNÁLÓJA  

A *Xt „győjteményes könyve” a szunu szakterületének ismertetıjegyeirıl is ír. 

Így az Eb188-ból megtudjuk, hogy értenie kellett a “ füvek titkos szeréhez”, mivel ezeket 

ı készítette el (*sp n sStA n smyt, * jrw swnw). Egy másik helyen (Eb156) pedig az derül 

ki, hogy a “végbél lehőtésére” készített gyógyszer képezi az orvos “mesterségét” vagy 

“mővészetét” (* pXrt nt sqbb, *Hmt swnw), hiszen az ott megadott hemet (*Hmt) szó 

jelentése mindkettınek megfelel. Ezt a tudást féltve ırizték, ugyanis egy másik 

receptben (Eb206) az áll, hogy olyan szert kellett készítsen a szunu a páciens számára, 

amely titkos volt magának az orvos rokonságának is, saját leányát kivéve (*jrj.xr=k n=f 

spw nw s[S]tA r Xrj-swnw, wp r sAt=k Ds=k).  

Mindezeket egy további lényeges elemmel egészíti ki az Ebers papirusz utolsó 

egysége (Eb854-857), melynek címe: „A *swnw titkos tudománya”. Az ott következı 

szöveg az emberi szervezet felépítésének óegyiptomi modelljérıl szól, amelynek 

motorját a metu (*mtw) rendszer alkotta, központi szerepben a hati (*HAtj)-szívvel. 

Ennek a “beszédét” lehetett a test legkülönbözıbb pontjain érzékelhetı metuk 

“mérésével” (* xAj) megérteni.  

 

4.2. AZ EBERS PAPIRUSZ FELÉPÍTÉSE 

A tekercs a gyógykezelés szinte teljes orvosi területét lefedte: szemészet, 

urológia, kardiológia, gasztroenterológia, bırgyógyászat, fülészet, nıgyógyászat, 

reumatológia, fogászat, sebkezelés, stb. Olyan elméleti részeket is magában foglal, mint 

az anatómia, valamint hajápolási és kozmetikai ismereteket is tartalmaz. A legtöbb 

orvosi szöveg szerves részét alkotják a kozmetikai, higiénés és testápolási egységek, 

mivel az egészség elképzelhetetlen volt az ókori Egyiptomban a testi-lelki tisztaság 

nélkül.  

Az egyes témákat “könyvekbe” rendezték, amelyek jelen esetben a mai 

fejezeteknek felelnek meg. Címüket rendszerint a *HAt-a pXrt (hata pekheret) “az 

orvosságok kezdete” szöveggel vezetik be, amely a receptek megjelölésére szolgál. Egy 

kivétel található az Ebers papiruszon, a 188. számmal kezdıdı fejezet, amelynek élén a 



 34 

*SsAw (seszau) szó egyúttal a papiruszon belüli mőfaji eltérést is jelzi, hiszen itt nem 

receptrıl, hanem „esettanulmányról” van szó. Az egységek címei azt mutatják, hogy 

eredetileg önálló mővek egymásutánja olvasható a tekercsen. A címekbıl egyúttal az is 

kiderül, hogy tematikus rendben sorakoznak. A rendezı elv többféle lehetett: a 

testrészek és azok betegségei, a betegség típusai vagy közös eredete, az alkalmazott 

gyógyszer fajtái, vagy esetleg maga a korabeli orvosirodalmi mőfaj.  

Idırıl idıre azonban megjelennek a szövegek között önálló, máshoz nem 

kapcsolódó passzusok is. Ezek még abban az idıben csapódtak oda, amikor az itteni 

fejezetek önálló tekercsek voltak, és a tekercs végén szabadon maradó helyet az aktuális 

igényeknek megfelelıen kitöltötték. A könyveken belül a témaváltások és a sokszínőség 

az orvos-elıdök szükségleteinek és ismereteinek a rendszerében formálódtak.  

Két esetben “az orvosságok kezdete” megjelölés egy “győjteményes könyvhöz” 

tartozik. Ezek nevükbıl következtetve is több, eredetileg különálló tekercs közös 

tekercsen történı megörökítését jelzik. Az elsı a *Xt-ben (khet) levı betegségek 

kezelésére vonatkozik (Eb4-Eb335), amelyet az egyszerőség kedvéért „hasnak” 

fordítottam, és több, saját címmel ellátott könyv sorrendjébıl áll. A másik közvetlen 

ezután következik (Eb336-436), és a szemmel foglalkozik, de jóval rövidebb, és az 

egyes fejezeteknek nincsen önálló címe.  

 

4.3. A KÖNYVEK SORRENDJE AZ EBERS PAPIRUSZ  XXXXTTTT  GYŐJTEMÉNYES KÖNYVÉBEN 

Ha az Ebers papirusz elsı győjteményes könyvének (Eb4-Eb103) a belsı 

tagolását nézzük, elıször közelebbrıl meg nem határozott, általános „bajokat” kezeltek 

(4-6, 19, 24, 35, 38, 40-43, 62-63), majd különbözı hashajtókat találunk (7, 9-15, 16-17, 

18, 22-23, 25, 32-34) a vizelet (8, 26-27, 44-49) és a székelés (27-31, 36-37) 

kezelésének néhány esetét közbeiktatva, ill. a „ wrmyt megszőntetésére a hasban” 

(Eb20: *dr wrmyt m Xt), „a légzıszervek kezelésére” (Eb21, 35: *kt nt srwx smA) és a 

„duzzanat megszőntetésére” (Eb39: *dr Sftjw m Xt) szolgáló receptekkel megszakítva. 

Ezt a bélféreg kiőzése követte (Eb50-61, 64-85). Újabb egységet képeznek az *wxdw-

fájdalomra vonatkozó receptek (Eb86-89, 97-103). Közéjük ékelıdött be az *wHAw 

bırbetegség (Eb90-95) és „rossz gyulladás/láz” (Eb96) elleni szer, ill. az egyik receptet 

nem csak az *wxdw, hanem az *aAa betegség ellen is ajánlják (Eb99).  
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A “győjteményes könyvben” 2. fejezetként (Eb104-Eb187) megnevezett recept-

együttesben az *wHAw bırelváltozások kenıcs-receptjei (*gsw) nyitják meg a sort, majd 

egy kenni való orvosság egyszerre kezeli az *wHAw-bırbetegséget és az *wxdw-

fájdalmat (Eb113, 117), ami késıbb is megismétlıdik, sıt mintha egy ilyen irányú 

szakkönyvet észrevétlenül bele is olvasztottak volna (Eb121-124, 126-127, 130). 

Elıfordul még *srft-„gyulladás/láz” vagy „bármi rossz” megelızése (Eb115, 119), 

valamint a láb orvossága (Eb128). Az utolsó kenıcskészítési útmutatót egy ráolvasás 

követi. Újabb témaváltás „a *Xt kezelése és a végbél kezelése” címmel lejegyzett 

receptek sora, amelynek receptjei néhány recept közbeiktatásával megismétlıdnek 

(132=147 - 137=152) majd a gyulladás / láz enyhítésén vagy gyógyításán fáradoztak 

(Eb153-164). Ismét láz a vezértünet a következı bajoknál (Eb175-181), majd a halott 

ember által okozott betegséget (Eb182) a *Snbt, „mellkas” kezelése váltja fel (Eb183-7).    

A 3. fejezet (Eb188-Eb220) a *rA-jb eseteit írja le, és kezeli. A mőfaji váltás 

miatt is biztosan másik tekercsrıl került át, ám azt semmi sem árulja el, hogy annak a 

tekercsnek az egészét, vagy csak egy részét másolták ide, bár ez utóbbi a valószínőbb, 

mivel se a könyv kezdetét, se a könyv végét nem tőntették fel. A fejezeten belül, amikor 

az esettanulmányok véget érnek, nem szerepel új könyvcím, holott egyértelmően az 

kezdıdik, hiszen a következı szövegek formája és tartalma is erısen megváltozik: 

visszatér a korábbi receptgyőjtemény mőfaja, és a *Xt területén elıször a *rA-jb 

elzáródására (Eb208, Eb213), majd a jobb oldalon elıforduló elzáródásra (Eb209-

Eb210) ad orvosságokat. Aztán újból visszatér a *rA-jb tüneteire, az elzáródást a 

„vérevéssel ” együtt említve (*Sna wnm snf Hr rA-jb) az Eb211 receptben. Utána található 

általános recept is a *rA-jb-re (Eb212, Eb214-Eb216), majd minden átmenet nélkül a 

*HAtj- és *jb-szív betegségeinek sora jön (Eb217-220).  

A 4. fejezetben (Eb221-Eb241) az Eb221 egyszerre kezeli az *aAa-betegséget a 

*HAtj szívben és a *Xt -ben, a továbbiakban azonban a gyógyszer hatását felváltva csak a 

szívre vagy csak a *Xt -re vonatkoztatták, holott a fejezetcím szerint mindkettıre kellett 

volna. Az Eb227-bıl kiderül, hogy az *aAa az *jb-szívet is érintette, az Eb229 alapján 

pedig nyilvánvalóvá válik, hogy ez is egy túlvilági lény varázslatának a közvetlen 

következménye. Innentıl kezdve vegyesen található szív-, *aAa-betegség, *wxdw-

fájdalom és láz- vagy gyulladás kezelése.  Abból is látszik, hogy egy másik orvosi 
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gyakorlat szakkönyvébıl származik, mivel itt jellemzıen a *pXrt, „orvosság” szó 

helyett a *Hr-awj, „rögtönható szer” szerepel az egyes receptek címében.  

Az 5. fejezet (Eb242-Eb260) az isteni szerekkel kezdıdik (Eb242-247). 

Fájdalmat enyhítettek, az utolsó kivételével bármely testrészen. Ré számára készültek az 

Eb243 kivételével, mert ezt Su magának készítette. Utánuk ismét nincs új könyvcím, de 

az isten említésének az elmaradása a következı címekben és a fej témája (Eb248-

Eb250, Eb252-260) nyilvánvalóvá teszi, hogy eredetileg ismét másik könyvbıl 

származnak.  

A 6. fejezet (Eb261-Eb283) a vizelet olyan különféle rendellenességeinek a 

kezeléseirıl szól, amelyek az ágyék betegségével állnak kapcsolatban (Eb261-283). 

Ennek a könyvnek az érdekessége, hogy többször is elıfordul a felnıtt és gyermek 

vizelete közötti megkülönböztetés.  

A 7. fejezet (Eb284-Eb-Eb293) egy különleges szerrıl ír: „orvosság, amely 

adja, hogy az *jb-szív elfogadja a kenyeret”, vagyis általános táplálkozási nehézségeket 

kezel. A rövid könyvecskében teljesen egységesen, minden recept a „másik” szóval lett 

bevezetve. Így ez egy valóban önálló, kiegészítés nélküli tematikus szakkönyv volt.  

A 8. fejezet (Eb294-304) a *Xt-ben elıforduló *stt-váladék eseteit kezeli. A *stt-

váladék ugyan bármely testrészben lehetett, a „hason” belül azonban úgy tőnik, hogy a 

*rA-jb-ben volt a legjellemzıbb. A könyv végén négy olyan recept található, amelyikben 

nem említik a *stt –váladékot. Itteni említésüknek két okát lehet feltételezni: azért 

kerültek ide, [1] mivel a recepteket használó orvos számára fontos lehetett, hogy kéznél 

legyenek vagy azért, [2] mivel ezek a tünetek a korabeli elképzelések szerint ok-okozati 

viszonyban álltak a *stt-váladékkal. Ez a fejezet egyébként annyira rövid és egységes, 

hogy az utóbbi megoldás tőnik a valószínőbbnek, de a kérdés eldöntése további 

kutatásokat igényel.   

A 9.-10. fejezet a köhögés (Eb305-325), és a kutatók egy része szerint 

asztmával azonos *gHw-betegség (Eb326-335) kezelésérıl szól. Szinte valamennyi 

recept a „másik” bevezetı formulával kezdıdik    

 

4.4. A „ GYŐJTEMÉNYES KÖNYV”  ORVOSIRODALMI MŐFAJAI  

Az egyiptomi orvoslás szöveges emlékei alapvetıen két típusba sorolhatók, a 

gyógyító mágikus iratok, amelyek a iatromágia kutatási területébe tartoznak, és a 
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racionális orvosi szövegek, mint az Ebers papirusz. Természetesen ık mindkét területet 

egységben szemlélték, csak alkalmazásuk jelentkezett a szakterületek szerint különbözı 

arányban, és ennek megfelelıen a hozzájuk kötıdı módszerek és eszközök különültek 

el. A varázslás, bár ritkán tőnik fel, szorosan összefonódik a papiruszon a fizikai 

elváltozásokkal. Jól példázza ezt az Eb168 recept, ahol a „varázslás és az *aAa-betegség” 

előzését egy teljesen szokványos, elalvás elıtti orvossággal teszik meg. Hasonló a 

helyzet a halott férfi és nı, ill. más, istenség determinativummal ellátott betegség vagy 

tünet kezelése esetében.  

4.4.1. Iatromágia mőfaja: Ráolvasás 

A iatromágia mőfajai közül a ráolvasás az Ebers papiruszon is megtalálható. A 

vizsgált rész egészében 332 passzusából mindössze 3 esetben, és abból kettı (Eb61, 

Eb131) a szer felhasználására vonatkozik, csak egy szolgált a megfelelı orvosság 

készítésére (Eb48). A ráolvasásokban fontos szerepe volt a segítı vagy ártó isteni lény 

megszólításának, majd ezt rendszerint parancs vagy tiltás követte, amelyet a varázsló-

orvos (*sAw) fenyegetésekkel nyomatékosított. Az Eb48ban csak az elsı egység 

található meg, az is a megszólítottak egyszerő megnevezésére lerövidített formában, a 

szokásos alakban megírt recept után. Négy hasonlóan a „vizelést megszőntetı” recept 

elızi meg. Illeszkedését a könyv egészéhez jól mutatja, hogy a „másik” szóval vezették 

be. Semmilyen utasítás nem olvasható a ráolvasás használatának a körülményeirıl, sıt 

magát a kérés tárgyát vagy tartalmát sem ismerjük meg belıle.  

4.4.2. Racionális orvosi mőfajok  

4.4.2.1. Receptek 

Az Ebers papiruszban található könyvek, a többi ismert orvosi papiruszhoz 

hasonlóan, zömükben recepteket foglalnak magukban, amelyek szerkezetükben, 

szókincsükben és a felhasznált anyagokban is hasonlóak.  

A szerzık, a többi receptgyőjteményhez hasonlóan rendkívül szőkszavúan, 

vázlatosan fogalmazták meg az egyes recepteket. Csak a „másik” szóval vezették be az 

egymás után következı, azonos eseteket kezelı recepteket. Ilyen esetekben vélhetıen 

valamennyi elızıleg említett tünet együttesét kezelte a készülı gyógyszer. Az elıállítás 

módját és felhasználási útmutatót is csak jelzésszerően említik. Például: „Másik: 
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bogáncs (*bgsw) 1/8 ro, bor 5 ro, *amAmw termése 5 ro, felmelegíteni, 4 napig inni.” 

(Eb 78) Ennél a receptnél például, csak egy jóval korábbi, a 72. számú receptbıl tudni, 

hogy az orsóféreg “megölésére” (* smA) használták, éppúgy, mint a még néhány soron 

következı receptben elıírt orvosságot. Késıbb, a 82. számú receptben változott meg az 

elkészítendı gyógyszer rendeltetése, amikor ugyanezt a bélférget “kezelték” (* srwx).  

Valamivel bıvebb a következı recept: [1.] „Másik: [2.] méz 2, szorgum(? 

*mjmj) lisztje 2, papirusz-termés(? *Snj-tA) 1, [3.] 4 feqa (*fqA) süteményt készíteni 4 

napra. [4.] Miután megfıtt a méz, hozzá kell tenni a szorgum(?) és a papirusz-termés(?) 

lisztjét [5]. és 4 napig enni.” Az itt idézett Eb215, elıször megadja a recept célját [1]. 

Jelen esetben az elızı receptbıl derül ki, hogy a „*rA-jb orvossága”, tehát ennek az 

anatómiai egységnek a rendellenes mőködését kívánják vele helyreállítani. Máskor 

viszont egyszerre több kezelésre indokot adó okot is megnevezhettek. A következı 

szerkezeti egység a materia medica felsorolása [2]. A recept ezután a készítési eljárás 

jelzésszerő leírásával folytatódik [4], és szokás szerint a használati utasítás zárja [5]. 

Csak ritkán fordul elı, hogy a végén minısítés egészíti ki, például a „milliószor 

kipróbált” formulával. Az egyes egységek néha kiegészítı elemmel bıvülnek [3]: a 

fenti példában egy beékelt rövid magyarázat a rendeltetés megjelölésére szolgál, ti. a 4 

sütemény számának és céljának a megnevezésével. 

A gyógyszerkészítés felıl megközelítve a recepteket formai jegyek alapján a 

felhasznált anyagmennyiségek segítségével három csoportba lehet sorolni, amelyek 

között csak kevés átmenet található: [1.] az összetevıket pusztán felsoroló, lista jellegő 

receptek, [2] a valamennyi összetevı után 1-es számmal jelzett, tehát azonos 

mennyiséget megadó receptek, és [3] az egyes alapanyagok mennyiségét 

differenciáltam, a rA egység változó nagyságú tört vagy egész részeivel megadó 

receptek.  

4.4.2.2. Esettanulmányok 

Az egyiptomi orvosi szövegek egy másik jellegzetes mőfaja a *SsAw, vagyis 

olyan orvosi tevékenység leírása, amelynek kivitelezéséhez „ügyesség, készség”, jól 

elsajátított „mesterségbeli fogások” szükségesek. Maga a szó érdekes módon 

megegyezik az antiloptehén szóval, ami ugyan homonym szó, de biztosan nem 
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véletlenül alakult így, hiszen 4 hangzós tövének írásképét is ennek az állatnak a feje 

alkotja, sokszor önmagában.  

Az Ebers papirusz esettanulmányai, az Eb188-Eb207 passzusai, az óegyiptomi 

esetleírások tipikus példái közé tartoznak, pontos párhuzamát adják a Smith papiruszban 

olvasható sebészeti esetekben alkalmazott módszernek, és szövegszerkesztési 

kifejezéseknek: Az elsı szerkezeti elem a cím. Ez többnyire a diagnózis rövidített 

változata a mőfaj megnevezésével. A konkrét eset jellemzı tüneteinek a leírása követi, 

amit rendszerint a „Ha megvizsgálsz egy embert  … (betegség)ben”  (* jr xAj=k s Hr …) 

kifejezéssel vezették be.  Mellette szerepelhetett az elsı benyomásra utaló „ha látsz” 

(* jr mAA=k) kifejezés is. Csupa olyan tünetet sorolnak itt fel, amelyek a beteg panaszai és 

a megtekintés alapján megállapíthatók. A vizsgálat során elıfordult, hogy az orvos 

tapintással is megvizsgálta a beteg állapotát (Eb188, Eb189, Eb193, Eb198, Eb207). 

Például:   

“akkor háton fekve nézd meg. Ha Xt-jét forrónak találod, és elzáródás van a rA-jb-
jében”…  - mAA.xr=k sw sTsy, gmm=k Xt=f tA(w) Sna m rA-jb=f … (Eb188) 

 

Bár sok korabeli szakkifejezés számunkra nehezen értelmezhetı, az ı rendszerükben 

egyértelmő és pontos volt. Elıfordult, hogy a pontosság érdekében az egyszerő leírás 

mellett hasonlattal is szemléltették a jelenséget. Pl. „jb-szíve fáradt, mint azé, aki 

kifulladt(?) a futástól” /*jw jb=f bAg=f mj kHw xpj. (Eb196).  

Ezután a diagnózis következett, amelynek szintén kötött a frazeológiája. 

Szokásos bevezetı szövege „Akkor azt kell mondjad” (*Dd.Hr=k r=f), majd ezt követi a 

baj konkrét megnevezése és az elvi döntés, amelynek kimondása azonban pozitív 

esetben gyakran elmarad. Végül következik a konkrét kezelés megadása: “Akkor készíts 

neki ...” (* jr.xr=k). Egyes esetekben a protokoll lényegesen hosszabb, mivel a betegség 

menetében többféle lehetıség is felmerül, vagy, mert több, jól elkülöníthetı fázisa van, 

amelyekhez saját kezelési módot rendeltek.  

4.4.2.3. Prognózis:  

Nem szerepelt a vizsgált egységben. Jellemzı módon a nıgyógyászati és 

szülészeti jellegő papiruszokban szokott elıfordulni.  
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4.4.2.4. Herbárium  

Bár önálló könyv formájában nem maradt fenn újbirodalmi, kifejezetten 

gyógynövényekkel foglalkozó szakkönyv, biztosra vehetjük ekkori meglétét, hiszen 

négy egységes részlete fennmaradt (Eb251), azzal a hivatkozással, hogy a régi 

írásoknak megfelelıen másolták le (*m gm.yt m sSw jswt).  

A papiruszon egyedi a bevezetési módja: „tudása annak, amit készítettek … 

belıle” (* rx jrr.wt m…). Szerkezetében tehát a készítési útmutató áll elıl, és azt követik 

azon betegségek, ill. tüneteik, amelyek esetében alkalmazását javasolják, majd maga az 

alkalmazás és néha a várható hatás megnevezése zárja az egységeket, .  

Ilyen könyv sémájából merített az Eb28 is, amikor a gyógyszeralapanyagként 

használt növényt bemutatja: „fekete- vagy borsmustár(?), olyan, mint a krétai lóbab” 

(*gngnt, wnn=s mj jwryt kftjw) és  „papirusztermés, amelyet *Snj-tA-nak neveznek” (* prt 

mn(w)H, xr.tw r=s Snj-tA), továbbá az Eb 294 = H35, amelyben a kígyónövényt mutatják 

be: 

 „… gyógynövény, aminek *snwtt a neve. A hasán nı az, mint a *qAdt-kúszónövény. 
Virágját olyanná szokta tenni, mint a lótusz. A szirmát olyannak szokták találni, mint a 
„fehér-fát”. Hozzák hát elı, dörzsöljék rá a medencére, és akkor az [ti. a váladék] már 
rögtön el is távozott.  Termését azonban az *wxdw-ban szenvedınek kenyéren adják, hogy 
elıidézzék annak kimenését a medencébıl.”  

4.4.2.5. Bestiárium 

A könyvben nem szerepel, létére azonban mintha utalna egy közbevetett rövid 

magyarázat az Eb128 recept anyagfelsorolásában („harcsa agyveleje (* amm) – feje 

közepén találni”).  

4.4.2.6. Kóroktani magyarázatok 

Ezt a mőfajt nem szokták külön csoportba sorolni, hanem az esettanulmánnyal 

(*SsAw) együtt kezelik. Véleményem szerint mégis célszerő önálló mőfajként 

megkülönböztetni, mivel itt a tünetek leírását nem a kezelés követi, hanem egy 

patológiás folyamat leírása, amelyhez a végén nem a konkrét kezelés kapcsolódik, 

hanem egy kezelési mód megadása.  

Eredetileg két különbözı tekercsen is feljegyezték az Eb102 = Eb296 leírást, és 

alig néhány hieroglifa eltérést találni a két „másik” szóval kezdıdı szöveghely között. 

Mindkét alkalommal két különbözı egység közé másolták, vagyis egy győjteményes 
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könyv különbözı tematikus egységeit kötötte össze. Szövegkörnyezetük ennek 

megfelelıen eltérı. Az elsı elıfordulás a *wxdw-fájdalom kezelésére összegyőjtött 

szövegek közé ékelıdött be, amikor az a *Xt-ben felütötte a fejét, ill. amikor ezen felül 

még az *wHA-kiütés is kapcsolódott hozzá. A második esetben egy „nyakán *stt-

váladékos beteg” (* Xry stt m nHbt=f) esetleírása után, és a *Xt-ben a *stt-váladékot 

megszőntetı recept elıtt található.   

„Másik. Ha látsz olyant, akinek váladéka van hasító érzéssel, és ezért hasa (*Xt) merev, 
és szenved a *rA-jb-je tekintetében,  
és váladéka a hasában van,  
és az nem tudja megtalálni a kimenés útját, (mert) nincs többé út, hogy azon  kijöjjön,  
így aztán megrothad a hasában, nem tud kijönni, és féreggé válik.  
Ha így nem válik féreggé, hogy olyanná legyen, mint amilyen a halott,  
akkor vizelje ki azt, és legyen rögtön jól.  
Ha nem vizelte azt ki féregként, akkor készíts neki vízelethajtószert, hogy rögtön jól 
legyen.  

 

Itt a tünet-együttes részletes felsorolása után levonják a következtetést: a váladék 

„nem tudja megtalálni a kimenés útját”, és mintegy diagnózist megnevezik a kór fı 

okozóját: „nincs többé út, hogy azon kijöjjön”. Ettıl kezdve magyarázzák a beállt 

anatómiai változás következményét. A bent szoruló váladék, mint az a kinti 

környezetükben megfigyelhetı, romlásnak indul, tehát megrothad a *Xt-ben. Szintén 

megfigyelték, hogy a végbélen keresztül a végtermékek általában „féreg” alakban 

távoznak, ezért gondolták, hogy a bent összegyőlı rothadék is ezt a formát veszi fel. 

Ugyancsak megfigyelésen alapul, hogy a vizelet néha zavaros, és hosszabb-rövidebb 

bélféregre emlékeztetı nyálkás anyag található benne. Ha tehát magától nem távozik ez 

a „féreg”, akkor erre alkalmas szerrel rá kell bírni a távozásra ahhoz, hogy az ember 

szervezete újra egészséges legyen. Végigtekintve ezen a gondolatmeneten, világosan 

látszik, hogy ok-okozati összefüggésben gondolkodtak, amelybe a beteg és a 

kórfolyamat alapos megfigyelése beépült.  

4.4.2.7. Anatómiai traktátus  

ebben a részben nincsen. Hármat szoktunk számon tartani, közülük kettı az 

Ebers papirusz végén található.   
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4.5. ANATÓMIAI MEGNEVEZÉSEK 

Emberi anatómiai szerveket a *Xt „győjteményes könyvében” szereplı 

receptekben csak mint kezelendı egységet említenek, rendszerint anélkül, hogy 

megneveznék milyen tünet vagy elváltozás miatt szükséges a beavatkozás. A receptekben 

a teljes „has” (* Xt), a „félhas” (* gs n Xt), a páciens “két oldala” (* Drwj), a légzıszervek 

(*smA), a mellkas (*Snbt), a *rA-jb, a máj (*mjst), a hólyag (*Sptyt), az altest (*Xry-Xt), az 

ágyék (*kns), a végbél (*pHwjt), a hús vagy test (*Haw) és bármely testrész (*at nbt) a leírt 

szerv. A szívet két különbözı szóval fejezték ki (*HAtj, * jb).  

 

4.6. FELHASZNÁLT ALAPANYAGOK 

4.6.1. Ókori egyiptomi csoportosítás 

Az egyiptomiak az általam vizsgált könyvben nem különítettek el recepteket a 

gyógyszerhez felhasznált anyagcsoportok szerint. Az egyes receptekben is keverednek 

az emberi, állati, növényi és ásványi eredető anyagok az emberi beavatkozással 

létrehozott termékekkel. A korabeli receptek rendezésekor úgy tőnik más, a materia 

medicara vonatkozó elméleti szempont sem található. Tehát a recepteken és könyveken 

belül a rendezési elvek között nem a felhasznált anyagok eredete, formája, anyaga, az 

azonos részecskék (pl. virág-, gyümölcsterápia) anyagfajták (pl. olaj, vér, liszt, 

ásványterápia) és egyéb szempontok játszottak szerepet, egyetlen passzuszt kivéve, ahol 

a *dgm, vagyis a ricinus négy, különféle felhasználási módját sorolták fel egymás után 

ugyanazon helyen.  

Minthogy azonban mind a 4 felhasználási mód különálló, egymástól független 

receptet képezett (Eb251), és a ricinus mellett csak egyetlen hordozóanyagot neveztek 

meg, vagy azt sem, itt sem lehet nagyobb kategóriát kimutatni. Példa lehet viszont arra, 

hogy valamikor elkülöntették a simplex recepteket a több anyagot felhasználó complex 

receptektıl. Az Újbirodalom idején azonban ilyen csoportosításnak nincsen még/már? 

jelentısége, a felhasználás szempontú kategóriák voltak a jellemzıek, és így a kétfajta 

recept természetszerőleg keveredett.    
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Érdekes magának a papirusznak az írásképe is. A 3.-21. oszloppal bezáróan a 

quantitativ receptek valamennyi összetevıje egymás alá írva, a matematikai 

papiruszokon, áldozati és zsákmánylistákon megszokott könnyen áttekinthetı, laza 

formában szerepel. A mennyiséget piros színnel emelték ki. Egyes receptekben a szó 

hangalakja után néha kisebb kihagyást követıen olvasható a determinativum és 

mennyiség kiírása. Az egyszerő felsorolásokban több materia medica is szerepel térköz 

nélkül, folyamatosan írva. A folyamatosan írt oldalaknál minden egybefolyik.  

A gyógyszerek alapanyagai mellett viszonylag kevés hieroglifát használtak 

determinativumként, magyarul meghatározó jelként. Az itt következı listában *Xt 

„győjteményes könyvében” gyakran igénybe vett determinativumok adom meg. (A 

kezdı kód Gardiner jellistájának felel meg, mellette az ábrázolás leírása következik 

idézıjelbe téve, a kötıjel után a jelentésére vonatkozó magyarázat, majd példa.)  

M1 „fa” – fás / fa jellegő növény, pl. boróka, szikomór, szentjánoskenyér, tövises 

akácia, krisztustövis, tamariszkusz, gránátalma, ricinus, moringa, Maerua crassifolia, 

* arw, stb.  

M2 „(lágyszárú vagy zöld) növény” – a növény föld fölötti, zöld része. Sok közöttük a 

még azonosítatlan, pl. hagyma, *sam = fehér üröm?, *sd-pnw = „egérfarok”, stb.  

M33 „mag” – a termés mag része, vagy mag jellegő termés, darabos anyag, pl. árpa, 

tönköly, szentjánoskenyér és boróka termése, uborka, borsó, datolyahús, szikomór 

*pADtt, *wtjt és *xs[Aw ?] része, *rA lúd *sXt-je, stb.  

3. kép: Ebers 

papirusz, 10. oldal: a 

mennyiségek elé írt 

determinativumokkal 

4. kép: Ebers 

papirusz 14. oldal, 

felül a mennyiség 

nélkül felsorolt 

anyagok 

folyamatosan követik 

egymást, alul a 

listában az eltérı 

mennyiségek 

elkülönülnek 
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N33 „apró szemcsés anyag” – dara vagy por jellegő, ırölt szilárd anyag, pl. sok növény, 

valamennyi ásványi anyag, pl. só, malachit, köménymag, liszt, szentjánoskenyérfa 

termése, stb.  

W22 „korsó” – folyékony anyag, mint a bor, sör, olaj, stb.  

Néhány ritkábban használt determinativumok: 

D3 „haj” – haj és haj jellegő anyag  

D12 „szemgolyó” – gömbölyő, pl. szılıszem 

D58 „lábszár” – a lábra emlékeztetı alak? / tulajdonság? miatt, pl. *mstA = seprı(?) 

maradékára vagy az aprított  *mstA-ra vonatkozik  

E1 „marha” – eredete miatt, vagy mivel a marhára emlékeztet, pl. marhahús, -epe, 

* twn= akácia-féle  

F16 „agyar” – eredete miatt, vagy az agyarral közös vonást mutat valamilyen 

tulajdonsága, esetleg alakja, pl. *sbtjt növény  

F21 „levél” – levél, és levélszerő anyag, vagy fül, pl. *smt = gyógynövény / zsázsa?, 

* jdn állat 

G37 „bjn madár” – valamilyen rossz tulajdonsággal rendelkezik, pl. *bDA edény *Hnst-je  

M3 „faág”- ág, vagy olyan jellegő anyag, pl. *bHH gyökere  

M9 „lótuszvirág” – lótusz  

M43 „lugas jellegő szılıtıke, lógó fürtökkel” – a növény mővelésére / életmódjára 

vonatkozó jel, pl. szılıfürt, füge, Balanites    

N5 „napkorong” – rá emlékeztet, pl. Cyperus esculentus *nhp-része  

N35 „víz” – vízre emlékeztetı folyadék, pl. *HsA „nyálka”, * mstA „seprı(?)” 

N37 „kı”  – csak egyszer *jhmt-mézga után 

T 20 „szigony” – a szigonnyal közös vonást mutat valamilyen tulajdonsága vagy 

használata, pl. *twr= nádszár (Eb 334)  

T30 „kés” – megvágott, pl. szikomór érett és ehetı termése (*nqawt), *tjA-növény  

U9 „gabona tartály” – a gabonák mérésére használt, ill. olyan jellegő edényben tárolják, 

pl. gabonafélék és datolya 

U32 „mozsár és mozsártörı” – feltehetıen a felhasználás jellemzı módjára utal, pl. 

lepkeszeg (Eb203) 

V12 „kötél” – elképzelhetı, hogy a termesztésénél van rá szükség, pl. füge   
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X4 „hosszúkás kenyér” – belıle készítik vagy péksüteményféle, pl. *AH-kása, friss 

kenyér (*t) 

Y1 „tekercs” – általános jellegő, fogalom, pl. kagyló belsı, datolya, friss (ti. datolya), 

édes (ti. mirrha)  

Aa2 „kellemetlen dolog, kifakadó seb, kelés, zsír stb.” – vsz. zsírszerő halmazállapotra, 

esetleg rossz szagra utal, vagy puha, összegyőlt, kellemetlen anyag (A továbbiakban az 

egyszerőség kedvéért “kifakadó kelés” megnevezéssel fogom említeni.)  

4.6.2. Anyagtípusok szerinti felosztás 

Az alapanyagok egy részénél pontos ismereteink vannak azok fizikai és kémiai 

tulajdonságairól, soknak azonban fordítását sem tudjuk megadni, mivel azonosításukat 

eddig még nem sikerült megoldani. Típusaikat a következı csoportokba oszthatjuk 

eredetük alapján: növényi, állati, ásványi, emberi eredető, és emberi tevékenységgel 

feldolgozott  anyagok.  

4.6.2.1. Emberi eredető anyagok  

A *Xt „győjteményes könyvében” emberi eredető gyógyszer csak egy fordul elı, 

az anyatej formájában. Az Eb30 receptjében fehér gumival és piros festékkel együtt 

kellett elfogyasztani ahhoz, hogy a páciens meggyógyuljon. Az Eb111-ben számos 

további anyaggal együtt egy kenıcs részeként az *wHAw-kiütés megszőntetésére 

szolgált. Bár mindkét alkalommal anyatejrıl van szó, a csecsemı nemének megjelölése, 

ill. annak hiánya alapján nem feltétlenül azonos anyagot szerepeltettek. Egyik 

alkalommal ugyanis a „fiút szült asszony teje” (* jrtt nt mst TAy - Eb111) szerepel, a 

másik alkalommal az „emberek teje” (* jrTt-rmTw - Eb30).  

4.6.2.2. Növényi eredető anyagok 

A *Xt „győjteményes könyvében” kb. 90féle növény szerepel. Vannak köztük 

ritkán elıforduló növények, és általánosan használtak. Egyesek az egyiptomi történelem 

kezdete óta ismertek, másokat ekkoriban honosítottak meg, és találhatók olyanok is, 

amelyeket idegen országokból hoztak ajándék vagy kereskedelem útján. Némelyik 

növénynél világosan látszik felhasználása alapján, milyen hatást vártak tıle, máskor 

annyira sokféle a felhasználási módja, hogy feltehetıen általános gyógyhatást 

tulajdonítottak neki. A papiruszokon a növényi eredető hatóanyagok között sokszor 
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csak magát a növényt nevezik meg, annak része nélkül (pl. * jnst = ánizs?, *jt = árpa). 

Máskor a felhasznált részt is kiírják (*DrD Sndt = akácialevél). Vannak olyan növények 

is, amelyeknél következetesen ugyanazon felhasználni kívánt részt nevezték meg (pl. 

*prt wan „boróka termése”), máskor adott növényi résznek volt saját neve is (*mn(w)H 

= papirusz, míg a *Snj-tA = papirusztermés, a *nht = szikomórfa, míg a *nqawt = 

bevágott szikomórfüge). A növényeknek általában a mai fitoterápiában és 

természetgyógyászatban is használt részeit alkalmazták.   

a) Gránátalma: Egyes növények ritkán szerepelnek, de jól körülhatárolható 

funkcióban. Ilyen például az Ázsiából ekkoriban frissen betelepített gránátalma (Punica 

granatum L./* jnhmny), amely összesen kétszer fordul elı a *Xt “győjteményes 

könyvében”. Az elsı elıfordulásakor kiírták a *HfAt-férget (Eb50), amelyet a 

szakirodalom Heinrich Joachim 1890-es publikációja óta kisebb-nagyobb ingadozással, 

szalagféreggel azonosít. A második említésekor a *Hrrt-féreg szerepel az elızı 

receptben, amelynek az egyelıre azonosítatlan *aAa-betegség kialakulását tulajdonították 

az ókori egyiptomiak. Mivel azonban a következı, gránátalmát tartalmazó recept a 

“másik” szóval kezdıdik, ott is ezzel a kórokozóval lehet számolni (Eb63). Mindkét 

esetben kiírták, hogy a növény gyökere a felhasználandó alapanyag, és italt készítettek 

belıle pusztán folyadék hozzáadásával, és az 5 ill. többszörösét megadó egész számos 

mennyiségben alkalmazták az alapanyagokat. Vélhetıen átvételrıl van szó, amit ez az 

az egyiptomi receptekben ritka dozírozási forma is megerısít.  

b) Lepkeszeg: İsi volta ellenére keveset szerepel a *Xt „győjteményes 

könyvében” a *HmAjt. Az Eb203-ban a *rA-jb jobb oldali csomójában szenvedınek adták 

a lepkeszeget, más néven görögszénát, görögbúzát (Trigonella Phoenum graecum L.), 

sörben összetörve erıs hatású szerként, mindössze egyetlen másik növénnyel (*tHwj 

termése) elegyítve, miután egy kevésbé drasztikusnak ítélt gyógyital a páciens *xAjt-

betegségét nem tudta megszüntetni. Teljesen egymagában alkalmazták az Eb32-ben, 

ahol a *Xt kiürítését szolgálta. Itt mézbe mártott *fqAt süteménybe keverve kellet 

elfogyasztani, és az *wxdw fájdalom megszőnését várták tıle. A hasi szervek 

gyógyításában még egy, hiányos recept ismert, ahol a szalagféreg ellen vették igénybe 

(Louvre E 4864, rs 2,4). A magját használták, amelyet a *Sspt szóval fejeztek ki. 

Mindkét esetben a darabos anyagot jelölı determinativum áll mögötte, az 
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esettanulmányban még a mozsár és mozsártörı jelkombináció is követi. Míg az 

utóbbinál a tört mennyiségő *tHwj-val együtt alkalmazták (Eb32), a másik receptben 4 

kis kenyérfélével vette be a páciens (Eb203).  

c) Krisztustövis: Még többször elıfordul a *Xt „győjteményes könyvében” az 

ıshonos krisztustövis (Zizyphus spina Christi L.) termése, amelyet éppúgy *nbs-nek 

hívtak, mint magát a fát. Használták sokféle célra: hőtésre valószínőleg a végbélnél 

(Eb159), *rA-jb elzáródására (Eb208, Eb210, Eb213), *aAa betegségre (Eb226), az *jb 

szívre (Eb228) és vizelet szabályozására (Eb272). Írásképében rendszeresen a fa 

determinativummal jelenik meg, ezt azonban kiegészítheti a darabos anyagot jelölı 

determinativum (N33), amikor a lisztjérıl van szó, vagy kenyér formájáról. Levelének a 

használatakor ingadozik az N33 használata: van például az Eb210 eset-ben, de nincs az 

Eb159-ben. A *Xt „győjteményes könyvének” a papiruszán a receptek között ott van a 

különbözı anyagok közül azonos mennyiséget felhasználók között (Eb159, Eb208, 

Eb213, Eb272), és a különbözı mennyiséggel meghatározott gyógyszeralapanyagok 

felsorolásában (Eb210, Eb226, Eb228).  Kenyerét az 1/16, levelét 1/32 törttel írják ki.  

d) Szikomór: Egy másik közismert, ıshonos növény a szikomórfa (Ficus 

sycomorus L.), amelynek bevágott termését igen nagyra értékelték. A *Xt „győjteményes 

könyvében” is viszonylag gyakran megjelenik a *nht. Alkalmazták a szalagféreg (Eb65, 

Eb72) és *wHAw-kiütés ellen (Eb110), végbél gyulladására (Eb154), mellkas kezelésére 

(Eb184), jobb oldal elzáródására (Eb210), *rA-jb-re (Eb212), *aAa megszüntetésére 

(Eb224), és vizeletszabályozására a mentsruáció kezdetén (Eb283). Megtalálható 

mennyiség nélkül megnevezett összetevıjő receptekben (Eb110), és dozírozták 

valamennyi alkotóelemnél azonos mennyiségben (Eb71, Eb283), és eltérıben (Eb210).  

         Elıfordul itt levele, vagy meg nem nevezett része és további részei:  

• Az *jSdt / „gyümölcse”, különösen a *mtw kezelésénél fordult elı. 
További gyümölcseként a *Xt-tel kapcsolatban a „bevágott 
szikomórfügét” (* nqawt) és a *kAw-t említik, ez utóbbit a „száraz” (* Sww) 
jelzıvel, továbbá a *qAA-t. Ebbıl úgy tőnik, külön nevet adtak az érett, 
ennivaló fügéjének (*nqawt), és az ettıl eltérı minıségő fügéinek.  

• A * xs[Aw] rész – a Maerua crassifolia Forsk. (* jmA - Baum 1988:193) 
fánál található még meg (pl. Eb248). Azonosítatlan. Egyik 
elıfordulásakor mag jele áll utána (Eb283), másiknál (Eb224) dara vagy 
por jellegő anyagként determinálják, ami arra mutat, hogy határeset 
lehetett, vagy többféle feldolgozott alakja létezett. A Grundriß felveti a 
„gubacs” jelentés lehetıségét.   
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• Az *wtyt, a többi növénynél nem szerepel, determinatívuma alapján 
valamilyen magszerő dolog lehet. Renate Germer felvetette a kéregpor 
meghatározást, amit Rainer Hannig átvett szótárában, amikor „kéregpor, 
-kivonat” jelentést adott meg. A kéreg darabocskái valóban egyaránt 
lehetnek darabos és por jellegőek, és a 20. századi orvosi gyakorlat 
alkalmazott kéregkivonatból készített infúziókat.   

• A *pADtt, szintén egyedi, értelmezése egyelıre sikertelen. 
Determinatívuma szokatlan módon a dara vagy liszt jellegő anyagoknál 
megszokott karika, de a többes számra jellemzı 3 vonás nélkül, amivel 
feltehetıen apró gömböcske-, vagy karikaformára utal.  

• A * tpAwt más növényeknél a „toboz, húsos toboz” jelentéső szónak felel 
meg, ami azonban a szikomór esetében nem lehetséges, és az 
aprószemcsés, por jellegre utaló N33 determinatívum is ellent mond 
ennek.  

e) Balanites: Egészen széles körben volt használatban az *jSd, amelyet nagy 

valószínőséggel a Balanites aegyptiaca (L.) Delile termésével azonosít a szakirodalom. 

Jellemzıen a lugas és a darabos anyag determinativum áll mögötte, tehát a termésrıl 

van szó. Ritka, ha a lágyszárú növény jel követi (Eb177, Eb198). Ha azonban az Eb279-

et összevetjük az azzal pontosan egyezı H66 recepttel, azt látjuk, hogy ott a darabos 

értelmő determinativum áll az Ebers papirusz lágyszárú növény determinativuma 

helyén. A két szöveg annyira egyezik, hogy csak azonos anyagot jelölhetett, ezért úgy 

tőnik, a fa termése az ágakon annak szerves részét alkotta, és nem választották élesen el 

az apró gyümölcsöt magától a zsenge ágtól. Ez a „sivatagi datolya”, arabul heglig, 

sokféle funkciót be tudott tölteni:  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

„beteg has”  Eb6=H56 

*stt-váladék Eb46, Eb297, Eb300 

Végbél  Eb152 

„vérfészek”  Eb198, Eb593=H143 

köhögés  Eb321 

asztma(?)  Eb327 

hashajtó  Eb17, Eb36, Eb198b  

hasmenés  Eb47 

orsóféregőzı  Eb79 

* tAw-lázra az altestben  Eb177 
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* aAa-betegségre  Eb229 

*HAtj-szívre  Eb219, Eb233, Bln152 

„ túl sok vizelésre”   Eb274, Eb279=H66 

„ jobboldali hasfél” elzáródására  Eb210 

*wxd-fájdalomra  Eb87, Eb88, Eb89, Eb97, Eb122=Bln35, Eb126, 

Eb127, Eb186, Eb297, Eb300 

*Sftjw duzzanatra  Eb39, Eb577 

baloldali *mtw-ra  Eb631, Eb632, Eb633, H28 

* jb-szívet a „kenyér” 
befogadására késztetı szerként  

Eb284 

 A rendszeresen felhasznált mennyiség 1/8. Ez annyira jellemzı volt rá, hogy amikor az 

Eb284-ben pusztán a két determinativum és az 1/8 egység szerepel, a Grundriß 

automatikusan vele azonosítja. Kivételt az olyan receptek képeznek, amelyekben 

valamennyi gyógyszeralapanyag azonos mennyiségben szerepel. Másik könyvben 

azonban megtalálható ettıl eltérı mennyiségben is (Eb633: 1/64). Mindig más 

gyógyszeralapanyagokkal együtt alkalmazták.  

f) Boróka: Szintén rendszeresen megnevezik a *Xt „győjteményes könyvében” az 

*wan-t, vagyis borókát (Juniperus oxycedrus L.). Jellemzıen több más materia 

medicaval közösen fejtette ki hatását. Rendszerint a „termés, gyümölcs” (* prt) részét 

alkalmazták, egyik receptben azonban „mézgagyöngyére” (* XpA) volt szükség (Eb242). 

Ismert még az „ága” (* Daa - Eb298) és az azonosítatlan *tpAw-része (Eb655), amelyre a 

*mtw-csatornák kezelésekor volt szükség. Ezt „(f őrész)porával” (* wst - Eb663) 

kezelték.  Általában a “kelés” jele és a fa determinativum áll mögötte, jelezve, hogy a 

“ termés” fáról származó, puha, könnyen “kifakadó” gyümölcs, de a determinativumok 

sora gyakran kiegészült még a darabos anyag jelével is. Felhasználása sokrétő:  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

hashajtó  Eb23 

orsóféregőzı  Eb85 

vizeletszabályozó  Eb26, Eb46, Eb263, Eb266, Eb278, Eb282 

Beteg széklet  Eb31 

*wxdw-fájdalom  Eb86, Eb88, Eb89, Eb101, Eb138, Eb186 
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végbél  Eb137, Eb140, Eb144, Eb152, Eb164 

* aAa-betegség  Eb138 

altestben levı  

* tAw- láz  

Eb177 

mellkas  Eb184 

*nsyt / epilepszia  Eb209 

*rA-jb  

elzáródása  

Eb210 

az *jb-szívet a „kenyér” 
befogadójává teszi  

Eb285 

*stt-váladék és  

*wxdw-kiütés  

Eb298, Eb299 

asztma(?)  Eb327, Eb328, Eb334 

*Sfwt-duzzanat  Eb585 

*mtw  Eb631 

jobb oldalon a *rwjt-betegség  Eb758  

Szokásos mennyisége az 1/16 volt, ritkán más. Megtalálható az azonos egységet 

megadó receptekben is:   

Mennyiség (*rA) *wan, borókát (Juniperus oxycedrus) 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb26, Eb31, Eb140, Eb144, Eb164, Eb177, Eb186, 

Eb298, Eb299 

1/4 Eb263  

1/8 Eb328 

1/16 Eb23, Eb46, Eb86, Eb88, Eb89, Eb101, Eb137, 

Eb138, Eb152, Eb184, Eb209, Eb210, Eb266, 

Eb282, Eb285, Eb327, Eb334  

1/32 Eb278  

5 Eb85 

g) Tigrismogyoró: Sőrőn emlegetett alapanyag az *waH “tigrismogyoró” 

(Cyperus esculentus L.) is a *Xt „győjteményes könyvében”. Írásképe nagyon 

leegyszerősödött formát mutat, amely lényegében csak egy lefelé nézı ívbıl áll, 

amelyet alul a darabos anyagok meghatározó jele egészít ki. Feldolgozottságáról is 
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többször szólnak a receptek: lehetett aprított (Eb49), törött (Eb178, Eb224), vízbe 

áztatott (Eb91), fızött liszt (*dqw) alakban (Eb103, Eb232 és Eb261). Általában több 

más gyógyszeralapanyaggal együtt használták, de az Eb314-ben egyedüli rágcsálnivaló 

orvosság volt. Jellemzıen az emésztırendszeren keresztül juttatták a szervezetbe. A 

receptek sokcélú felhasználásáról tanúskodnak: 

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

hashajtónak  Eb22, Eb205 

végbél  Eb132=Eb147 

Beteg *Xt  Eb43 

*wHAw-bırkiütés Eb91, Eb103  

*wxdw-fájdalom  Eb103, Eb231 

altest tAw-láza  Eb176, Eb178 

*rA-jbe  Eb212  

* aAa-betegség  Eb224=H82, Eb226=H84, Eb228, Eb231 

* jb szív Eb228 

vizelet szabályozása  Eb49=H18 (amikor véres), Eb261, Eb226,  Eb266 

köhögés  Eb314 

az *jb-szívet a „kenyér” 
befogadójává teszi 

Eb288, Eb289, Eb290, Eb293 

Különbözı mennyiségekben használták:   

Mennyiség (*rA) *waH, tigrismogyoró (Cyperus esculentus) 

mennyiség megadása nélkül Eb314, Eb43 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb176, Eb178 

1/2 Eb205 

1/4 Eb103, Eb231, Eb261, Eb289 

1/8 Eb228, Eb232, Eb266, Eb288, Eb290, Eb293 

5 Eb22, Eb147, Eb212, Eb224 és Eb49 

h) Datolya: İsi, alapvetı élelemforrás volt a *bnr, vagyis datolya (Phoenix 

dactylifera L.). Rájöttek azonban gyógyhatására is. Sokszor szerepel a *Xt 

„győjteményes könyvében”. Felhasználási formája és részei is változatosak. Az esetek 

egy részében csak maga a datolya szerepel, ilyenkor az általánosan fogyasztott húsát 
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hasznosították az orvosság elıállítására. Ez azonban lehetett zöld, vagy éretlen (Eb13, 

Eb71, Eb220, Eb224, Eb266, Eb271, Eb283), de lehetett feldolgozott állapotban is, mint 

az ırleménye (Eb93, Eb133=Eb148, Eb163, Eb217, Eb313, Eb319), zúzott húsa (*bnr 

aAg - Eb309). Elıfordul vagdalva (*wDa n bnr - Eb292, Eb293), pépesítve (*srmt - Eb54, 

Eb92, Eb169, Eb177, Eb317), szirupként(?) (*bnrjw - Eb40) és bora (Eb28) is. Szerepel 

a receptekben továbbá a magja (Eb55, Eb94, Eb100, Eb103, Eb169, Eb188, Eb189, 

Eb199, Eb206, Eb266, Eb285, Eb308, Eb311) és több olyan része, amelyeket egyelıre 

nem tudunk értelmezni, mint a *bnr tp mwt=f (Eb65), *sbA/dwA n bnr (Eb333),  *amaa n 

bnr (Eb83), *bnr ama (Eb154), *bnrj tf (Eb19). Várt gyógyhatásai változatosak:  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

hashajtó  Eb13, Eb19, Eb22  

orsóféregőzı  Eb83 

vizeletszabályozó  Eb261, Eb263, Eb266, Eb271, Eb283 

„ féloldal”  Eb40 

*wxdw-fájdalom  Eb98, Eb100, Eb103, Eb186 

végbél  Eb133=Eb148, Eb154, Eb163 

* aAa-betegség  Eb169, Eb224 

altestben levı *tAw- láz  Eb177 

köhögés  Eb308, Eb309, Eb311, Eb313, Eb317, Eb319 

*HAtj-szív  Eb220, Eb224 

*rA-jb  Eb188, Eb189, Eb199, Eb206 

az *jb-szívet a „kenyér” 
befogadójává teszi  

Eb285, Eb292, Eb293 

szalagféregőzı  Eb54, Eb55, Eb65, Eb71 

asztma(?)  Eb333 

*srft-gyulladás  Eb93  

*wHAw-kiütés   Eb92, Eb94, Eb103 

* jb-szív  Eb217 

szorulásra  Eb28 

A felhasznált mennyiségek változók:  

Mennyiség (*rA) *bnr, datolya (Phoenix dactylifera) 
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mennyiség megadása nélkül Eb11, Eb169, Eb188, Eb189, Eb206, Eb311, 

Eb317 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb13, Eb40, Eb65, Eb71, Eb154, Eb163, Eb177, 

Eb186, Eb245, Eb271, Eb283, Eb308, Eb309, 

Eb323, Eb333  

1/4 Eb100, Eb133, Eb148, Eb217, Eb263  

1/8 Eb55, Eb103, Eb224, Eb261, Eb285, Eb292 

1/16 Eb83, Eb266  

1/32 Eb266, Eb293, Eb319 

2 1/2 Eb19 

5 Eb22, Eb28, Eb93, Eb94, Eb98, Eb220, Eb313, 

Eb333 

7 1/2 Eb199 

i) Nílusi akácia: Az Ebers papirusz *Xt „győjteményes könyve” a *SnDt vagyis 

nílusi akácia (Acacia nilotica Desf.) széleskörő gyógyászati alkalmazásáról tanúskodik. 

Rendszeresen a fa determinativum követi, és csak ritkán fordul elı, hogy mögötte még a 

darabos anyag jelét is kiírták. Olyan orvosságokba került, amelyeket féregölésre 

(szalagféreg: Eb52, Eb68 - orsóféreg: Eb67), az *wxdw-fájdalom megszüntetésére 

(Eb88, Eb99, Eb127, Eb130, Eb187, Eb200, Eb297), az *aAa betegség ellen (Eb99, 

Eb225), az *wHAw-bırbetegség ellen (Eb105), a végbél gyulladására (Eb159, Eb161), és 

a köhögés megszüntetésére (Eb321, Eb323) készítettek. Egyik esetben sem állt 

önmagában hasznosították. Egyes részeit is megkülönböztették. Mégis szinte mindig a 

levelét (*DrD n SnD.t) emlegetik, bár szó esett mézgás nedvérıl, a gummi arabicumról 

(*pAyt(=qmjt) nt Sndt - Eb323, H221, Eb641) is, és további három, még azonosítatlan 

részérıl: *Xr n SnDt (Eb99: *wxdw, *aAa és *mwt / mwtt ellen), *qAA n SnDt (Eb99, Eb783, 

Eb862), és „a *Xt győjteményes könyvében” nem szereplı *aAgjt (Eb 482, L46, H182), 

amely esetleg a termés és kéreg erısen csersavtartalmú ırölt anyaga vagy mézga lehet. 

Egy esetben csak magát a növényt nevezik meg (Eb187). A „gummi arabicum” (* pAyt = 

*qmyt) szó az eredet megjelölése nélkül is gyakran elıfordul (Eb30, Eb48, Eb101, 

Eb121, Eb154, Eb172, Eb205, Eb210, Eb219, Eb223, Eb230, Eb233, Eb275, Eb277, 

Eb279, Eb280), de feltehetıen olyankor másik akácia fajtára, vsz. az Acacia Seyalra 

vonatkozik. Quantitativ receptekben leggyakoribb mennyisége az 1/32:   
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Mennyiség (*rA) *SnDt nílusi akácia (Acacia nilotica Desf.) 

mennyiség megadása nélkül Eb105 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb67, Eb127, Eb130, Eb159, Eb200  

1/8 Eb187 

1/32 Eb88, Eb210, Eb225, Eb297, Eb321 

1/64 Eb161 

5 Eb52, Eb99 

Nincs megadva (más mennyiségek 

mellett) 

Eb323 

j) Kömény: A *Xt “győjtményes könyvében” gyakran szerepel a *tpnn, vagyis 

köménymag (Carum carvi L.). Széles körben használták, de mindig alkalmaztak vele 

együtt más alapanyagokat. Mindig felhasznált részének a megnevezése nélkül áll. 

Determinativuma a darabos anyag jele, igy a feltehetıen természetes állapotában 

darabos magjáról lehet szó. Alkalmazása széleskörő:  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

Xt „megnyitására”  Eb17 

orsóféregőzı  Eb79, Eb83 

Vizelet megindítása  Eb26 

*Xt „beteg” Eb5 

*wxdw-fájdalom  Eb89, Eb97, Eb186  

végbélben levı *tAw- láz  Eb140, Eb142, Eb144, Eb164 

mellkas   Eb183 

altestben levı *tAw- láz  Eb176 

* aAa és *wxdw  Eb232  

*stt-váladék  Eb297, Eb300 

az *jb-szívet a „kenyér” 
befogadójává teszi  

Eb284 

köhögés   Eb321 

asztma(?)  Eb327, Eb334 

*wHAw-kiütés   Eb111 

ágyékra  Eb164 
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Mennyisége változatos: . 

Mennyiség (*rA) *tpnn, köménymag (Carum carvi L.) 

mennyiség megadása nélkül Eb111 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb79, Eb140, Eb142, Eb144, Eb164, Eb176, 

Eb186, Eb284, Eb299 

1/4 Eb183  

1/64 Eb83, Eb89, Eb97, Eb232, Eb297, Eb300, Eb321, 

Eb327, Eb334  

k) Füge: Gyakori gyógyszer a *Xt “győjteményes könyvében” a *dAb, vagyis 

füge (Ficus carica L.). Írásmódjára jellemzı a több determinatívum használata. 

Mővelésére utal a lugas jel, darabos voltára az ennek megfelelı N33 determinativum, és 

a kötél jel. Bár a fát és a gyümölcsöt azonos módon nevezték meg, a determinatívumok 

alapján nem kérdéses, hogy itt a füge termésérıl van szó. Friss vagy szárított állapotára 

nem térnek ki. Onmagában szerepel az Eb41 és Eb42-ben olajban elkészítve, egyébként 

több más alapanyaggal együtt alkalmazták. Használata széleskörő:  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

Xt   Eb6=H6, Eb39, Eb41, Eb42, Eb89, Eb92, Eb231, 

Eb232, Eb297=Eb321=Bln136, Eb300, Eb631 

Eb632, Eb633 

hashajtó  Eb17, Eb202, Eb210 

*wxdw-fájdalom  Eb186, Eb126, Eb233, Eb234 

*rA-jb   Eb212 

végbél    Eb137 = Eb152 

* aAa-betegség  Eb226 

*stt-váladék  Eb48  

az *jb-szívet a „kenyér” 

befogadójává teszi  

Eb284, Eb285, Eb291, Eb293 

asztma(?)  Eb327, Eb334 

*HAtj-szív  Eb230, Eb233, Eb234, Eb235, Eb227,  

* jb-szív   Eb227 

Megnevezték szám nélküli listákban és eltérı mennyiség megjelölésével:  
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Mennyiség (*rA) *dAb, füge (Ficus carica L.) 

mennyiség megadása nélkül Eb41, Eb42), azonos (Eb17, Eb141, Eb176, Eb186 

1/8 Eb6, Eb39, Eb48, Eb89, Eb97, Eb127, Eb137, 

Eb152, Eb202, Eb202, Eb210, Eb226, Eb227, 

Eb229, Eb230, E231, Eb232, Eb233, Eb234, 

Eb235, Eb285, Eb293, Eb297, Eb300, Eb321, 

Eb327  

1/16 Eb291, Eb334 

1/32 Eb92, Eb284 

kevés  Eb212 

l) Ricinus: A *Xt “győjteményes könyvében” csak néhányszor szerepel a *dgm, 

amely a ricinus (Ricinus communis L.) termésének óegyiptomi szakszava. A *dgm 

mindig a *prt, vagyis a “ricinusbab” formájában fordul elı. Belsı kezelésnél hashajtó 

hatását kihasználva kívánták eltávolítani a *XAt / „rothadást” (Eb25) és a *xAjt betegség 

hasmenését (Eb251b), nyersen fogyasztva, illetve olajnak feldolgozva az *wxdw-

fájdalmat (Eb123). Olaját bedörzsölve pedig az *wxAw-kiütés gyógyítására ajánlották 

(Eb251d), de egyúttal az *jTTt, gennyesedés(?)  és gyengeség kezelésére szolgált. Bár 

nem a *Xt-re vonatkozik, de ebbe a könyvbe került egy fejet kezelı kenıcse (Eb251a), 

egy hasmenéssel is járó *xAjt-betegséget kezelı, és egy hajnövesztı formája (Eb251c). E 

mellett az *aAa megszüntetésére szolgált a *Xt-ben és a *HAtj-szívben. Valamennyi 

esetben önmagában alkalmazták, mennyiségi megjelölés nélkül.  

„A ricinusból készített dolgok ismerete, amint a régi írásokban találták, amint az 
embereknek hasznos:  
a, porrá zúzni a gyökerét vízben, és a fejre helyezni, ami beteg. Erre az rögtön egészséges 
lesz, mint aminek nincs baja.  
b, ha egy kevés megrágatik a magjából sörrel az ember által, akinek a székletben 
hasmenése van, a* xAyt-betegség megszőntetése ez az ember *Xt-jében. 
c, megnı az asszony haja a magjától: összetörni, masszát készíteni, olajba tenni az asszony 
által, és kenje be a fejét azzal.  
d, elkészítik az olaját a magjából, hogy bekenjék azt, akinek *wHAw-kiütése van *jTTt-tel, 
gennyesedéssel(?), és gyengeséggel, miközben áll a *rjwmw, mint az olyannál, akivel nem 
történt semmi. Kenıcsökkel kezelik hasonlóképpen 10 napig, kenıcsökkel hajnalban, 
kétszer, hogy megszőntessék.  
Valóban kiváló, milliószor [kipróbált].”  

A compendiumban háromszor a ricinus növényt megnevezı *kAkA is feltőnik, és 

annak a *Hmw-részét (Eb19, Eb224) és a gyökerét (Eb283) használják fel. Alkalmazták 
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egyszerően a *Xt-re (Eb19), kezelték vele köhögést füstölınek használva (Eb224), és 

jónak tartották az *wHAw-kiütésre és *kAkAt-hólyagra. Lágyszárú növény determinatívum 

áll mögötte, jelezve óegyiptomi botanikai besorolását. Az azonos és eltérı mennyiségő 

alapanyagok között is megtalálható. Mind a 3 elıfordulásakor megnevezték a 

felhasznált részecskét. A gyökérnél valamennyi alapanyag azonos mennyiségben 

szerepel, a másik részénél 1/4, és 1/8-ot adnak meg.  

m) Szentjánoskenyérfa: A *Xt győjteményes könyvében a *DArt, magyarul 

szentjánoskenyérfa termése (Ceratonia siliqua L.) is állandóan feltőnik, belsı és külsı 

kezelések között egyaránt. Írásmódjában a kifakadó kelés, és az apró darabos anyag 

determinativumot szoktak mögé írni. Az Eb17-ben a kelés jelet a mag determinativuma 

váltotta fel. A *DArt kifejezetten orvosi szakszónak tőnik. Megkülönböztették “friss, 

zöld” (Eb44, Eb305) formáját az általában szokásos formájától, ami minden 

valószínőség szerint az érett barna volt. Alkalmazási módjait is megnevezik. 

Legsőrőbben a lisztjét (*dqw n DArt - Eb8, Eb93, Eb94, Eb107, Eb155, Eb160, Eb163, 

Eb164, Eb243, Eb245, stb.) említik, míg az *wxdw-fájdalom „gyökerének” a 

megszüntetéséhez az Eb127-ben, a végbél lázának a csillapításához az Eb153-ban, és a 

mellkas kezeléséhez az Eb184-ben a termés belsı részére, vagyis a magjára (*jmj n 

DArt) volt szükségük. A *Xt és végbél kezeléséhez (Eb135 = Eb150, Eb136 = Eb151), a 

végbél hőtéséhez (Eb143), hősítıként (Eb159), a rontás (*st-a) megszőntetéséhez a 

fejben (Eb248), és vizelet „összehúzódása” ellen (Eb268) a „leve” (* mw n dArt) volt 

használatos. Jellemzı a komplex használat, bár volt simplex (Eb307, Eb327) is:  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

wxAw-kiütés   Eb91, Eb116 

*Xt „megnyitására”  Eb17 

*wxdw-fájdalom  Eb97, Eb122=Bln35, Eb127, Eb242 

*rA-jb   Eb197, Eb201, Eb212 

*wxdw-kiütés  Eb94, Eb107 

orsóféregőzı    Eb 84 

* aAa-betegség  Eb225, 240 

*stt-váladék  Eb10, Eb47, Eb48  
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asztma (?) Eb329=Eb331 

köhögés  Eb305, Eb306-307, Eb309, Eb324 

* jb-szív   Eb217=H48  

*dHrt/keserő-betegség  Eb302=H 131 

szalagféregőzı ellen  Eb5=Bln 2 

mellkas  Eb183, Eb184, Eb35=Eb185  

tüdı  Eb21 

végbél  Eb135=Eb150, Eb136=Eb151, Eb163,  

végbél *tAw-láza  Eb143, Eb153, Eb159, Eb160 

Végbél és ágyék Eb164 

rontás (*st-a) megszőntetése a 
fejben  

Eb248 

vizelet „összehúzódása” ellen  Eb268 

Vizelet „adása” Eb8 

*  srft-gyulladás  Eb93, Eb155 

mnwt-fájdalom Eb243, Eb245 

Mennyiség szempontjából szinte minden variációban megtalálható: 

Mennyiség (*rA) *DArt, szentjánoskenyérfa (Ceratonia siliqua L.) 

mennyiség megadása nélkül Eb107, Eb197, Eb212, Eb302, Eb305, Eb306, 

Eb307, Eb327 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb8, Eb17, Eb116, Eb127, Eb143, Eb144, Eb155, 

Eb158, Eb159, Eb163, Eb164, Eb201, Eb242, 

Eb243, Eb245, Eb248, Eb309 

1/4 Eb136, Eb151 

1/8 Eb10, Eb44, Eb55, Eb84, Eb91, Eb225 

1/16 Eb183 

1/32 Eb47, Eb48, Eb97, Eb153, Eb160, Eb184, Eb217, 

Eb240, Eb268, Eb329, Eb331 

1 (más mennyiségek mellett) Eb150 

5 Eb21, Eb93, Eb94 

10 Eb35, Eb135, Eb185 
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4.6.2.3. Állati eredető anyagok 

Az állati eredető gyógyszer-alapanyagok mennyisége a *Xt „győjteményes 

könyvében” - ha eltekintünk a zsíroktól és olajoktól - lényegesen kevesebb, mint a 

növényekbıl nyert anyagoké, hiszen alig haladják meg a 30-at. Itt is akadnak 

azonosítatlan szavak. Keveset használtak a receptekben többször – a tej és 

származékanyagait ill. a mézet, és méhviaszt kivéve. A hasznosított állatfajokat 

áttekintve pedig azt látjuk, hogy a döntı többség szarvasmarha volt.  

Állatfajták : Ha végigtekintünk azokon az állatokon, amelyeket valamilyen 

formában felhasználtak az orvosságok elkészítéséhez, akkor vitathatatlanul  

• az emlısöket találjuk meg a legnagyobb számban: szarvasmarhafélék (ld. 
lent), „szamár” (* aA - Eb334), „disznó” (* SAj - Eb316) és „kandúr” (* mjw 
- Eb208, Eb213).  

• A madarak közül a „sólyom” (* bjk - Eb326) és „vándormadár” (*mSa - 
Eb81). 

• a kétéltőek közül a „teknıs” (* Stjw - Eb124) alkalmazása található meg.  

• Hal („harcsa” / * nar – Eb128, Eb250, „lates” / * aHA - Eb248, 
„ tarkasügér”/ * dSrw - Eb248 és „synodontis” / * wHaw - Eb248) is 
elıfordul.  

• Kérdéses az *jdw-állat (Eb326).  

• Vele azonos receptben található meg az wDayt („édesvízi kagyló” – 

Eb326).  

Ha a különféle megnevezetlen állatból származó részeket is figyelembe vesszük, 

akkor állati terméket a *Xt “győjteményes könyvében” a „beteg széklet” ( * Hs mr - 

Eb30), „összehúzódás a vizeletben” (mn Hnaw m mwjt - Eb267) esetén, a orsóféreg (Eb 

75, Eb81), az *wxdw-fájdalom (Eb86, Eb113, Eb117, Eb124, Eb141), a láz (Eb156, 

Eb157, Eb304), a *rA-jb elzáródása (Eb208, Eb213) ellen, valamint táplálkozási (Eb284, 

Eb288, Eb293), és lélegzési nehézségek (*sryt, *gHw - Eb316, Eb326, Eb330, Eb334) 

kezelésénél tartottak szükségesnek. Ezen kívül a „varázslásnak” (* HqA) tulajdonított 

bajok (Eb166) orvoslásához használtak még állati eredető gyógyszert. Szinte kivétel 

nélkül más és más materia medica kísértében fordulnak elı.  

Szarvasmarha: A szarvasmarha megjelölésére a *gw-bika, *kA-bika és *jwA-

szarvasmarha szavakat használták. A 25 állati anyagot is tartalmazó receptbıl 14-ben 

találni szarvasmarhaféle különbözı részének a felhasználása, egyik esetben madárral és 



 60 

kagylóval (Eb326) együtt, a többi alkalommal egyedüli állati gyógyszerként. Ennek 

megfelelıen, használata szerteágazó volt.  

A * kA-bika bekerült az orvosságba az *wxdw-fájdalom megszüntetésekor (Eb86, 

Eb113-epe, Eb117-epe), az *wHAw-kiütés kezelésére (Eb113-epe, Eb117-epe), a végbél 

kezelésére (Eb141-gerincvelı, Eb162-gerincvelı), a *rA-jb elzáródásánál (Eb198-

faggyú), a „vizeletben összehúzódásra” (Eb267-máj), és a köhögésre (Eb323-faggyú). 

Az Eb192 és Eb195-ben a *rA-jb kezeléséhez úgy tőnik, azért volt szükség a *kA-bika 

kövér húsára (*jwf DdA) és sörre, hogy az orvosság könnyebben felszívódjon, és jobb íze 

legyen. A gyógyszert ugyanis vele vették be. A többi receptben különbözı növényekkel 

együtt magának a gyógyszernek az alkotó eleme. A *gw csak egyszer fordul elı (Eb75) 

a győjteményes könyvben, és az epéjét (*bnf n gw) használták fel az orsóféreg 

megölésére. A kifejezetten kövér, hízlalt *jwA-marha zsigerei, az Eb156 és Eb157-ben a 

beöntésbe kerültek más anyagokkal együtt, hőtési célzattal. Két további receptben egy 

másik, de azonos könyvben szerepelt, és arra a célra szolgált, hogy „az jb-szív befogadja 

a kenyeret” (Eb284, Eb293), míg egy harmadik a *rA-jb könyvének egy hányással, sok 

váladékkal járó betegségét kezelte (Eb192). 

Állati részek, termékek: A marha esetében a belsı részeket vették igénybe, míg 

a többi állatnál túlsúlyban vannak a külsı részek, ill. a testbıl távozó anyagok. A 

disznónak például „az agyarára” (* nHdt nt SA) volt szükség a *sryt-köhögés 

megszőntetéséhez készült süteménynél (Eb316). A teknısnek a „páncélját”(* pAkyt nt 

Stjw) használták a *wxdw-fájdalom ellen további anyagokkkal együtt (Eb124). A 

szamárnál a „váladékot” (* pxt-aA) alkalmazták számos növényi anyaggal együtt az 

asztma(?) ellen (Eb334), míg a gyomorelzáródásra a „kandúr gennyét”(?) (*ryt mjw - 

Eb208), és „ürülékét” (* Hsw mjw - Eb213) is hatásosnak tartották, más-más anyagokkal 

együttesen felhasználva. Nem nevezték viszont meg, hogy pontosan mit is vettek 

igénybe a sólyomból, bár a mögötte álló jel felveti az ürülék lehetıségét, noha nem lehet 

kizárni, hogy maga a madár szerepelt (Eb326). A kagyló belsejébıl viszont az egész 

állatot (*xt jmjt wDayt) felhasználták (Eb326). Csupán a *mSa-madárnál neveznek meg 

belsı szervet, a *HAtj-szívet, amelyet viszont a marhánál nem említenek.  

Szarvasmarha részei: A marhahúsnak 3 formáját nevezték meg a *Xt 

„győjteményes könyvében”: friss (Eb86), kövér (Eb192, Eb284, Eb293) és büdös (Eb 
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330). A „friss” (* anx) húsnál nem említenek fızést, csak passzírozást, ami arra enged 

következtetni, hogy valamiféle nyers, pépes anyagot hoztak létre, amit aztán az *wxdw-

fájdalom csillapítására megevett a páciens. A „büdös” (* HwA) húst az asztmára(?) írták 

elı, és különféle növényi anyagokkal, libazsírral és sörrel összefızve fogyasztották el. 

A „ kövér” (* DdA), tehát jó zsíros húst pedig akkor tartották célszerőnek, amikor a *rA-jb 

baja hányást és gyulladást hozott létre, vagy az *jb-szív nem akarta „befogadni a 

kenyeret”.  

A *Xt „győjteményes könyvében” a máj csak a „vizeletben levı összehúzódás” 

(*Hnaw m mwyt) kezelésekor szerepel (Eb267). Ánizzsal ízesítve *pat-süteményt 

készítenek belıle. A materia medica között szerepel mind a *bnf / „epe” (Eb75, Eb117), 

mind az *wdd /„epe(hólyag)” (Eb113).  Megkülönböztették az *jmAx/„gerincvelıt” 

és a *tbn/„csontvelıt”. A * Xt „győjteményes könyvében” az elıbbit *wxdw-fájdalom 

(Eb141) és a beteg végbél *wxdw-fájdalmának (Eb162) a kezelésére használták, az 

utóbbit arra, hogy az „*jb-szív befogadja a kenyeret” (Eb288), vagyis a táplálékot. A 

kövér *jwA marhának az *As / „bél, zsiger” részét a végbél hőtésénél használták fel 

(Eb156, Eb157). Átpasszírozva a többi materia medicaval együtt irrigálták.  

Méz: Különleges helyet foglal el az állati anyagok között a méz (*bjt), amely az 

egyik legrégebbi gyógyító anyag. Vele együtt ismerték meg a viaszt is, és került a 

materia medica közé, bár lényegesen ritkábban (*mnH – Eb44): mézes receptben, 1/16 

*rA mennyiségben használták, az apró anyagos determinativummal a végén. A recept a 

vizelés megszőntetésére szolgált. Felhasználása is rendkívül széleskörő, szinte 

mindenféle kezelésben szerepet játszott. A „győjteményes könyvben” található 332 

receptnek majdnem a harmadában (107) felhasználták.  

betegség / tünet megnevezése, 
kezelés célja, helye  

recept száma a *Xt „győjteményes könyvében”  

„has”  Eb7, Eb62, Eb133, Eb134, Eb135, Eb136, Eb137, 

Eb148, Eb149, Eb150, Eb151, Eb152  

vizelés  Eb8, Eb27, Eb44, Eb46, Eb49, Eb263, Eb265, 

Eb266, Eb283 

„összehúzódás a vizeletben”  Eb267, Eb268  

sok vizelet  Eb277, Eb278, Eb280 

hashajtó  Eb9, Eb10, Eb11, Eb12, Eb14  
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has „megnyitására” Eb16  

a has kiürítése  Eb18, Eb22, Eb32, Eb33 

a has kiürítése, minden rossz 
dolog kihajtása 

Eb22, Eb23 

székelés Eb27, (Eb28, Eb29 

*wxdw-fájdalom  Eb32, Eb33, Eb101, Eb103, Eb113, Eb121, Eb129, 

Eb138, Eb231, Eb232, Eb233, Eb242, Eb246  

*Xt szabályozása   Eb38  

*Xt betegsége Eb43 

orsóféregőzı  Eb69, Eb73, Eb80, Eb81, Eb83 

szalagféregőzı Eb58, Eb59, Eb61, Eb70 

*wHAw-kiütés  Eb91, Eb92, Eb95, Eb103, Eb105, Eb113, Eb114, 

Eb116, Eb117  

végbél  Eb133, Eb134, Eb135, Eb136, Eb137, Eb138, 

Eb148, Eb149, Eb150, Eb151, Eb152, Eb164,  

végbél hőtése  Eb138, Eb140, Eb143, Eb157, Eb160, Eb163  

* aAa-betegség  Eb138, Eb171, EB172, Eb173, Eb174, Eb221, 

Eb231, Eb232, Eb238, Eb239, Eb240  

*nkn-baj  Eb138  

végbél *tAw-láza   Eb139, Eb153, Eb155, Eb156  

szelelés  Eb139 

ágyék  Eb164  

varázslat  Eb167, Eb171, Eb172, Eb173, Eb174  

altest *tAw-láza  Eb175, Eb176, Eb178  

halott hatása  Eb182, Eb231, Eb323, Eb242  

elzáródás (Eb190, Eb204  

*xAjt-betegség  Eb190, Eb197  

köhögés  Eb190 

elzáródás   Eb193, Eb199 

*rA-jb  Eb197, Eb203, Eb205, Eb212, Eb214, Eb215, Eb216  

elzáródás a jobb oldalon  Eb209, Eb210 

„mindenféle gonosz dolog Eb231, Eb232, Eb246  
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/ütése/”  

a hıségköteg megszőntetése a 

*HAty-szíven  

Eb219  

*HAty-szív  Eb220, Eb221, Eb222, Eb223, Eb225, Eb226, 

Eb227, Eb233  

* jb-szív  Eb218, Eb227  

*HAtj-szív hőtése  Eb235  

*Xt  Eb247 

„ [gonosz] hatása”  Eb248  

*stt-váladék  Eb300  

az *jb-szívet a „kenyér” 
befogadójává teszi 

Eb289, Eb290, Eb292 

keserő/*dHrt-betegség  Eb302  

asztma(?) Eb335  

köhögés  Eb313, Eb318, Eb323  

A vizsgált győjteményes könyvben mindegyik recept típusban gyakorinak tekinthetı.   

Mennyiség (*rA) *bjt, méz 

mennyiség megadása nélkül Eb28, Eb32, Eb43, Eb62, Eb105, Eb315, Eb23, 

Eb33   

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb8, Eb12, Eb16, Eb18, Eb26, Eb34, Eb35, Eb39, 

Eb80, Eb81, Eb895, Eb114, Eb116, Eb117, Eb121, 

Eb129, Eb139, Eb140, Eb163, Eb164, Eb167, 

Eb175, Eb176, Eb178, Eb214, Eb242, Eb246, 

Eb247, Eb248, Eb265, Eb283, Eb323, Eb349 

1/2  Eb221, Eb222, Eb223, Eb225, Eb239  

1/4  Eb7, Eb14, Eb44, Eb92, Eb101, Eb103, Eb160, 

Eb216, Eb219, Eb278  

1/8 Eb9, Eb11, Eb13, Eb22, Eb29, Eb49, Eb59, Eb70, 

Eb73, Eb91, Eb135, Eb150, Eb210, Eb232, Eb234, 

Eb268, Eb300  

1/16 Eb46, Eb133, Eb134, Eb137, Eb148, Eb149, 

Eb152, Eb172, Eb218, Eb240  
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1/32 Eb10, Eb113, Eb136, Eb138, Eb151, Eb209, 

Eb227, Eb231, Eb235, Eb280, Eb289, Eb290, 

Eb292, Eb335  

1/64 --  

1 (más mennyiségek mellett) --  

2 Eb215  

2 1/2 Eb171, Eb263  

5 Eb143, Eb157, Eb173, Eb220, Eb166, Eb318  

15 Eb277  

20 Eb226  

 

4.6.2.4. Ásványi anyagok  

A *Xt „győjteményes könyvében” a materia medica között több mint harmincféle 

ásványi eredető anyag található. Bár bıven akadnak még nem azonosított alapanyagok 

(*xpr-wr - Eb16, *shrt, *Xsyt, - Eb144, *sjA - Eb144, *sXt n rA – Eb146, *amm n trp – 

Eb146, *aAt - Eb203, *psD – Eb222, *pSnt - Eb282, Eb758, *wAm - Eb282, *sxpt -

Eb285, *wtjw - Eb292, *Hkn - Eb292, *mny – Eb325, * aam – Eb325, *Hmwt - Eb326, 

Eb330, *sA-wr – Eb332), néhányat többé-kevésbé pontosan meg lehet határozni. Az 

azonosított anyagok között is sok a ritkán elıforduló, mint például „timsó”/* jbnw - 

Eb96, „elephantinéi vérkı= hematit” /* djdj n Abw - Eb197, „realgár” /* Awt-jb - Eb325,  

és olyan, a kézmőves életben használt alapanyagok, mint az „agyag” /* SfSft - Eb181, 

Eb248, vagy a *„tó agyagja”, vagyis „iszap”/* SfSft nt S – Eb108, a „kımővesgipsz” 

/*bsn n jqdw - Eb200, a „falazókı” /* Dbt nt jnb - Eb246, a „kıhamu” / * Dbat nt jnb - 

Eb243, vagy a „vízparti kı” / * jnr n spt – Eb246. Bizonytalan a jelentése a *shrt szónak 

(Eb144, Eb222). Korábban „kalcedónnak” fordították, Hannig szótára azonban 

különbözı, más kızeteket nevez meg, mint a „szerpentin, borostyán vagy zöld jáspis”.  

Népszerő volt az *wADw/„malachit” (Eb15, Eb38, Eb53, Eb58, Eb222 – és volt 

egy szokatlan nevő fajtája, az *wADw n wjA/„a hajó malachitja” (Eb209), amely talán a 

hajók víztıl átalakult réz elemeire vonatkozhatott, és akkor a rézrozsdának felel meg) és 

az *jnr-spdw/„csiszolókı” (Eb104, Eb105, Eb109, Eb112). Ez utóbbi a szobrok 

csiszolásánál használt homokos kvarcszemcséket, kvarcköveket jelölheti. Általánosan 
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használt viszont a galenit (*msdmt), okker (*mnSt, *stj és *Trw), nátron (*Hsmn) 

valamint a konyhasó (*HmAt), amelyekkel érdemes alaposabban is foglalkozni.  

Konyhasó: A *Xt „győjteményes könyvében” rendszeresen az „alsó-egyiptomi 

sót” (* HmAt mHtt) írták, de a „sót” néhányszor jelzı nélkül is hagyták. A jelzı nélküli 

konyhasóval két esetben kúpot készítettek, amellyel a végbélen és a hólyagon érezhetı 

* tAw-hıséget akarták megszőntetni (Eb139), illetve a végbél rendellenességének (*wnx 

m pHwy[t]) a kezelését tőzték ki célul (Eb145). A másik esetben az orvosságot szájon 

keresztül adták (Eb225), egy isten és egy halott által okozott *aAa-betegség leküzdésére.  

a konyhasó fajtái  a receptek száma 

jelzı nélkül  Eb139, Eb145, Eb225  

alsó-egyiptomi Eb13, Eb26, Eb23, Eb36, Eb51, Eb70, Eb73, Eb15, 

Eb116, Eb117, Eb119, Eb120, Eb141, Eb144, 

Eb163, Eb265, Eb328, Eb332 

Az „alsó-egyiptomi só” volt hashajtó, mint perorálisan alkalmazott orvosság (Eb13, 

Eb15, Eb23), vizelethajtó kúp (Eb26), széklethajtó ital (Eb36), szalagféregölı szer, 

amelynél csak a belsı használatra (Eb70), valamint szalagférget hajtó ital (Eb51) és 

orsóféregölı-étel alkotó eleme (Eb73). A két utóbbit sörrel kellett a szervezetbe bevinni. 

Sörrel együtt még a *Sfwt-duzzanatra itták (Eb586). Kenıcsbe az *wHAw-kiütés 

kezelésekor került (Eb116, Eb117, Eb120). Az Eb117 szerint a segítségével készült 

kenıcs még az *wxdw-fájdalom ellen is hasznos volt. Su isten és Nut istennı a *mnt-

fájdalom kezelésére használta (Eb243, Eb246). A *srft-duzzanatok kezelésénél is 

megtalálható a sós-kenıcsök használata, sıt ez esetben még nátront is kevertek a hozzá 

(Eb119). Lehetett kúp a végbél *wxdw-fájdalmára (Eb141), vagy a tAw-hıség 

felhalmozódására (Eb265), vagy a végbél „enyhítıje” (* snDm - Eb144), de hőthette is 

azt (Eb163). Négy napig itták a vele elkészített levet az asztma(?) ellen (Eb328, Eb332).  

A *Xt „győjteményes könyvében” többségében az azonos mennyiséggel jelölt receptek 

között található:  

Mennyiség (*rA) *HmAt, konyhasó 

mennyiség megadása nélkül Eb13, Eb26, Eb36, Eb70, Eb96, Eb115, Eb117, 

Eb119, Eb120, Eb139, Eb141, Eb144, Eb145, 

Eb163, Eb243, Eb246 
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1/2 Eb94 

1/4 Eb328 

1/8 Eb92, Eb113 

1/16 Eb322 

1/32 Eb23, Eb73, Eb225 

1/64 Eb265 

2 1/2 Eb51 

Nátron: A nátront (természetes szóda amely nátriumkarbonát és 

nátriumbikarbonát keveréke), a *Xt „győjteményes könyvében” többször emlegetik jelzı 

nélkül (Eb96, Eb115, Eb119, Eb120, Eb124, Eb164, Eb167). Gyakori azonban 

jelzıjével, a *dSr „vörös” színnel együtt (Eb75, Eb77, Eb105). Egy másik jelzıje, a 

“ tiszta” (Bln 57) arra utal, hogy bizonyos esetekben további anyagokkal összekeverve is 

használták, míg a “szántóföldi nátron” (* Hsmn n sxt, H 233) megjelölés a begyőjtés 

helyét jelzi. Védı szerepet töltött be, amikor segítségével „varázslást” (* HkAw - Eb167) 

végeztek, ill. a „[gonosz] hatását – *st-a [n Dw]” (Eb248) akarták „előzni” (* dr) vele. A 

nátront is tartalmazó orvosságot az elsı esetben szájon át alkalmazták. Két másik 

receptben (Eb75, Eb77) is perorális szer részeként említik, az orsóféreg megölésére. 

Más úton is bejuttatták a szervezetbe: kúp formájában a végbélbe, ha az altestet és 

végbelet kívánták „kellemessé tenni” (* snDm - Eb164), míg a többi esetben bırön át 

szívódott fel. Technikailag ezt kenéssel, masszírozással, pakolással és kötözéssel 

oldották meg. Rosszindulatú duzzanatokra (Eb96), *wHAw-kiütésre (Eb105, Eb120), ill. 

azok megelızésére (Eb115, Eb119) és helyi *wxdw-fájdalomcsillapításra (Eb124, 

Eb246) is használták. Az utóbbi recept magától Nut istennıtıl származott, tehát igazán 

hatékonynak tekintették. Ebben a „győjteményes könyvben” a receptek között az azonos 

egységeket alkalmazók csoportjába tartozik, kivételt csak az Eb105 jelent, amely 

viszont teljesen mellızi a mennyiségeket.  

Okker : A *Xt „győjteményes könyvében” háromféle, különbözı néven említik az 

okkert, amelyek az ásvány különbözı fajtáit jelölik. A szó végén az ásványi anyagoknál 

szokásos apró darabokat jelzı determinativum áll. 

A * Trw-okkert az Eb284 receptben számos további alapanyaggal együtt arra 

használták, hogy „az * jb-szív befogadja a kenyeret”. Másik elıfordulásakor (Eb321) a 

sok materia egyike csupán, amelyeket készítésüknél során éjszakára állni kellett hagyni, 
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talán hogy a hatóanyagok egymással akcióba léphessenek. A felhasznált mennyiség az 

elsınél 1/32, a másodiknál 1/64.  

A vörös okker (*mnSt) a *Xt győjteményes könyvében négyszer szerepel. Kétszer 

italok alkotó elemeként több más anyaggal együtt, és az orsóféreg megölését szolgálta 

(Eb76, Eb84), a másik két esetben pakoláshoz használták, helyi kezelésként. Elıbb 

(Eb96) egy „rossz gyulladást” (* srft Dwt) kívántak megszüntetni vele, majd az *wxdw-

fájdalom előzésére használták (Eb121). Gyakoribb az azonos mennyiségeket (Eb76, 

Eb96, Eb121) felhasználó receptekben. Tört egysége az Eb84-ben az 1/64.  

A *Xt „győjteményes könyvének” a legnépszerőbb ásványi anyaga kétségtelenül 

a „sárga okker” (* stj) volt. Használták *Sftjw-gyulladás (Eb39), és *wHAw-kiütés 

(Eb91), *wxdw-fájdalom (Eb121, Eb126, Eb127, Eb233, Eb234), az *aAa-betegség által 

okozott bajok (Eb221, Eb227, Eb229), és az *wxdw-fájdalom (Eb328, Eb332) 

megszüntetésére szolgáló receptekben, egy kivételével (Eb121) mindig a szájon át. 

Több olyan receptben is elıfordul, amely a vizelet szabályozására vonatkozik (Eb45, 

Eb48, Eb274, Eb277, Eb279, Eb283), és szintén italként fogyasztották, hasonlóan a 

*HAtj-szívvel (Eb220, Eb230, Eb233, Eb234, Eb235), a *rA-jb-bel (Eb205, Eb210), a 

baloldallal (Eb631- Eb633) és egy végbéllel (Eb154) kapcsolatos kezeléshez. A sok 

alkalmazás között csak egy kúp található a végbél hőtésére (Eb140) és, bár a *Xt-nek 

nem része a nyak és a fej, itt szerepel egy ilyen pakolás, amelybe sárga okkert is 

kevertek. Quantitativ receptekben az 1/32 egység jellemzı rá: .  

Mennyiség (*rA) *stj, okker 

mennyiség megadása nélkül Eb121, Eb127, Eb140, Eb154, Eb283, Eb298 

1/8 Eb235 

1/16 Eb205, Eb230, Eb332  

1/32 Eb39, Eb45, Eb91, Eb120, Eb210, Eb22m, Eb227, 

Eb229, Eb233, Eb234, Eb274, Eb277, Eb279, 

Eb328  

1/64 Eb48, Eb221 

Galenit: A galenit, mai egyiptomi nevén kohl, elsısorban a szembetegségekben 

és a szépségápolásban is általánosan használt fekete szemfesték alkotóelemeként 

közismert, de más szervek kezelésére is szívesen használták. Ezért került sor 

felhasználására a „has” orvoslásakor is. Az Eb91-ben *wHAw-kiütés megszőntetésére 
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készült perorális orvosságba része volt, az Eb116-ban az ugyanerre szolgáló kenıcsbe, 

valamint végbélkúpba került, amely „kellemessé tette” a végbelet (*snDm - Eb144), ill. 

annak *tAw-lázát szüntette meg (Eb155). A *Xt „győjteményes könyvében” jellemzıen 

az azonos mennyiségeket felhasználó receptekben találkozni vele, kivételt csak az Eb91 

képez, amelyben az 1/64 egység áll mellette.  

4.6.2.5. Feldolgozott termékek 

Tésztafélék: A *Xt győjteményes könyvében több tésztafélét is feljegyeztek. 

Ezek kenyerek (friss kenyér / *t wAD – Eb 134, 149, 328; *xADt-lepény Eb 308, 313), 

sütemények (*fkA és *Sns) vagy „friss kásák” (*AH wAD) és „pépek” (*bj) voltak. 

Többször hangsúlyozták, hogy a használat frissen történjék (Eb134, Eb149, Eb328, 

Eb334). Az orvosi céllal készített *xADw (Eb308, Eb313) alapanyaga – a hétköznapi 

szokástól eltérıen – itt a különösen magas tápértékő datolyaliszt volt.   

A *bjt lepény, amely *swt-búzából (Eb126), pörkölt *mjmj-bıl (szorgum?) 

(Eb322) és árpából (Eb630) készült, felforrósított *bDA formában sült ki. Süteményféle 

lehetett a *Sns-lepény (Eb31, Eb45, Eb47, Eb192 = Eb195, Eb246), amelyet jellemzıen 

söritallal fogyasztottak, és édes, sós és savanyú anyagokat egyaránt kevertek a tésztába. 

Kifejezetten szárazsüteménynek kell tekinteni. Viszonylag gyakori a *fqA (Eb32, Eb37, 

Eb53, Eb75, Eb77, Eb81, Eb90, Eb215, Eb 316). Az Eb37-ben „olajba tették”. A 

gabonához adott gyógyhatású anyaggal néha meg is töltötték (*rdj m fqAw – Eb32, 

Eb53, Eb316, *wnm Hr fqAw - Eb317), máskor ezt a tésztába keverték (*jrj (m) fqAw: 

Eb37, Eb75, Eb77, Eb81, Eb90, Eb215). Egyik esetben mézbe mártogatva fogyasztották 

(Eb32).  Olajban kisütött lepény, inkább lángos jellegő volt a *Sat kenyér, amelynek az 

Eb109-ben árpa, sás és szorgum? liszt *jnr spdw-val, anyatejjel és olajjal összedolgozott 

fızetébıl kenıcs, tehát bırön át felszívódó, és így zsírokban gazdagabb szere készült. 

Ritkán leírt módszer a *t Sw n wAm (Eb289) „pörköléstıl száraz kenyér”, vagyis 

valójában a pirítós készítése, amelyet valamilyen gyomorbántalomra alkalmaztak, 

amikor az *jb-szív nem akarta befogadni a „kenyeret”.  

Italok : Az orvosi receptek nagyon gyakran gyógyitalok készítésére szolgáltak. 

A *Xt „győjteményes könyvében” is szívesen tették a gyógyhatású anyagokat sörbe, 

borba, olajba vagy más növényi/állati eredető folyadékba. Önálló névvel nevezték 
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közöttük a datolyából készült *srmt italt (Eb54, Eb92, Eb169, Eb177, Eb317). A saját 

névvel nem rendelkezı italokat körülírták. Így a *Xt „győjteményes könyvébe” bekerült 

a *HsA n awAyt/„az erjedmény nyákja” (Eb84, Eb211, Eb312, Eb597), és több „magától 

keletkezett” ital, amelyek között a mézbor (*xpr Ds=f n bjt – Eb167) és datolyabor ill. -

pálinka (*xpr Ds=f n bnjw - Eb245, és *jrp n bnr - Eb28) szerepelt orvosi alapanyagként.   

Sok receptben nevezik meg a *Hnqt „sört”. Többféle változatát használták orvosi 

célra is, amelyek egy része az adalékanyagok révén további gyógyhatásokat is 

kifejthetett. Gyakran a festett, vagyis „piros” (* dSrt) sört írták elı, és elıfordult, hogy 

higították is. Néha az 1/3 – 2/3 arányban higított, vagyis „harmados” sört (*Hnqt Hmwt-

ny), máskor a „megnedvesített” sört (*nDADAyt) írták elı. Ez utóbbi higítási mértékérıl 

nem tudósítanak a szövegek. Kedvelt volt az „édes sör” (* Hnqt nDmt). A *Xt 

„győjteményes könyvében” szokatlan ennek egy 2/3-os mennyisége (Eb35). 

a sörök fajtái  a receptek száma 

jelzı nélkül  Eb4, Eb9, Eb19, Eb29, Eb59, Eb60, Eb63, Eb65, 

Eb71, Eb72, Eb73, Eb98, Eb136=Eb151, Eb168, 

Eb189, Eb191=Eb 194, Eb192=Eb195, Eb198, 

Eb209, Eb210, Eb251, Eb171, Eb281, Eb302, 

Eb312, Eb309, Eb322, Eb586 

„piros” (* dSrt) Eb74, Eb79, Eb284, Eb285, Eb328, Eb332, Eb334, 

Eb335, Eb632, Eb757 

„harmados” sört (*Hnqt Hmwt-

ny)  

Eb57, Eb315 

„megnedvesített” sört (*nDADAyt) Eb29, Eb35, Eb136, Eb151, Eb185  

„édes sör” (* Hnqt nDmt)  Eb6, Eb13, Eb14, Eb15, Eb20, Eb21, Eb24, Eb25, 

Eb34, Eb35, Eb36, Eb55, Eb56, Eb73, Eb76, Eb79, 

Eb81, Eb83, Eb84, Eb86, Eb87, Eb88, Eb89, Eb92, 

Eb94, Eb97, Eb130, Eb137= Eb152, Eb138, Eb165, 

Eb186, Eb187, Eb193, Eb200, Eb201, Eb202, 

Eb203, Eb207, Eb208, Eb212, Eb213, Eb217, 

Eb236, Eb237, Eb238, Eb264, Eb265, Eb272bis, 

Eb276, Eb278, Eb284, Eb285, Eb286, Eb291, 
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Eb293, Eb297, Eb300, Eb306, Eb321, Eb326, 

Eb327, Eb333 

*bAgw-sör  Eb19 

*Hnqt nt Aqw/ „a 
romlásnak/pusztulásnak a söre”  

Eb189  

*  sxr-sör Eb98  

*wt-sör Eb65 

A bor/* jrpjrpjrpjrp is gyakran szerepelt a *Xt „győjteményes könyvében”, bár lényegesen 

ritkább a sörnél (Eb9, Eb12, Eb27, Eb28, Eb42, Eb78, Eb80, Eb81, Eb98, 

Eb136=Eb151, Eb156, Eb183, Eb193, Eb208, Eb210, Eb213, Eb214, Eb216, Eb287, 

Eb288, Eb291, Eb292, Eb327, Eb329, Eb331, Eb332, Eb334, Eb335, Eb631, Eb632). 

Két egymás utáni receptben a „bor üledékét” (* tAHt nt jrp – Eb162, Eb163) nevezték 

meg, míg máshol a „seprıt” (* Sbt, *Sbb – Eb211) vették igénybe. Ennek megfelelıen, 

vagy a házilag készült bor melléktermékérıl van szó, vagy bortermelı területekrıl 

kellett beszerezni az orvosság alapanyagát. A seprıt tárolhatták is, és ebbıl jött létre a 

„seprı nyákja” (* HsA n Sbb - Eb301). Erjedt seprı is volt, amely „magától keletkezett” 

(*Sbt xprt - Eb597). Mindkettıt felhasználták orvosságok készítéséhez.   

Zsiradék: A *Xt „győjteményes könyvében” gyakori az olaj/zsír (mrHt és aD) 

alkalmazása is. Legtöbbször a *mrHt fordul elı, bıvítmény nélkül. Eredet 

szempontjából a tárgyalt könyv a növények közül egyedül a „ricinust” (* dgm ) nevezi 

meg, míg az állatok közül gyakori a liba (*sA), ill. egyszer a nıstény tojó (*sAt), de 

elıfordult a víziló (*db) is. Valószínőleg azt a folyadékot nevezték békaolajnak, amely 

a béka *mrHt-ben való szétfızésekor keletkezett (*abxn), és halolajnak, a *Ddb hal 

ugyanígy szétfıtt fejét, melyekbıl kenıcsöt nyertek a gyulladásos hely bekenésére. 

Szokatlan és rejtélyes a „kiszáradt olaj szugja” (* swg n mrHt Swt), ugyanis ezúttal a 

kiszáradt olaj értelmezése is bizonytalan alapon áll, nem beszélve annak valamilyen 

ismeretlen részérıl, vagy feldolgozott formájáról. Ezt az anyagot marhagerincvelıvel és 

borseprıvel végbélkúpként használták, így nagyon valószínő, hogy valamilyen 

összefogó, a nedvességet magába szívó, szilárd anyagot jelölhetett. A por jelleg 

valószínőtlen, mivel *swg-ot a testrészek esetében szokásos hús jellel írták.  
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a *mrHt fajtái  a receptek száma 

jelzı nélkül  Eb11, Eb40, Eb44, Eb49, Eb88, Eb89, Eb94, Eb101, 

Eb111, Eb115, Eb116, Eb118, Eb120, Eb143, 

Eb144, Eb145, Eb169, Eb177, Eb178, 

Eb191=Eb194, Eb193, Eb197, Eb199, Eb203, 

Eb204, Eb205, Eb241, Eb243, Eb250, Eb270, 

Eb312, Eb328  

ricinusból   Eb123, Eb251d 

libából   Eb5, 27, 34, 66, 88, 101, 132, 216, 244, 254, 318, 

330 

vízilóból  Eb111  

békából  Eb303 

*Ddb halból  Eb304 

„kiszáradt olaj szugja”  Eb162 

„ tiszta” (* wabt) Eb104, Eb110 

„ fehér” (* HDt) Eb84, Eb85, Eb11  

a „desz edény tetejérıl” (* mrHt 

nt tp ds) 
Eb180 

bAq (Moringa peregrina 

magjából)  

Eb41, Eb42, Eb106, Eb107, Eb109, Eb110, Eb111, 

Eb124, Eb143, Eb144, Eb211, Eb214, Eb265, Eb326 

– Eb597 

*sfT (* aS-fenyı magjából) Eb114, Eb124, Eb209, Eb246=H74  

A szilárd, vagy legalábbis formázható állagú *aD, jóllehet kisebb mennyiségben, szintén 

kedvelt zsiradék volt. Többször az eredet megnevezése nélkül szerepel, az esetek 

zömében azonban libazsírt használtak. Emellett megneveztek antiloptehént, 

szarvasmarhát, szamarat és fenyızsírt is.  

az *aD fajtái  a receptek száma 

jelzı nélkül  Eb75, Eb121, Eb132=Eb147, Eb133=Eb148, 

Eb134=149, Eb136=Eb151, Eb144, Eb161, Eb308  

libazsír Eb97, Eb103, Eb132=Eb147, Eb133=Eb148, 

Eb134=Eb149, Eb136=Eb151, Eb153, Eb212, 

Eb266, Eb268, Eb284, Eb285, Eb327 
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antiloptehénbıl  Eb142 

szarvasmarhából  kA: Eb198, Eb313, Eb323 

nrw: Eb298, Eb299 

szamárból  Eb249 

fenyıbıl  Eb299  

A felhasznált mennyiség változatos. 

Mennyiség (*rA) *aD, zsír 

mennyiség megadása nélkül Eb198, Eb308, Eb313 

1 (mindig azonos a recepten belül) Eb77, Eb212, Eb142, Eb144, Eb249, Eb298, 

Eb299, Eb323), többször 1/8 (Eb97, Eb132, Eb133, 

Eb147, Eb148, Eb153, Eb266, Eb268, Eb284, 

Eb285, Eb327 

1/4 Eb103, Eb136, Eb151 

1/16 Eb134, Eb149 

1/64 Eb161 

5 Eb212  

 

4.7. ALAPANYAGOK MENNYISÉGE 

A receptekben az eltérı mennyiségeket csak számmal jelölik, mértékegység 

nélkül, ezért is jelentett sokáig nagy nehézséget az értelmezésük. Egyes anyagoknak 

állandósult mennyiségét alkalmazták, a többit változó mennyiségben vették igénybe. 

Feltételezhetı, hogy a szám nélkül, listaszerően megadott recepteknél az orvos 

tapasztalatára volt bízva az arányok és mennyiségek helyes megválasztása, vagy ez 

tanulmányai alapján különben is egyértelmő volt a gyógyszert készítı számára.  

A folyamatosan önmagában álló egyes számmal kiírt alapanyagok mellett 

idınként a hin (*hnw) mértékegységet találjuk (Eb37, Eb42, Eb308, Eb309, Eb311, 

Eb323, Eb325, Eb324).  

 

5. MEGBESZÉLÉS 

A kutatás által feltárt összefüggések alapján, az alapanyagokra összpontosítva a 

figyelmet, a korábbiaktól némileg eltérı képhez igazodva, új hangsúlyokat kell 
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kijelölnünk. Számos kérdésben tisztábban lehet látni, bár sok kérdés így is 

megválaszolatlan marad. 

 

5.1. AZ EBERS PAPIRUSZ FUNKCIÓJA 

Felmerült, hogy az Ebers papirusz oktató céllal készült. Ezt nem tartom 

valószínőnek. Egyrészt az óegyiptomi orvosképzés alapját képezı mester-famulus 

kapcsolat miatt a szóbeli oktatás volt az elsıdleges, másrészt a papirusz kiváló 

minısége nem hétköznapi használatra utal, nyelvezete pedig túlságosan tömör ahhoz, 

hogy új ismeretek elsajátítására alkalmas eszköz lehetett volna. A szövegek 

végkövetkeztetéseket, és szőkszavú utasításokat tartalmaznak, ezért véleményem szerint 

csak azok forgathatták haszonnal, akik már járatosak voltak a betegségek 

felismerésében, kezelésében, és az orvosságok elıállításában. A magyarázatok hiánya 

arra is utal, hogy szakkifejezései a korabeli általános gyakorlatnak megfelelıek. 

Tartalmi alapon megállapítható, hogy a papirusz szunu-k, tehát a mai orvoshoz 

legközelebb álló tevékenységet végzı óegyiptomi orvos csoport tagjai számára készült.  

A papirusz több kéz munkájának az eredménye, – legalább 3 személy vett 

aktívan részt jelenlegi formájának a kialakításában, hiszen az oldalszámok az oszlopok 

tetején két, a szöveg lejegyzıjétıl eltérı kéz munkái. Ezek csak a tekercsen való 

gyorsabb és könnyebb tájékozódást segítették elı. A papiruszon javításokat is végeztek 

Egy részüket maga a másoló tette, mások világosabb tintával, másik kéztıl származnak. 

Mindez arra utal, hogy többen is forgatták, és közöttük legalább egynek nemcsak magas 

szintő képzettsége volt, hanem vezetı orvosi állást is betöltött.  

Az Ebers papirusz kiemelkedıen jó állapotban maradt fenn, ami azt jelzi, hogy 

feltehetıen viszonylag rövid ideig és nagy elıvigyázattal forgatták. Mindezek alapján 

arra lehet következtetni, hogy a papiruszt olyan gyakorló orvosok használták, akik igen 

megbecsülték. A szerteágazó témakörök alapján pedig nagy körültekintést igénylı, 

szerteágazó orvosi tevékenységek során igényelték. Így a tulajdonos lehetett nagy 

tudású, általános orvos, aki széleskörő pacientúrájában mindenféle betegség kezelésére 

fel akart készülni, mert pl. nem volt módja specialistához küldeni a betegeket, vagy 

éppen ellenkezıleg, több szakorvos munkáját is összefogta, mint az orvosok elöljárója, 

és ezért a korabeli orvostudomány valamennyi területén tájékozottnak kellett lennie, 

hogy a specialistákat felügyelhesse.   
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A fejlett orvosi hierarchia, különösen a 18. dinasztia elején ismét Thébában 

székelı udvar körül sok orvos összehangolt munkáját igényelte. Minthogy a papirusz 

Thébában került elı, továbbá kifejezetten igényes a megjelenése, szokatlanul bıséges a 

tartalma, és nagyon jó fizikai állapotban maradt fenn, okkal gondolhatjuk, hogy 

valamelyik templom könyvtárában, az Élet Házában tartották, vagy az udvari orvosok 

valamelyike használta, és vele került a thébai temetıbe, ahol aztán a 19. század közepe 

táján felfedezték.  

 

5.2. A PAPIRUSZ TAGOLÁSA - KÖNYVCÍMEK  

Az Ebers papirusz egy piros tintával írt címmel kezdıdik: „A mondások kezdete 

az orvosság felhelyezésére az ember bármely testrészére”. Elsı pillanatban azt 

gondolhatnánk, hogy ez az egész tekercs címe. De nem ez a helyzet. A negyedik 

passzus újabb címmel indult, amely szintén kezdete valaminek: „A hasban (*Xt) levı 

betegségek megszőntetésére való orvosságok győjteményes könyvének a kezdete”. A két 

cím világosan jelzi a munka compendium jellegét, és azt is, hogy az idézett címek a 

tekercs tartalmának csak egy-egy részére vonatkoznak, nem pedig az egészére. 

Minthogy a hátoldal is ép, és a papiruszt összetekerve tartották, a külsı oldalára is 

felírhatták volna a könyv címét, de ezt sem tették meg – így nyilvánvaló, hogy nem volt 

saját címe. Olyan orvosi szakkönyv volt, amelyet külsı megjelenése alapján 

egyértelmően azonosíthattak, vagy amelyet a lezárására szolgáló pecséttel nevesítettek, 

vagy esetleg a tokjára írták fel a címét (Hermann 1957). Ha viszont nem volt szükség 

más, hasonlóan igényes papiruszoktól való elkülönítésére, akkor valószínőbb, hogy 

eredetileg is magántulajdonban volt.  

A tekercsen olvasható szöveg 34 különálló könyvre tagozódik, amelyek ebben 

az esetben, a mai értelemben vett fejezeteknek felelnek meg. Ez arra utal, hogy számos 

kisebb papirusz anyagát másolták egybe. A forrásként valószínősíthetı papiruszok 

jellege is világosan megállapítható a címek és a tartalom alapján. Formailag két 

csoportba oszthatók: részben egy témát felölelı tematikus könyvek, részben sokféle 

témával foglalkozó compendiumok. Ez utóbbiból kettıt másoltak le egymás után, és az 

elsı éppen a Xt betegségeinek kezelését tárgyaló győjteményes könyv. A „győjteményes 

könyveken” belüli könyvek címei így a mai fogalmaink szerint fejezeten belüli 

alfejezeteknek felelnek meg.  
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Az alfejezetek címeinek az alkalmazása azonban nem teljesen következetes. A 

*Xt „győjteményes könyvében” például a „*rA-jb könyve” (Eb 188-207) címen emlegetett 

egység esettanulmányokkal kezdıdik, majd bármiféle cím megjelölése nélkül, hirtelen 

szakad meg és tér vissza az esettanulmányok elıtt szokásos receptekhez – annak 

ellenére, hogy a két rész a mőfaji eltérés miatt eredetileg bizonyosan két különálló 

könyv volt. Valójában tehát ez is compendium, annak ellenére, hogy a címben nem így 

jelenik meg.  

Lehetséges, hogy másolás közben az írnok itt-ott változtatásokat végzett, de ezt 

bizonyosan nem tudatosan tette, mert akkor annak nyoma volna a győjteményes könyv 

szerkezetében, vagy a receptek tartalmában is. Az átszerkesztés ellen szól az is, hogy a 

különbözı helyeken, szó szerint egyezı párhuzamos szövegek (Eb132 = Eb147, Eb133 = 

Eb148, Eb134= Eb149, Eb135 = Eb150, Eb136=Eb151, Eb137 = Eb152, Eb185 = Eb35 vagy Eb 191 = 

Eb 194) fordulnak elı. További vizsgálat tárgyát képezi viszont, hogy az egyes fejezetek 

sorrendjében milyen rendszerezı elv érvényesülhetett.  

 

5.3. A BETEGSÉG FOGALMA  

A betegséget az ókori Egyiptomban nem egyszerő fizikai jelenségnek tartották, 

hanem az ember testében bizonyos démonok hatásának, illetve megjelenési formájának. 

Ezért az is elképzelhetı, hogy a betegség leküzdését olyan szóval fejezték ki, amelyet 

egyformán lehetett emberre és tárgyra használni. Valójában mindkettıre szükség volt: a 

betegség-démont legyızve kellet előzni, majd meg kellett szőntetni azokat a hatásokat, 

amelyeket jelenléte okozott. A betegségek ártó istenségtıl való eredetét néha a 

determinativumok is jelzik: jellemzı a vérzı fejő ellenséget ábrázoló hieroglifa 

(Gardiner jellista A14), és az a jelenség, hogy az istenekhez – és emberekhez – 

hasonlóan férfi és nıi párokat alkothattak. Így például a görög perittoméval (Steuer–

Saunders 1959) kapcsolatba hozott wxdw-fájdalom elıfordul nıi alakban is (Eb131, 

Eb242, Eb246). Említése a Xt győjteményes könyvében elsı alkalommal egy kezelésre 

vonatkozó ráolvasás része, ami orvosi értelemben nem bizonyítja túlvilági lényként való 

feltételezését. Másik két elıfordulása azonban receptben található, így kétségtelen, hogy 

a kezelés a nıi betegség-démonra (wxdwt) is vonatkozott. Az Eb242-ben például a 16 

különbözı növénybıl, mézbıl meg viaszból összeállított orvosság célját így 

fogalmazták meg:  
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„Ez egy isten, egy halott férfi, egy halott nı, egy wxdw vagy egy wxdwt hatásának a 
megszőntetése az ember bármely testrészén, hogy rögtön jól legyen.”  
(dr st-a n nTr pw, mwt, mwtt, wxdw, wxdwt m at nbt nt s, r nDm=f Hr a-wy.)  

 

Ellenvetésként felhozható, hogy mindkét utóbbi recept az istenek által készítettek közé 

tartozik. Ugyanakkor ezek formailag és tartalmilag is teljes mértékben megegyeznek a 

többi óegyiptomi orvosi recepttel, és azért kerültek a tekercsre, hogy a szunuk mint 

rendkívül hatásos szereket, az embereken alkalmazzák. Valójában az isteni elıképek 

alapján tartották az így elıállított szereket különösen hatékony orvosságoknak.  

Mint a fenti példából is látni, ezek a betegség-démonok nem voltak azonosak 

magukkal a betegségekkel, hanem azok elıidézıi voltak. A tünetek az ı „hatásukra” 

(*st-a) léptek fel. A fizikai tüneteket pedig fizikai úton kellett kezelni. A betegségek 

gyakran jártak bőzzel, kifakadó sebekkel. Ennek alapján alakulhatott ki a korabeli 

betegségek, mai szemmel általában inkább tünetek vagy tünet-együttesek, másik 

gyakori determinatívuma, a „kifakadó seb” képét megjelenítı, annak undorító, rossz 

képzetét keltı hieroglifa (Gardiner 1927: jellista Aa2). Konkrét betegség-képzet 

szójeleként ez is jelölhette az wxdw-fájdalmat. (Az alapanyagok között a „széklet, 

ürülék” megnevezésére szolgált Hs hangértékkel).  

Az egyiptomiaknak a kóroktannal kapcsolatos elképzeléseirıl is maradtak fenn 

írásos emlékeink. Deir el-Medinebıl ismert például egy sztélé, amelynek felirata szerint 

a „hegycsúcs úrnıje” az ellene elkövetett bőnt vaksággal torolta meg (Gyıry 1995). A 

Hórusz mítoszból tudjuk, hogy Széth skorpiót küldött a gyermekhez, amely megszúrta, 

és Izisz az utolsó pillanatban érkezett, hogy megmentse az életét. De az emberek 

veszedelmére az istenek balesetet, vagy tőzvészt, szélvihart is kelthettek, tehát az így 

keletkezett sérüléseket is ık okozták. (pl. Metternich sztélé feliratai) Mindez jól tükrözi 

az egyiptomiak kettıs szemléletét, vagyis azt, hogy elképzelésük szerint a betegséget a 

fizikai jelenségek, és az isteni erıvel rendelkezı láthatatlan lények együttese 

okozza, és ennek megfelelıen a kezelést mind az anyagi világ, mind a szellemi világ 

irányából megközelítve végezték. A receptek a szakirodalom általánosan elfogadott 

véleménye alapján az elıbbi megközelítési mód elismert módszerét képviselik. Ebbıl a 

szemléletbıl azonban az is következik, hogy hatásukat az isteni szféra más 

szakkönyvekben leírt segítı formáival megerısítve tudták a leghatásosabban kifejteni: a 
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kezelés során varázsigék, ráolvasások hangzottak el, továbbá az orvosságok 

elıállításakor és alkalmazásakor is speciális rítusokat végeztek (Gyıry 2003a).  

Az Ebers papirusz receptjei szerint a Xt testrészben vannak a belek, az ürülék, 

ide kerül az étel, ital, és a bélférgek is ezt támadják meg. Masszírozásával nemcsak a 

székelést és a vizelést lehet szabályozni, hanem a szülést is segíteni. Ugyanakkor innen 

jön a köhögés, ez a helye a *stt-váladékoknak, benne kezelik a májat, a mellkast, és az 

* jb és *HAtj szívet, valamint számos szívnek tulajdonított tulajdonság, mint a varázslat 

(*HkA), a félelem (*snD, *nrw) és tekintély (*Sft / *SfSf) helye is itt található.  

 

5.4. A FEJEZETEK BELSİ FELÉPÍTÉSE 

Az Ebers papirusz könyveinek tartalmát vagy legalábbis azok nagy részét, a 

forrásként használt papiruszok szerzıi győjtötték össze korábbi szakkönyvekbıl, bár 

nem elképzelhetetlen, hogy az összeállítás még korábbi idıkbe nyúlik vissza, és 

többször is másolt, illetve kiegészített compendiumokra támaszkodott. Valószínő 

ugyanis, hogy eredetileg azonos céllal íródott tematikus receptek alkottak egy-egy 

könyvet, majd ezeket főzték egymás után.  

A vizsgált *Xt-re vonatkozó, eredetileg önálló compendium elején a vegyes 

egyiptomi orvosi szövegeket tartalmazó könyvek szokásos címe, a „győjteményes 

könyv” állt, annak közelebbi témamegjelölésével: „a hasban (*Xt) levı betegségek 

megszőntetésére való orvosságokkal”. Az egyiptomi irodalmi szövegek végén 

rendszerint záróformulát találunk, olyan formában, mint például a „Hajótörött története” 

befejezı részében: „Készen van, kezdetétıl a végéig, ahogy az írásban találtatott. Írta 

az ügyes ujjú írnok, Ameni-Amon-aa, élet, boldogság, egészség neki!” (Dobrovits 

Aladár ford., Paraszt panaszai, 43. old.) Vallási szövegeknél néha a *grH „véget” jelzı 

kar hieroglifa zárja a szöveget. Az orvosi könyvek végét nem volt szokás kiírni. Így a 

szöveg megszakadása, vagy a tekercs vége, vagy egy új könyv kezdete jelezte az elızı 

egység végét. A lezáratlanság feltehetıen szándékos volt. Alig találunk ugyanis olyan 

könyvet, amely valóban egységes, és nincs a végén szerkezetében vagy témájában a 

korábbiaktól valamilyen ok miatt eltérı szöveg is.  

A győjteményes könyvek több tematikus és/vagy kisebb győjteményes könyvbıl 

álltak. A fıcím után itt is több könyv „kezdete” szerepel. A következı kérdés éppen 

ezért az, hogy hol található a *Xt „győjteményes könyvének” a vége. Az egyiptomiak 
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szerettek kategóriákban gondolkodni. Az onomasztikonok (szójegyzetek) szerkesztési 

elve is az azonos kategóriájú elemeket állítja egymás mellé, ha lehetséges topográfiai 

sorrendben. Ebbıl logikusan az következik, hogy a *Xt „győjteményes könyve” a 

következı győjteményes könyvig tart, amely a szemmel foglalkozik. Ha áttekintjük az 

elıtte levı egyes könyvcímeket, illetve azok tartalmát, még az Eb321-ben is expressis 

verbis a Xt-ben kezelték a köhögést. Utána szintén légúti betegség van, azért is 

kapcsolódik a két könyv szorosan egymáshoz. Így egyértelmően megállapítható, hogy a 

*Xt compendiuma a következı compendium kezdetéig tart. A szerkezet vizsgálatának a 

tükrében egyértelmő, hogy az Eb4-Eb335 recepteket tartalmazó „győjteményes könyv” 

számos specializált szakkönyvet dolgozott össze, de alapját egy már korábban 

kialakított győjteményes könyv képezte. Tekintve, hogy ebbıl már több alfejezet címe 

kikopott a szövegbıl, vélhetıen hosszabb ideje használták ebben az összeállításban.  

Eredetileg az alfejezeteket minden bizonnyal különbözı helyekrıl másolták, 

hiszen a párhuzamos szövegekben találhatók kisebb különbségek a mennyiségek 

megadásában és az anyagok felsorolásában. Ezeknek markáns példája az Eb132-Eb137 

és Eb147-Eb152. A felsorolások sorrendje, és a szöveg további részei azonban olyan 

fokú egyezést mutatnak, hogy a közös eredet kétségtelen. Mindkét sorozat egy olyan 

könyv része volt, amely a végbél kezelésérıl szólt, de a 2. sorozatot már korábban 

beillesztették, mivel az Eb147 címében, tehát az elsı párhuzamos szöveg kezdeténél 

elmaradt az „orvosság” és a „*Xt kezelése” megjelölés, a következık pedig a szokásnak 

megfelelıen a „másik” szóval kezdıdtek.  

A fejezeten belüli összeolvadásra újabb példája a 3. fejezet. Az Eb188-Eb207 

tartó esettanulmányok sorozatával indul, amelyek után minden átmenet nélkül egy 

„másik orvosság” következik, és ezzel visszatér a fejezeten belül a korábbi könyvek 

receptgyőjtemény mőfaja, bár továbbra is a *rA-jb elzáródásairól (*Sna) van szó a Xt 

területén. Késıbb, szintén új könyvcím megnevezése nélkül már a *Xt jobb oldala 

következik (Eb209-Eb210). Ez a receptes rész tehát eredetileg az „elzáródást” taglaló 

tünettani könyvbıl származik, míg az esettanulmányok közös eleme a *rA-jb egy 

testrészek szerint összeállított topografikus könyvbıl lett átemelve. Érdekes a „vérevés” 

(*wnm snf – Eb211) szakkifejezés feltőnése, amely szintén kapcsolódott az 

elzáródáshoz. A könyv további receptjei a *rA-jb közelebbrıl meg nem nevezett bajait 

kezelték, majd az „*jb-szív betegsége” (* mrt jb – Eb217, Eb218), és a *HAty-szív 
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betegségei (*swS n tAw Hr HAty – Eb219, pontosítás nélkül – Eb220) zárták a könyvet. Ez 

is győjteményes könyv tehát, de már jóval az Ebers papirusz keletkezése elıtt 

egybeszerkesztették, és a létrejött compendiumot egy újabb compendiumba olvasztották. 

Az eredeti címek már feledésbe merültek.  

Másfajta, végig a topográfiai szempontot követı szerkesztési elvrıl tanúskodik 

az Eb242-260ig terjedı 5. fejezet. A súlyos, negatív erık okozta szívkörnyéki 

betegségek orvoslását taglaló 4. könyv után a szintén isteni beavatkozás hatására 

keletkezett különféle betegségek kezelése következett, de az istenek által készített 

receptekkel. Ré, Su, Neit, Tefnut, Geb, Nut és Izisz saját receptjei Rét gyógyítják. 

Tekintve, hogy ennek az utolsó szövegrésze a fejet kezelte, érthetı, hogy a könyv 

fejfájás elleni szerekkel folytatódott, amelyet viszont a ricinus füveskönyve szakított 

meg, kétségtelenül egy fejfájással kezdıdı kezeléssel. A harmadik és negyedik kezelés 

is erre vonatkozott – de a második a győjteményes könyv általános tematikájának 

megfelelı Xt-hez kapcsolódott. Utána újabb, a fejre vonatkozó receptek következtek. A 

másoló tehát már itt is győjteményes könyvbıl dolgozhatott, mert ez az egység is 

legalább 4 tematikus könyvet foglal magában.   

A két utolsó fejezetet teljesen egységes tematikus könyv: a köhögés (*sryt - 

Eb305-Eb325) majd a Bendrix Ebbell (1937) nyomán asztmával azonosítható *gHw 

kezelésére (Eb326-335). Ezek valóban egy-egy tünetegyüttes köré csoportosuló, annak 

kezelését leíró orvosságos könyvek, amelyek eredeti formájukban maradtak fenn. 

Egysíkúságuk és végén a kiegészítés hiánya azt jelzi, hogy a másolás idején viszonylag 

új könyvek lehettek, amelyeket még nem bıvítettek, alakítottak át, és nem kezdıdött el 

a kiegészítésük győjteményes könyvvé.  Még az sem kizárt, hogy ezeket közvetlenül az 

Ebers papirusz írnoka illesztette a győjteményes könyvbe.  

 

5.5. SZÖVEGTÍPUSOK 

A racionális orvosi szövegek között a szakirodalom a recepteket, az 

esettanulmányokat és prognózisokat kezeli külön mőfajként, de megkülönbözteti az 

ókori egyiptomi anatómiai traktatust és a herbáriumot is, bár az elıbbit egyedi esetként, 

az utóbbit pedig csak a késıi kortól volt szokás elkülöníteni. Korabeli mőfaji 

megnevezést az esettanulmányra ismerünk, ez a seszau (*SsAw).  
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a) Recept: A különbözı papiruszok receptjei lényegileg, vagy szinte teljesen 

megegyeznek. Párhuzamos szövegek leginkább a Hearst papiruszban mutathatók ki, de 

a Berlini orvosi papirusz is elég közel áll az Ebers papirusz szövegéhez. Egyes 

párhuzamos szövegek néha igen közel állnak egymáshoz. Mivel azonban gyakran csak a 

mennyiségben térnek el egymástól, feltehetıen különbözı gyakorlatot folytató helyrıl 

kerültek a másoló írnokok kezébe, ill. az általuk készített tekercsekbe. 

A receptekben a rendeltetés megadásánál a „másik” rövidítési forma, 

amennyiben nincs az adott recept célja pontosítva, magában hordozza annak a 

lehetıségét is, hogy az írnok másolás közben esetleg figyelmetlen volt, és olyan helyen 

ugrott át egy passzust, ahol éppen egy újabb betegség vagy szimptóma kezelését 

vezették be. Ez esetben az ajánlott orvosság eredetileg egészen másra szolgált, mint 

amire a papirusz alapján a késıbbi felhasználók igénybe vették. Feltehetıen ilyen 

okokra vezethetı vissza az a néhány eset, amelyben azonos recept, különbözı 

rendeltetéssel szerepel. Az Eb147 például csak a végbelet kezeli, míg a párhuzamos 

Eb132 a végbélen kívül a teljes Xt-et is megnevezi.   

A vázlatos jelleg miatt csak szakemberek számára voltak egyértelmőek – de ık is csak 

akkor lehettek biztosak a pontos értelmezésben, ha a recept csupán emlékeztetıül 

szolgált, és eredetileg már ismerték a felhasznált anyagokat, továbbá tudták, hogy 

azoknak melyik részét, milyen állapotban volt szokás igénybe venni, ill. és gyakran azt 

is más forrásból tudták, hogy milyen mennyiségben. A hely- és idıtakarékosságon kívül 

ezt a szokást a titoktatás is indokolta, hiszen az orvos családon belül is, csak a gyógyító 

tevékenység részesének, a lányának (Eb206) árulhatta el a szakmai fogásokat.  

b) Esettanulmány: Az esettanulmányok mőfaja az orvosi munka elméleti-

gyakorlati összefüggéseit helyezi a középpontba, mivel ez a mőfaj az orvos valamennyi 

tevékenységének összefoglaló áttekintését adja. Ezt formai sajátosságaival is 

hangsúlyozzák.  

Jóllehet a módszert több mint 3500 éve rögzítették írásban, a medikusok 

lényegében ma is így tanulják az orvoslást, vagyis a betegellátás menete a panasz, tünet, 

vizsgálat, diagnózis – differenciáldiagnózis, majd az ezt követı terápia.  

A szövegek szerkezetileg megegyeznek a kortárs Smith papiruszban olvasható 

sebkezelési esetekkel, szókincsük is hasonló, amilyen mértékben ezt lehetıvé teszi a két 

szakterület különbözısége. A nyelvtani alakok között ugyanúgy megtalálhatók a 



 81 

kifejezetten tudományos szövegekre jellemzı *sDm.jn=f és *sDm.xr=f igealakok, így 

jelezvén az egyes folyamatok között fennálló szükségszerőséget, a tünetek közötti 

összefüggésekben felismert törvényszerőséget, ill. egyes esetekben annak a lehetıségét, 

hogy a páciens betegsége többféleképpen is alakulhat – elképzelésük szerint az istenek 

szándékának megfelelıen.  

c) Herbárium: Egy viszonylag hosszabb herbárium részlet az Ebers papiruszban 

a mőfaj jelenleg ismert legkorábbi elıfordulását jelzi. Az összes többi, hosszabb-

rövidebb növénytani ismertetést, és az egyes növények gyógyászati alkalmazását 

tartalmazó szöveg ugyanis a Késıi és Ptolemaiosz korokból származik. Ezek már önálló 

szövegek (Betro 1988: 71-110, Tait 1977: pTebt.Tait, Nr.20, 67-69, Tait 1991: 47-92: 

pCarlsberg 230.).  

Az Ebers papirusz beékelıdött szövege jellegében eltér a szokásos orvosi 

mőfajoktól. Mindegyik alegységében következetesen azonos szerkezető. A 

késıbbiekben követett, kiforrott formájával egy már jól ismert, önálló szakirodalmi 

mőfaj darabjának a benyomását kelti. Tartalmazza az elıállított szer célját, továbbá az 

orvosság elkészítésének és alkalmazásának a módját. Címe alapján feltételezhetı, hogy 

a herbárium több egységbıl állt, de nem ezzel a részlettel kezdıdött. Biztos, hogy 

eredeti helyén is csak szöveget tartalmazott. A legkorábbi illusztrált herbárium a Kr.u. 

400 körüli idıkben Antinoéban használtak (Pavord 2005:78.). A teljesebb, római kori 

szövegekben az Ebers papiruszon olvasható bemutatás elıtt a növény leírása olvasható, 

amelyben a színek, formák megnevezése, és más növényekkel való összevetése teszi 

szemléletessé az anyagot. Ennek az egységnek is van elızménye a *Xt „győjteményes 

könyvében” (Eb28). Éppen ezért elképzelhetı, hogy a feldolgozatlan szövegekbıl még 

ilyen, korabeli herbárium is elıkerülhet.  

Az ismert töredékek nem térnek ki a győjtés, tárolás és a növény elıkészítésének 

a körülményeire, ezeket tehát még jóval késıbb is magától értetıdınek tekintették.  

d) Bestiárium: Lehetséges, hogy a klasszikus fáraókori egyiptomi kultúra 

korában az állati anyagokból készült gyógyszerekrıl is összeállítottak gyógyászati 

könyveket, és azok felépítése a növényekéhez hasonló lehetett. Ezt valószínősíti a 

Ptolemaiosz kor elején használt, a kígyókról szóló szakkönyv, amely két, a Brooklyn 

Museumban ırzött papirusztöredéken maradt fenn (Sauneron 1989). Feltehetıen ez a 

szakterület is rendelkezett saját szakirodalommal az Újbirodalom korában, hiszen az 
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említett papiruszok stílusa a hagyományos egyiptomi mintát követi, jóllehet 

kifejezésmódjukban késıi kori jellegzetességek is találhatók. Mivel pedig ekkoriban a 

beszélt nyelv szerkezete, szókincse jelentıs különbségeket mutatott az említett 

papiruszhoz képest, joggal lehet feltételezni, hogy ısforrásként egy jóval korábbi munka 

szolgálhatott. A bestiárium újbirodalmi jelenlétére utalhat az Eb128 receptben olvasható 

megjegyzés, miszerint a Clarias-harcsa amem (*amm) része a feje közepén található, és 

mézbe mártva a lábszárat hamar rendbe hozza (*amm n nar, gm.tw=f jmytw DADA=f, xr.tw 

txb.tw=f m bjt, wt Hr=s). Az amem szót Iversen „agy”ként értelmezi (1947: 47-51).  

e) Kóroktani magyarázat: A 18. dinasztia idején már önálló mőfajként 

tekinthetünk a kóroktani magyarázatokra is, amelyek a *Xt „győjteményes könyvében” 

az Eb102=Eb296 formájában találhatók. Szóhasználatuk és szerkezetük alapján 

keletkezésük a SsAw mőfajhoz kapcsolódott. Itt azonban a szöveg nem a diagnózis 

felállításának a folyamatával kezdıdik, hanem a receptekhez hasonlóan a kiindulási 

pont a már kész diagnózis. Folyamatában mutatja be a betegség jelenségeit. A vizsgált 

eset így kezdıdik: „Ha látsz olyant, akinek váladéka van hasító érzéssel”  /* jr mAA=k Xrj 

stt m nqaw[t] … . Utána a belsı folyamatok következnek, a tudományos mőveknél 

megszokott, szükségszerőséget kifejezı *sDm.xr=f formulával (Igy aztán megrothad …/ 

*HwA.xr=f). Végül az elıírásszerően megteendı *sDm.jn=f igealakkal folytatva a 

szerkezete visszatér az esettanulmányoknál szokásos “akkor … tedd” formulára. A 

folyamat leírása alapján az olvasó valóban el tudja képzelni a beteg állapotát. Olyan 

életszerő a kórlefolyás bemutatása, hogy annak alapján nagy valószínőséggel 

azonosíthatjuk egy hepaticus ascites, egy peritonitis vagy egy uraemiás eset 

végstádiumát.   

Az anatómiai, kóroktani jellegő tudományos magyarázatok mőfaja feltehetıen 

nem volt régi az Ebers papirusz korában, mivel nagyon ritkán fordul elı, és 

elkülönülése sem mindenütt egyértelmő. Éppen ezért a fenti szöveget is automatikusan 

az esettanulmányok közé sorolják a szakemberek, míg a tartalma alapján feltehetıleg 

szintén ide tartozó, az *wxdw-fájdalom vándorlásáról (Eb855) szóló szöveg szerkezete 

szerint az ún. „1. anatómiai traktátussal” közös helyre került. Az óegyiptomi 

hagyomány viszont az 1.-2. dinasztia idejére keltezi az említett traktátus létrejöttét. Ezt 

a feltételezést az Újbirodalom idején már régies kifejezésmód és a hozzáfőzött 

kommentárok alá is alátámasztják (Gyıry 2002b, 2003b).  



 83 

 

5.6. ALAPANYAGOK 

Az óegyiptomi gyógyászatban a 3000 év alatt természetesen változások is 

történtek, amelyek részben a belsı fejlıdés eredményei voltak, részben a külsı hatások 

következtében jöttek létre. Az Ebers papiruszban található anyag az elsı 1500 év végén 

már az alapanyagokban is mutat módosulást a korabeli életmód változásai és a 

tudományos ismeretek bıvülése következtében. Jelentısen gazdagodott ugyanis az 

Újbirodalom idején a felhasználható növények és állatok tárháza a környezı népekkel 

kialakult szorosabb kapcsolat következtében. A Deir el-Bahari templom festett 

dombormővein látható, hogyan szállítják ide Hatsepszut punti expedíciójáról a 

földlabdás mirhafákat, amelyeket a templom udvarán (a 20. század elején feltárt) 

gödrökbe ültettek el (Naville III:1898:17, 78. tábla). III. Thutmoszisz fáraó is nagy 

jelentıséget tulajdonított a szíriai hadjárata során megismert növényeknek. 

Dombormőves ábrázolásuk a karnaki Amon-Ré templom „botanikus kertjének” a falát 

borította (Baum 1988). Bár ekkor még egzotikumnak számítottak, némelyik 

Egyiptomban is meghonosodott. A mővészek a rajzokat szemmel láthatóan élı minta 

alapján készítették.  

A növényekkel együtt átvették a felhasználási módot – természetesen a 

gyógyászat területén is, mint a krétai és núbiai nyelvő gyógyító ráolvasások 

egyértelmően tanúsítják. Az esetek nagy részében az új elemeket az egyiptomiak saját 

orvosi hagyományukba építették be, és mivel a korábbi módszerekrıl csak 

címszavakban megadott általános ismereteink vannak, nem tudjuk, hogy a gyógyszer 

elıállításában milyen mértékő módosítások történtek. Azokban az esetekben azonban 

nyilvánvaló az újdonság, amikor újonnan bevezetett alapanyagokkal dolgoznak, mint 

például a gránátalma, vagy főzfa esetében, vagy amikor új betegség kezelésére 

vállalkoztak (pl. „ázsiai betegség”), amelyet szükségszerően az eredet helyének 

módszerével és anyagaival kezdtek kezelni.  

Az anyagok, és fogalmak csoportosítása az ókori Egyiptomban külsı 

megjelenésük alapján éppúgy történhetett, mint tartalmi szempontból, vagy funkcionális 

elemek alapján, esetleg éppen ezek kombinációjával. Rendszerezési csoportjaikat a 

determinatívumok segítségével egyértelmően meghatározhatjuk. Az is kideríthetı, hogy 

egyes anyagokat egy idıben, több kategóriába is besoroltak. Valamikor ezek a 
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determinativumok a korabeli osztályozás alapjául szolgáltak. Ezt jól jelzi, hogy pl. az 

Eb24 és 25 receptek lejegyzésénél az összetevık megnevezése után a papiruszon 

kicsivel távolabb festették fel a determinativumot, és a mennyiséget megadó szám 

közvetlen azok mellett következett. Itt tehát a determinativum és a mennyiség képezett 

az anyagnévtıl független, de rá vonatkozó egységet (3. kép).  

Más a helyzet a mennyiség megadása nélküli lista jellegő recepteknél. Ott ez a 

módszer nem érvényesült, mert az oszlopokban közvetlen egymás mellé írták az 

anyagneveket, a determinatívum elıtt hagyott hézag nélkül (4. kép). Ez egy másfajta 

írásgyakorlatra enged következtetni. Az összeírás gyakorlata azonban nem csak itt 

figyelhetı meg. Vannak azonos mennyiséggel megadott receptek is, amelyekben a 

determinatívum szintén a szavak tövének a szerves része (4. kép). A tipográfia 

kanonizálódására utal az is, hogy a listaszerő írásgyakorlatot a 22. oldalon a folyamatos 

váltotta fel. A ductus ugyanaz maradt, ami kizárja, hogy más formához szokott írnok 

vette volna át a munkát. Joggal feltételezhetı tehát, hogy a másoló írnok változtatott az 

írásképen, bár lehet, hogy a jobb helykihasználás igénye motiválta.  

5.6.1. Növényi anyagok 

Az egyes növényeket egészben, vagy részeiben hasznosították. A receptekben 

hol pusztán a növény nevét adták meg, hol pontosan meghatározták a felhasználni 

kívánt részét. Az elıbbi eset értelmezésére kétféle feltételezés is felmerülhet: a teljes 

növény, ill. annak zöld része, a herba szolgált hatóanyagként, vagy a növénybıl csak 

egyfajta hatóanyagot állítottak elı, tehát pontosabb megjelölés nélkül is egyértelmő 

volt, melyik részére vonatkozik a megnevezés. Az újonnan átvetteknél jellemzıen 

pontosabban fogalmaztak.  

a) Gránátalma (Punica granatum L). Valamikor a Második Átmeneti Korban 

honosodott meg, bár mint elıázsiai import áru már korábban is elıfordult (Keimer 

1967:47). A 18. dinasztia elején fája Ineni sírjának (TT81) a falán megfestett kertben 

látható, és késıbb is kedvelt kerti növény volt. Egy Deir el-Medineben írt levélben 

például arra kérte Iqener Panedzsemet (pBM EA75023, WB. I.98,14), hogy a 

gyümölcsösbıl 20 gránátalmát küldjön neki. II. Ramszesz fıvárosában szintén a 

gyümölcsös fák között emlegetik (pAnastasi III,1.12-2.7, WB.I.98,15). Virágait 

koszorúba kötötték, gyökerébıl orvosságot készítettek. Kérdéses, hogy a kérgét 

mikortól használták a bır sárgára festéséhez (Plinius NH.XIII, 34).  
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A hivatalos orvosi alapanyagok közé a 18. dinasztia elejére bekerült, bár ritkán 

használták, és írásmódja az idegen szavak hieroglif átírásánál szokásos szótagoló 

írásmóddal történt. Neve a *Xt „győjteményes könyvében” két különbözı alakban 

maradt fenn (Eb50: *nhymAA, Eb63: *jnhmny). A fenti levelekben is más-más formákkal 

szerepel (*jnhrm, * jwn-n-ra-hA-mAA), a WB.I.98 pedig *jnhmn átírással vette fel, mint 

sémi eredető szót. A bizonytalanság is jól mutatja a friss átvétel tényét.  

Az Ebers papiruszhoz hasonlóan a Berlini orvosi papiruszon szintén a 

szalagféreg (Bln6) kiőzésére használták, ill. elıfordul egy másik receptben is, de annak 

hiányossága miatt csak gyanítható, hogy a *Xt kezelésére szolgált (Bln10). Csupán a 

„gyökér” (* mnjt) részét használták, de minthogy ezt szükségesnek tartották megnevezni, 

feltételezhetı, hogy esetleg más, egyelıre ismeretlen receptekben további részek is az 

orvosi felhasználás körébe eshettek. Erre jóval késıbb ezt Dioszkoridész (V.34) is utalt, 

és a gyökeret ezektıl a részektıl kívánták íly módon elkülöníteni.  

Az ekkor még ritka, és jellemzıen egyoldalú felhasználási módból arra lehet 

következtetni, hogy a 18. dinasztia elején kevéssé ismerték a benne rejlı gyógyászati 

lehetıségeket – és a gránátalma nagyobb mennyiségben feltehetıleg csak késıbb vált 

hozzáférhetıvé. A *Xt „győjteményes könyvében” mindkét alkalommal önmagában 

alkalmazott szert – a maival egyezıen –, féreghajtóként használták. Közös jellemzı a 

gyógyszer elıállítási módszere is: macerációs kivonatban egyszer vízzel, máskor 

sörben. Az egyiptomi gyógyászaton belüli változásokat jelzi, hogy a 19. dinasztiabeli 

berlini papiruszon már két további fa részeivel együtt törték össze és vízben áztatták ki. 

Úgy tőnik, ekkoriban ál-gránátamafa gyökerek is forgalomba kerülhettek, mivel a 

hiányos Bln10 receptben külön hangsúlyozták a gyökér származásának valódiságát.  

A gránátalma az Újbirodalom idején kedvelt áldozati étellé vált, és mitológiai 

szerephez is jutott: Ré napkorongjával került kapcsolatba. A gyümölcsben levı sok mag 

a termékenység és bıség szimbólumává vált, a teljes gyümölcs áldozása pedig az új 

életre születést kívánta elısegíteni. A kerti lakok kedvelt dísze lett (pl. Keimer 

1967:181, nos. 27-28). Egy Torinóban ırzött papiruszon fennmaradt óegyiptomi 

szerelmes versben pedig magjait a szeretett hölgy fogaihoz hasonlítják, alakját a 

kebleihez (Erman 1923:311-312).  

Kérgét ma hivatalosan is alkalmazzák szalagféreg ellen. Hatóanyaga a piridin 

alkaloida, amely cserzıanyagokkal megkötve fıképp a törzsben és a gyökérben 
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található. Ebben az isopelletierin a szalagféreg idegrendszerét bénítja, ezért az leválik a 

bélfalról. Ez után azonban hashajtóval még ki kell őzni, aminek Egyiptomban nincs 

nyoma, bár lehet, hogy ennek alkalmazása már ekkoriban annyira általános volt (vö. 

Hrd.II.77), hogy külön említését feleslegesnek ítélték. A növény számos további 

gyógyhatású vegyületet is tartalmaz. Közöttük fontos anyag a keményítı, mézga, cukor, 

nyálka és különbözı enzimek. (internet 2010,8) 

b) Balanites: Igen kedvelt növény volt az ókori Egyiptomban az * jSdjSdjSdjSd-fa. Az 

orvosi szövegekben is igen gyakran elıfordul, rendszerint bıvítmény nélkül, apró 

darabos anyagként. Tekintve, hogy a szó a determinativumtól függıen egyaránt 

jelenthette a bokros fát és a termését, a *Xt „győjteményes könyvében” található 

receptekben vélhetıleg a gyümölcs került felhasználásra. A név mögött gyakori a lugas 

determinativum, ami a mővelés módjára vonatkozhat, vagy talán a gyümölcs fügére 

vagy szılıre emlékeztetı formájára. Érdekes egybeesés ebbıl, hogy jellemzıen ezek 

termésével együtt ábrázolták (Grundriß VI:64.). Ez a formai hasonlóságot, a hasonló 

mővelési módot, és az együttes mővelés valószínőségét is felveti.  

Renate Germer (1979:246-252) a dokumentumok alapján többféle, specifikum 

nélküli alkalmazását valószínősítette, ezért a szert esetleg enyhe hashajtóhatású 

töltıanyagnak gondolja. Tény, hogy sosem egymagában szerepelt, hanem 

sokadmagával. Nem nevezték meg, melyik részét hasznosították a gyógyászatban, ami 

arra utal, hogy mindig ugyanaz a rész lehetett a materia medica. Jelzı nélkül használták, 

egyetlen kivétellel (Eb577), ahol „frissnek/zöldnek” (* wADt) nevezték. Ha tehát ezen a 

helyen nem egy másik fa termésének hiányos másolásáról van szó, úgy feltételezhetjük, 

hogy a többi esetben aszalt gyümölcsöt írtak elı, mivel ellenkezı esetben szükségtelen 

lett volna itt az anyag friss voltát hangsúlyozni. Használták nınemő alakját (*jSdt) is. Ez 

a forma pedig valamilyen fával (*jmA, *nbs, *nht, *xt-ds, * Trt, *dgm, *dAb) szokott 

birtokviszonyban szerepelni, és annak „termését” fejezi ki (Grundriß VI: 66-67).  

 Az ised-fa fontos szerepet töltött be az egyiptomi mitológiában, hiszen kezdetek 

óta a héliopoliszi Napisten, Atum-Ré szent fája volt – ı volt ugyanis „az ised fa ura” 

(Koemoth 1994:64, no. 297). Tisztelete az Újbirodalom korától öltött országos 

méreteket. Számos városban a templomban és a temetıben is gondozták egy fáját, 

amelyek a keleti és a nyugati horizontot szimbolizálták, és így az újjáéledés jelképeivé 

váltak. A Nyugati fán a halottak Ozirisszá vált ba-lelkei leltek élelemre, a Keleti fa 
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pedig az új életre kelt isten, így általa az örökkévalóságot jelentette. Az újbirodalmi 

fáraók koronázásakor és megújító szed-ünnepükön ennek a fának a levelére véste Thot 

isten az uralkodók nevét, feljegyezve azt az örökkévalóság számára. Sokszor az 

uralkodási évek számát is a név mellé írták, mint pl. a Ramesszeumban, ahol az 

asztronómiai teremben Atum kijelentette, hogy „Saját kezőleg írom fel nevedet a szent 

ised fára. Királlyá tettelek a trónomon.” (Wilkinson 1998:90). Itt II. Ramszesz kartusát 

még a termésre is ráírták. A termést lefelé hegyesedı tojás formában rajzolták le. A 

Koporsószövegek 335. mondásában, majd a Halottak Könyve 17. fejezetében a nagy 

Kandúr az jSd-fa gyümölcsét vagdosta meg Héliopoliszban, mint a Napisten 

ellenségeinek megtestesüléseit.2  A történethez kapcsolódik a fa megkettızıdése is, 

mivel a nagy Kandúr a kígyó fejének a levágásakor kettévágta az ised fát, amely ettıl 

kezdve keleti és nyugati ised-fává osztódott (HK 17). A hagyomány továbbéleseként 

fordítják el maguktól a halottak a HK 189 fejezetében, és nézik végig a memphiszi 

raszetaui temetıben a vagdosást a HK 125 szövegében.  

A név azonosítása ma sem egyértelmő. Ludwig Keimer még perzea fának 

tartotta (Mimusops schimperi Hochst), amelynek általánosan elfogadott óegyiptomi 

neve a *SwAb. Minthogy azonban az Ineni sírjában (TT81) ábrázolt kertben az *jSd és a 

*SwAb név egyaránt szerepel, ráadásul más-más fa képe mellett, biztosak lehetünk 

benne, hogy a két szó különbözı növényt jelölt (Baum 1988). A perzeát kizárva, 

további két azonosítás merült fel. Ezek egyike Victor Loret kutatásai (1935-1938: 876) 

alapján a Balanites aegyptiaca Del. fáraókori neve, amelynek magjai a 3. dinasztia 

korától fordulnak elı az egyiptomi leletek között. Az azonosítás ellen szól azonban, 

hogy az egyiptomi forrásokban nem említenek *jSd-bıl készült olajat, holott a Balanites 

magjának jelentıs az olajtartalma. Elképzelhetı azonban, hogy ezt Egyiptomban nem 

aknázták ki, hiszen Theophrasztosz (Kr.e 371-287) is csak a „szíriai balanites-olajáról” 

tudósított (Hist. plant. IV.1,2,6). Hannig általános szótárában (HW.106) a Cordia myxa 

(„asszír szilva”) és Balanites aegyptiaca („sivatagi datolya” vagy „egyiptomi 

mirabolán”) , középbirodalmi szótárában pedig a Pistacia vera és Balanites aegyptiaca 

jelentések szerepelnek ised-fa értelemben. A termésnél viszont általános szótárában 

csak a Cordia Myxa termését, ill. összefoglaló névként a „gyümölcsöt” adja meg. A 

                                                 
2  A temetı neve itt jAt wDa „a levágás dombja”, „ az ítélet dombja” – vö. jSd termésének a bevágása az 
ítélet végrehajtásának a szimbóluma.  
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nınemő jSdt-nél a fát nem fordítja le, a termést viszont általános értelemben használva 

„gyümölcsnek” nevezi (HW.106-107). A WB kérdıjelesen Balanites aegyptiacaként 

határozza meg. Renate Germer a nem biztosan azonosítható növények közé sorolta, Lise 

Manniche elfogadta a Balanites jelentést.  

Bár a fa és a levelek stilizált ábrázolásai alapján egyik lehetıség sem zárható ki, 

a termés formája alapján csak a Balanites aegyptiaca valószínősíthetı. Problémát okoz 

azonban a szín. A bogyó rajza kék volt az óbirodalmi Nianhhnum sírjában (Moussa és 

Altenmüller 1977:102: pl. 34 = Abb 13), az újbirodalmi ised-függıket viszont a sárga 

szín jellemzi. Ez utóbbi kiválóan illik a Balanitesre az érési folyamat idején, az elızı 

csak abban az esetben, ha feltételezzük, hogy a sötét bordóvá érett gyümölcs hajdani és 

ugyancsak sötét bordó színő ábrázolása kopott kékre. Mindezeket összevetve szerintem 

a Balanites aegyptiacaval való azonosítás valószínő. A Balanites aegyptiaca Del. leletei 

a predinasztikus kortól követhetıek Egyiptomban. A növény igen gazdag 

fitokemikáliákban (internet 2010,5). Gyümölcsének magja sok olajat és proteint tartalmaz, 

így kiválóan hasznosítható étkezéshez és konyhai mőveletekhez, húsa szénhidrátokban 

és vitaminokban bı tápanyag, levele salátában, vagy szószhoz használható, és rovarölı 

tulajdonságokkal is rendelkezik. Orvosságként gyümölcse hashajtó, lázcsillapító hatású, 

és hatásos a nátha ellen, kérge féregőzı tulajdonságokkal rendelkezik, különösen 

szalagféreg esetében, de hasznos nemi betegségekre és sárgaságra is (Barakat és Baum 

1992). Antik forrásokban is megtalálható (pl. Plinius, NH.XII, 103).  

c) Boróka: Népszerő, a Xt kezelésére szolgáló gyógyszeralapanyag volt az *wanwanwanwan, 

amelyet egyértelmően a borókával (Juniperus oxycedrus L.) azonosítanak. A *Xt 

kapcsán kiemelkedik speciálisan a vizeletre kifejtett és általános fájdalomcsillapító 

hatása, és gyakran kezelték vele a végbelet, de az asztma(?) (*gHw) kapcsán is többször 

említették. Az Ebers papirusz további orvosi szakkönyveiben is elıfordul, ami 

szélesebb körő gyógyászati alkalmazására utal. Orvosságként soha sem használták 

önmagában (Germer 1979:20-26, Germer 2002:52-55.), így egyértelmő, hogy erıs 

hatásúnak egyik tünet/betegség kezelésében sem gondolták. Renate Germer megjegyzi 

(Germer 1979:20-26.), hogy több mint 90 receptben fordul elı az óegyiptomi orvosi 

szövegekben, és olyankor is alkalmazták, amikor véleménye szerint használatát 

hatástanilag semmi sem indokolta. Felveti, hogy ilyenkor talán íze vagy illata miatt 

került az orvosságba.  



 89 

A vallási életben ritkán szerepel, de a balzsamozáskor, legalábbis egy római kori 

balzsamozási útmutató alapján a fej alá borókát kellett helyezni, hogy annak épségét 

megırizze (Sauneron 1952a: 23, col. 7,2). Levét vászonfestékként használták, de 

azonosították például a denderai Hathor templom falfestékei között is (Manniche 

1989:112).  

Duke phytokémiai adatbázisa szerint 32 féle hatást fejtenek ki a benne 

kimutatható vegyületek (internet 2010,9). Fenol tartalma baktériumölı, további fontos 

hatóanyaga az illóolaj (0,2-2%), amelyben olyan monoterpen szénhidrogének 

találhatók, mint például az alphapinen, a Camphen, vagy a Kardinen.  

d) Tigrismogyoró: Rendkívül széleskörő az *waHwaHwaHwaH, vagyis „tigrismogyoró”, 

másként földimandula (Cyperus esculentus L.) felhasználási köre a *Xt „győjteményes 

könyvében”. A többi óegyiptomi orvosi szöveget is tekintetbe véve, ez még tovább 

bıvíthetı, jellemzıen nıgyógyászati (Eb819, Eb832, Kah3, MuK J 7,3-5, Bt 14, Bt16), 

kardiológiai (H52, Bln 77, Bln186, Bt18, Bt22) és traumatológiai (Eb482-484, Eb497, 

Eb498, L18, L46, Sm7) esetekkel. Ez utóbbiaknál szinte kizárólag égési sebekre 

használták. Szokatlan egy fogászati alkalmazása, amelynek leírása szerint, mint a 

rágógumit kellett rágcsálni, hogy a fog gyulladását megszüntesse (Eb746). Mindig több 

másik materia medica mellet sorolják fel. Ez a tény, és a széleskörő alkalmazás arra 

mutat, hogy nem volt egyértelmő vagy megfelelı erısségő a hatása. Mint Renate 

Germer (1979:134-136) megállapította, feltehetıleg tápanyagtartalma miatt volt fontos 

a kezelésben, hiszen hatása már kis mennyiség elfogyasztása után is jelentkezett. Ezért 

általános roboráló szerként tehették a gyógyszerekbe, és egyúttal a vivıanyag vagy 

töltıanyag szerepét is betölthette. A fentieken túl nyákoldó és köhögéscsillapító hatását 

biztosan felismerték.   

Felhasznált formáját az orvosi szövegek viszonylag ritkán nevezik meg. Lisztjét 

említik (Eb132, Eb147, Eb176, Eb232), és rhizómaként különféle feldolgozott 

állapotokban: aprítva (*waH nagw - Eb49), összetörve (*waH nD – Eb178, Eb224), fızve 

(*waH psj – Eb103, Eb261), feltehetıen darabolva (*waH dgAw) ill. vízbe áztatva (*waH 

stj - Eb91). Az aprított tigrismogyoróval kapcsolatban jegyzi meg az Eb796, hogy a „jó 

tejhez hasonlít”, vagyis íze kellemes volt.3 Az Eb43 esetében az olaj és tigrismogyoró 

                                                 
3   A hasonlat alapján nem tartom lehetetlennek, hogy már ekkor fogyasztották a spanyoloknál ma 
"horchata de chufa" néven ismert tej jellegő ital formájában.  
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(*mrHt wah) szókapcsolat jelentése nem egyértelmő. Ez a recept lista jellegő, a 

hozzávalók mindenféle mennyiség nélküli felsorolással lettek megadva, ami direkt 

genitivus jelenlétét is lehetıvé teszi. Az íráskép sem segít annak megállapításban, hogy 

birtokviszonynak, vagy két egymás mellé írt szónak tekintsük, mivel az elsı 3 

gyógyszeralapanyag (*mrHt, *waH, *saAm) folyamatosan egymás mellett áll, holott az 

utolsó teljesen bizonyosan nem tartozik az elızıekhez. Ebbıl következik, hogy a *mrHt, 

és *waH szó egyaránt lehet két egymástól független alapanyag, és egy olyan materia 

medica, amelyet közvetlen birtokviszonnyal kifejeztek ki, vagyis „olaj és 

tigrismogyoró”, és „a tigrismogyoró olaja”. Ez utóbbi szerkezethez párhuzamként 

szolgál például a „víziló olaja” (* mrHt db) az Eb114ben. A két szó ugyanilyen 

együttesben megtalálható a RamV. papiruszon (no. III). A többszörös elıfordulás talán 

még valószínőbbé teszi, hogy itt is a növény olajáról van szó.   

A tigrismogyoró fogyasztása (Edel 1968-1970, II: 22) a predinasztikus kortól 

kimutatható Egyiptomban, és a legısibb élelmiszer a tönköly és árpa mellett (Germer 

1979:134). Az Újbirodalom korában készült belıle sütemény, amelynek elıállítását 

Rekhmiré sírjában (TT100) lépésrıl lépésre lerajzolták (Davis 1943:43-44, pl. XLIX, 

L.). A Koporsószövegek 67. és 72. mondása szerint a halottak túlvilági újjáélesztésekor 

feltálalt lakoma részét képezte. Így a kis földalatti gumókat nem csak ették, hanem 

egyben az istenek számára készített áldozati étel is volt a halotti kultuszban (Charpentier 

1981:208-209).  

A legújabb fitokémiai vizsgálatok alapján (Parker és mtsai 2000) a sejtfalaiban 

kis mennyiségő mannóz is található a gazdag xylóz, arabinóz, glucóz, uronikus sav és 

galactóz tartalom mellett. Parenchyma sejtfalai egységes pH-függı autofluoreszkálást 

mutatnak, amely fahéjsav származékok jelenlétére utal. A hámozott gyökértörzsek fala 

ferulsavban is gazdag, a héj monomerikus fenol frakciójában pedig a p-kumarin sav 

dominál. A sejtfal mind a bırös, mind a hámozott gyökértörzs esetében jelentıs 

mennyiségő, különbözıfajta diferulsavat tartalmaz – a fal ferulsavának mintegy 20%-a. 

A fogyasztásra szánt tigrismogyoró 20-36%-ban az olíva olajhoz hasonló összetételő 

zsiradékot, kb. 30% keményítıt, 15% cukrot, 10% nyersrostot és 7-10% fehérjét 

tartalmaz. Az ásványi anyagok között különösen a foszfor és kálium emelkedik ki. 

Kevés nátrium is található benne. Ugyanakkor glutén- és koleszterinmentes. A gyom 
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változat lényegesen kevesebb olajat (9,9-25,5%) tartalmaz. Szénhidrát (44,9%) és 

szaharóz (13-17,4%) tartalma is kevesebb. (internet 2011,1 és  internet 2011,6)   

e) Datolya (Phoenix dactylifera): A *Xt könyvében többször is szerepel egy 

másik ısi egyiptomi növény, a „friss / zöld datolya” (* bnr wAD). A kifejezés ebben az 

esetben feltehetıen zöld, vagyis éretlen gyümölcsöt jelent. Ezt valószínősíti, hogy az 

antik orvosirodalomban Dioszkuridész I.49 az éretlen datolya alkalmazását úgy írja le, 

hogy elızıleg kifejezetten Egyiptomra hivatkozik a növénnyel kapcsolatban.  

A belıle készült ital, a bnjw csak orvosi használatból ismert, és dörzsöléssel 

duzzanatra, merevségre, „vérfalásra”, láb megdagadására, bénaság kezelésére, 

térdpuhításra, „ütés csíkjának” az eltüntetésére használták. A nıgyógyászatban 

füstölıként (Kah20) is említik. Az esetek zömében a legkülönbözıbb formákban belsı 

használatra szánták. 

Az orvosi papiruszokban a Középbirodalom korától mutatható ki a datolya 

gyógyhatású ételekben, italokban, kötések készítésénél, és még tovább bıvült 

alkalmazási köre az újbirodalmi receptekben, ugyanis kenıcs, kence, kúp, beöntés és 

füstölıszer adalékaként egyaránt használták. Terhesség kimutatására jelenlegi 

ismereteink szerint elıször szintén az Újbirodalom korában került lejegyzésre, de olyan 

iratban, amely valószínőleg középbirodalmi elızményekre támaszkodott (Carlsb. VIII 

pap. No. II-III.). Nıgyógyászati célokra már a Középbirodalom idején kétségtelenül 

használták (Kah24). Kedvelt segédeszköze volt más korabeli szakorvosoknak is (pl. 

szív kezelése, has- és féreghajtó, belsı gyulladáscsökkentı), és szívesen használták a 

duzzanatok, kelések, merevség kezelésekor. Ezekben az esetekben nagy 

valószínőséggel alap- és hordozóanyag volt. A szervezetet erısítı adaléknak is lehet 

tekinteni, továbbá édes ízével a készítményeket élvezhetıbbé tette.  

Könnyen elérhetı, olcsó anyag lévén, érthetı, hogy ahol csak lehetett, mindig 

felhasználták. Talán ennek köszönhetı sőrő elıfordulása az óegyiptomi 

gyógykészítményekben (ld. Grundriß VI:172-179.). Hatóerejét mágikus szempontból 

maradéktalanul igazolta az a hit, amely szerint Ré napisten szent fája volt – az edfui 

Hórusz mítosza szerint azon idı óta, hogy Ré bárkájának elülsı részét ebbıl készítették 

(Gamer-Wallert 1962:98-103), mind a halotti kultuszban (pl. Ranke 1931:587-591), 

mind az istenek kultuszában, vagy a királyi rituáléban. A 325. Koporsószövegben 

például Ré-Atum szeme ureusz kígyó formájában a datolyafában jelent meg, a késıi 
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kori Ozirisz sírokat pedig datolyapálma ligetek vették körül, amelyek az isten 

„nedvébıl” (* rwDw.w) „nıttek” (* rwD) ki (pl. Philae: Junker 1913:18-21, Vandier 

1961:VIII.21, Pantalacci 1981:59). Ezért is válhatott a pálma(ág) a halhatatlanság 

jelképévé (Apuleius, Métam. XI.). Azt is tudjuk, hogy a philéi datolyapálma ligettıl 

nyugatra terült el az „élet tava”. Mellette pedig a „datolyák-háza” (* pr-bnrw) állt, ahol 

Anubisz Ozirisz holttestét lemosta (pJumilhac, XI.25-XII.1. – Pantalacci 1981: 59-66). 

Az uralkodó kultuszában szintén helyet kapott, hiszen a király a butoi és szaiszi 

pálmaligetbe zarándokolt uralkodása legitimizálása végett (Gamer-Wallert 1962:128, 

Settgast 1963:51, és 68, no. 3-5, és 69, fig. 8-11).   

A datolya számos hatóanyagot tartalmaz, amelyek alátámasztják gyógyászati 

felhasználását (Germer 1979:153-166, internet 2010,10). A magas cukortartalom (70%) 

miatt ingercsökkentı és váladékoldó hatása van, amely a köhögésnél igen hatékony, 

ugyanakkor a sok szénhidrát és fehérje miatt tápértéke is igen magas. A sokféle ásványi 

anyag, az A- és fıképp C-vitamin gyorsítja a gyógyulást. Hashajtó hatása a 

gyomorkezeléseknél érvényesül. A zöld datolyában a sok összehúzó hatású 

cserzıanyagnak has- és féreghajtó hatása is lehetett, és külsıleg alkalmazva ezek az 

adstringens vegyületek kedvezıen befolyásolhatták a kelések gyógyulását is.  

f) Krisztustövis: A *nbsnbsnbsnbs, magyarul krisztustövis, más néven jujuba vagy jujube 

(Zizyphus spina Christi L.) termésének az alkalmazásában csak a *rA-jb eseténél van 

ismétlıdés, ami ott erısebb hatásra enged következtetni. Mindig más alapanyagokkal 

együtt szerepelt, ami arra utalhat, hogy kisebb hatású, inkább töltıanyagnak tekintették 

(Germer 1979: 82-85). Levelének készítménye a kortárs Smith papiruszon gyulladt 

sebre került (Sm41). A növény lisztjébıl készült kenyeret pedig az Ebers papiruszon 

késıbb a *mtw puhítására (Eb631) is hasznosították. Az orvosi papiruszok receptjei 

említik még főrészporát (*wst nt nbs) is a máj kezeléséhez (Eb479) és gyümölcsét (*jSdt 

nt nbs) duzzanat (Eb582) ill. csonttörés (H14) kezeléséhez.  

A krisztustövist általában a núbiai termények között sorolták fel (pl. Sauneron és 

Yoyotte 1952:163-164, és 1. jegyzet). A 18. dinasztia korában, Rehmiré thébai sírjának 

egyik falfestményén (Davies 1943, 24 tábla) a fa termése kupacokban állt, és belıle 

készült süteményeket is látni. Fáraókori szövegekben gyakran kenyéralapanyagként 

használták (Sauneron és Yoyotte 1952:164, no.1., Kamal 1912:240-244, Baum 

1988:169-176). Görög-római kori receptrıl azonban nem tudunk, hacsak nem erre 



 93 

vonatkozik az, amit Plinius (Kr.u. 23/24 -79) írt a lótuszkenyérrıl. A krisztustövis rokon 

faját, a Zizyphus lotust is szokás lótusznak nevezni. Plinius (NH.XIII,33) híradása 

szerint ehhez a lótuszmagot tejjel és vízzel keverték össze.  

A 18. felsı-egyiptomi nomoszból származó Jumilhac papirusz alapján a 

krisztustövisfa Hórusz szent fája volt (pJumilhac, X.14-16, Vandier 1961:121.), és 

lándzsanyelét is belıle faragták. (pJumilhac, X.14 és XIX,14, Edfou IV, 344, 3-4, VI, 

83,13 és 90,7, Alliot 1949-1954: 777.) Saft el-Hennában Hathor egyik jelzıje „aki a 

krisztustövisfa csúcsán van” (* Hrj-tp nbs - Naville 1887: pl. 5, C.3, Maspero 1916-

1917:8.), és ugyanitt az ureuszt „aki a krisztustövisfában él” (* anx m nbs) néven 

emlegették (Edfou I.335,12). Mint a Napisten ellenségeinek megsemmisítıjével, 

Szopdu is kapcsolatba került vele, mivel ı volt az „öldöklés ura a krisztustövisfa-

házában” (Sauneron 1952:40,1-4, pBoulaq III,10,8 és pLouvre E5158, 2,18). Az edfui 

szent helyek listájában (Edfou I.335,11) a 20. alsó-egyiptomi nomoszban értesülünk egy 

* jAt nbs „krisztustövisfa dombjáról”, ami feltehetıen a helyi ısistenek sírját rejtette. Su 

lázadó ellenségeit e mellett a domb mellett verték le (Goyon 1936:1-42, Urk.V:150-

156). Máshol is tisztelték szent faként, és kizöldülése egész Egyiptom kizöldülését, 

termékenységét jelképezte, és ebben az értelemben az újjáéledı Ozirisszal azonosult 

(Athribiszben: Vernus 1978:262, Doc. 222, p. 450, Goyon 1985. I: 323, no. 7-8., II: 

180, XXXV, E.  – ld. Koemoth 1994: 197-203). A növény Pnubs (meroéi Kerma ókori 

neve) névadója is, hiszen az elnevezés az óegyiptomi *Pr-nbs/„Krisztustövis házából” 

keletkezett (Inconnu-Bocquillon 1988). Thot és kosfejő szfinx képében Amon 

tartózkodott alatta. Délen, a többi között az is Ozirisznak jelzıje volt, hogy „az, aki a 

meroéi krisztustövisfa árnyékában van” (Erman 1883:94, C.1.9, Griffith 1900:86-87, 

Koenig 1987:109).   

Az utóbbi idıkben végzett nagyon alapos és széleskörő vegyelemezések számos 

nagy hatású vegyületet mutattak ki a krisztustövisben (internet 2011,9 és internet 

2010,2), többek között féregőzı anyagokat is. Még fungicid hatást is kifejt. Védelmet 

biztosít például az aflatoxin által keltett májrákkal szemben (Mosaad és mtsai 2007). 

Levele fontos ásványi anyagforrás is lehet vas, kalcium, magnézium, foszfor és cink 

tartalmával, és jelentıs a tápanyagértéke is a fehérjetartalom következtében. Különösen 

nitrogén vegyületekben gazdag. Illóolajok közül az alfa-terpineol és linalol mennyisége 

jelentıs, a cukrok közül a lactóz, glukóz, galaktóz, arabinóz, xylóz és rhamnóz jelenléte 
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bıséges. Bogyója A és C vitaminokban, cukorban és fehérjékben gazdag. Valamennyi 

része tartalmaz flavonoidokat, és alkaloidokat is. (internet 2011,5) 

g) Szikomórfa: A *nht, szikomórfa (Ficus sycomorus L.) csaknem kivétel 

nélkül egyes részeinek megnevezésével fordul elı a korabeli orvosi irodalomban (*aAa 

ellen -Eb240, égésre - Eb490, sebkezeléskor - Eb732, Sm46, és ujjremegésre - Eb623). 

Ennek oka az lehetett, hogy számtalan formában alkalmazták. Kedvelt volt például a 

„szikomórtej” (* jrTt nht), amely elsısorban a külsı bajok gyógyszere volt. A *kAw 

szikomórfügét Ludwig Keimer az érett, de a fán megaszalódott emberi fogyasztásra 

alkalmas termésnek tartja (Keimer 1927:298.), Hannig kisszótárában azonban 

élvezhetetlen, bevágatlan fügéjének fordítja. A szó önmagában, mint adóként benyújtott 

termék egy újbirodalmi mintalevélben is megtalálható az élelmiszerek között (Erman 

1900:36-37, no. VIII.), és a levél nemcsak ehetınek, hanem értéket is képviselı 

terménynek tőnteti fel. Az *jSdt nht esetében Hannig pusztán „gyümölcs” jelentést ad 

meg, Renate Germer viszont L. Keimer nyomán a szikomór természetes fügéjének 

tartja, vagyis a fán emberi beavatkozás nélkül megérı, fügedarázzsal teli, emberi 

fogyasztásra alkalmatlan termésnek. A *qAA, amelyet szintén „szárazon” alkalmaztak, L. 

Keimer szerint ugyancsak bevágás nélküli, vagyis rovarokkal teli szikomórfüge. Ezzel 

szemben R. Germer valami általánosabbra gondol, mivel az akáciával és a szintén 

mézgás (Sauneron 1952: pBoulaq III.712, Goyon 1972: 68) *arw fával4 kapcsolatban is 

ugyanezt a szót használják, és felvetette a (füge)magként történı értelmezés lehetıségét.  

A szikomórfa különbözı részeit sokféle formában, és sokféle célra használták 

gyógyításkor – a *Xt kezelésén kívül is. Leveleibıl törött csontra készítettek 

hőtıpakolást (H234), tejét fájó daganatra tették (E570), bevágott gyümölcsével belsıleg 

kezelték a májat (Eb477, 480, 481), duzzanatot a fogon (Eb554, 741, 747, 749=H9), 

vagy beöntést készítettek a végbél gyulladásának csökkentésére (Bt30), porát pedig a 

*mtw puhítására alkalmazták (Eb663). A recepteket áttekintve mégis megállapítható, 

hogy azok nagyobbik része a *Xt kezelésére vonatkozott, és bár külsıleg és belsıleg 

egyaránt alkalmazták, az étel és ital volt túlsúlyban. R. Germer megállapítása szerint a 

kezelések fı célterülete a gyomor- és béltraktus volt, és a gyümölcs enyhe hashajtó 

                                                 
4  Pierre Koemoth felveti az Acacia seyallal való azonosítás lehetıségét (Koemoth 1994: 179-183).  
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hatását hasznosították. Szintén hatásos lehetett teje meg a kérge is, míg a többi esetben 

valószínőleg csak töltıanyagként szerepelt. (Germer 1979:113-119.) 

Az egyiptomi termény-áldozatok között gyakran látni szikomórfügét jellegzetes 

körformájú bevágással, amely Széth legyızését szimbolizálhatta (Koemoth 1994:95). 

Fáját is sőrőn ábrázolták a sírokban, gyakran úgy, hogy törzsébıl Nut vagy Hathor 

istennı alakja nıtt ki. Az ábrázolás célzatos volt, hiszen már a Piramisszövegekben is 

emlegették „a keleti horizont szikomórját”, mint az istenek szent fáját. Mivel a keleti 

láthatáron történt a Napisten naponkénti újjászületése, a fa maga is az újjászületés 

szimbólumává változott. Késıbb a Koporsószövegekben és a Halottak Könyvében két 

türkiz szikomór állt az ég keleti kapujánál, és feltőnt a nyugati horizont szikomórfája is, 

amellyel a halott eggyé válhatott (HK 64), és gyümölcsét fogyaszthatta a Túlvilágon. 

Több helyen tiszteltek szent szikomórfát. Héliopoliszban állt Ré szent fája, amelyben 

egyik jelzıje szerint („aki kilép a szikomórfából”) maga az isten tartózkodott, sıt azzal 

azonos is lehetett (Sander-Hansen 1956:39,62 – ford. 41. oldal, Ptolemaiosz kori 

variáns: Klasens 1952:53, M59a2). A memphiszi Hathort a „déli szikomór úrnıjének” 

nevezték. A démotikus napszemmítosz a fát Nuttal azonosította (Cenival 1988:15, 

5.32). A denderai Ozirisz misztériumban, a római császárkor korai idıszakában, a halott 

Ozirisz pihent a szikomór ágain, jelképezve ezzel, hogy Nut magába fogadja, és mint 

„ tojást” (* swHt), vagyis magzatot kihordja. Ágai Nut-Hathor „hajfürtjei” (* smAw, 

*Snjw) lettek (Hermsen 1981:79).  

Mai ismereteink szerint a szikomórfa (Keimer 1927:288-299) sokféle vegyi 

anyagot tartalmaz (internet 2010,6), egyes részei a gyomorba jutva azonban mérgezést, 

érintésre pedig allergiás bırelváltozást okozhat. A levél tápértéke viszonylag magas: kb. 

9% nyers fehérje szárazanyagot tartalommal (don Maydell 1986), de van benne mézga, 

cukor, vitaminok, debricin és ficin is. A fatörzsbıl nyert szikomórtej jellemzıje a ficain 

tartalom. A törzs kérgébıl vett kivonat pedig a duodenum és a recti abdominalis 

izmainak összehúzódására szignifikáns gátló hatást gyakorol azzal, hogy csökkenti az 

acetilkolin hatását. Összetevıi a gallusztannin, szaponinok, redukáló cukrok, alkaloidok 

és flavonglykolok (Sandabe és mtsai 2006). A fügekivonat jelentıs antibakteriális hatást 

mutat. Érett gyümölcse enyhe hashajtó.   

h) Lepkeszeg: A *HmAjtHmAjtHmAjtHmAjt, vagyis lepkeszeg (vagy görögszéna, görögbúza - 

Trigonella Phoenum graecum L.) termésével kapcsolatban két szót használtak. Egyik a 
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*Sspt, „mag”, amely szerepel a gumi arabicum és a szılı mellett is, de mint termés a 

Cucumis melo (chate-dinnye) neve volt. A másik szó a *prt „termés, mag” (Sm 21,9-

22,10). A Smith papiruszban fiatalító kencét készítettek a lepkeszegbıl (Gyıry 2001:4-

11), és a receptbıl megállapítható, hogy az ott használt *prt-termésnek van pelyva része 

is. Ennek alapján a *prt a hüvelyes termés lehetett, a *Sspt pedig az ebbıl kifejtett mag. 

Az orvosi receptekben ritkán nevezik meg más részét. A „belsı része” (* jmj n HmAjt - 

H54) és a „tokja / burka”?  (*bdt HmAjt - Bln18) csak egy-egy említésbıl ismeretes. Ez 

utóbbit mézzel együtt fızték, ami talán arra utal, hogy keserő lehetett. A „mag” (*Ssp.t 

HmAj.t) leggyakoribb felhasználása szájon át  történt (Eb32, Eb203, Eb460, Eb514, 

Eb753=H210, H3, Bln92, Ram III.A.8.), rendszerint valamilyen édes anyaggal (méz, 

édes sör vagy sütemény) együtt. Ezek feltehetıen a keserő ízt nyomták el. A friss herbát 

csak a szülészetben hasznosították (Eb802, Eb803). A meg nem nevezett részek 

esetében a szó mögött álló determinativum apró darabos anyagról, vagyis valószínőleg 

termésrıl, vagy annak ırleményérıl (Eb801-802), foszló, oszló formáról - talán 

lisztjébıl készült pépjérıl(?) (Eb858) vagy száraz növényrıl (Louvre E 4864, recto 2,4) 

tanúskodik.   

További receptek alapján a felhasználhatóság még ennél is szélesebb skálán 

mozgott (Germer 1979:219-225.): önmagában hatásos volt a már említett hashajtó és 

fájdalomcsillapító szerként (Eb32 = H3), a bırön tompa erıbehatás következtében 

kialakult haematomákat szüntethetett meg (Eb514 = H1), és a szülés megindítására is 

használták (Eb801). Más hatóanyagokkal együtt alkalmazták bırbetegségek kezelésére, 

fájdalmas, gennyes és duzzadt bırfelületre (Eb858), beteg mell bekenésére (Bln18) és a 

lábszár vagy lábfej fájdalmára (Ram III. A. 7-8), de hasznosnak ítélték az isteni szféra 

által keltett olyan betegségekben, mint például az epilepszia (H210 = Eb753), e 

varázslás (H54) és démonok okozta betegségek (Bln92).  

Magjában a modern kutatások számos hatóanyagot mutattak ki (Germer 2002:46 

és 103, Hagers Handbuch 996-1004, Halmai és Novák 1963:127-128, Traditional Food 

Plants 494, Murray 2000:646, Rápóti-Romváry 1983:190-191, internet 2010,11):  

• 25-45% nyálka (70% mannóz, 28% galaktóz, 2% xylóz),  
• 25-30% protein (kéntartalmú aminósavak, lizin, triptofán, szabad 

aminósavak - pl. 4-hidroxyisoleucin),  
• 30% proteinázszármazékok (a Bowman-Birk családból, chymotripszin, 

tripszin aktivitást gátolja),  
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• 7-8% lipidek (neutral, phoszpho- és glikolipidek, lecitin, fitosterin),  
• sterolok (kb 20 félét igazoltak, de csak 12-ıt sikerült azonosítani),  
• 2-3% szaponinok (fıképp steroidszaponinok, és aglyka - ez utóbbi 95 %-

a diosgenin és annak 25b-ephemer Yamogeninje; és pl. biosgenin, 
tigogenin, gitogenin),  

• glikozidok (trigofoenid A, B, C, D, E, F, G és peptid maradványok),  
• flavonoidok (Isoorientin, Isovitexin, orientin-, isoorientinarabinosid),  
• 0,37% trigonellin alkaloid (a nikotinsav N-metilbetain-ja) 
• 0,01% illóolajok (a jellegzetes illatot a 3-hydroxy-4,5-dimetil-2(5H)-

furanon adja, különbözı technikákkal 32 vagy 40 féle anyagot találtak)  
• 0,05% kolin, rutin, keserőanyag, gyanta és  
• nyomelemek (szelén, króm), cserzıanyagok, vas, sok B és C vitamin és 

kalcium.  
i) Nilusi akácia: Az Ebers papirusz receptjeiben a *SnDt, nílusi akácia (Acacia 

nilotica Desf.) is kedvelt gyógyászati alapanyag volt. A szem különbözı betegségeire 

(Eb383, Eb408, Eb415), égési sebekre (Eb482, Eb489), sebre (Eb527, Eb535, Eb538, 

Eb544), lábszár és ujj fájására (Eb614, Eb616), a *mtw kezelésére (Eb647, Eb663), 

nyelvre (Eb704), „a test megnyitására” (Eb713), tüske kivételére (Eb732), fülre 

(Eb766, Eb778), nıgyógyászati esetekre (Eb783, Eb815-817, Eb819, Eb829), és 

*hnhnt-duzzanatra (Eb862) használták. Ezek alapján a nílusi akáciát elsısorban a levele 

miatt alkalmazták, amelyet egyszerően lehetett tárolni, és bármikor felhasználható volt. 

A sokféle alkalmazásban a *Xt kitüntetett szerepet kapott.  

Hatóerejét mágikus szempontból az igazolta, hogy ez is Ré napisten szent fája 

volt – az edfui Hórusz mítosza szerint azóta, hogy belıle készült Ré bárkájának hátsó 

része (Gamer-Wallert 1962:98-103). Ozirisz halotti bárkáját is ebbıl a fából ácsolták, 

mint a nílusi hajók zömét is, hiszen tartós, kemény faanyaga erre kiválóan alkalmassá 

tette (vö. Hrd.II.96). Ugyanakkor az edfui Hórusz megszemélyesítıje is lehetett (Edfou 

I.299). Basztet istennı ureusz alakban segítette Hóruszt Széth ellen (Edfou I.548,12). A 

Metternich sztélé 73,1 szerint pedig „Ha az akácia elsorvad, elhagyja az élet az élıket, 

amíg Hórusz meggyógyul anyjának, Izisznek.” Ez a ráolvasás is jelzi, hogy a fa az 

újjáéledı Ozirisz szimbóluma lett. Ozirisz egyik címe Denderában (IV.75,38) „az 

egyetlen az akáciában” volt (Goyon 1985, I.291). Több istennı is szoros kapcsolatban 

állt a fával, így Hathor, Szahmet és Nut „úrnıi” voltak (Koemoth 1994,79, 177). 

Lehulló levelei más szövegekben a legyızött ellenséget szimbolizálták (Koenen 1979).  

A sokrétő felhasználás alapját a változatos hatóanyag tartalom indokolja. Több 

más anyag mellett jól kimutatható benne a l-arabinóz, catechol, galactan, galactoaraban, 
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galactóz, N-acetyldjenkoli sav, sulphoxid pentosan, saponin és tannin (internet 2011,4, 

internet 2011,2 és  internet 2010,7 és internet 2010,1).  

j) Kömény: A kömény, vagy *tpnn  valamennyi elıfordulási helyén csak a 

növény neve szerepel, az apró darabos determinativummal. Minthogy azonban a 

köménymagszemek mindenféle feldolgozás nélkül is kisméretőek, ez arra utalhat, (1) 

hogy mindig ugyanabban a formában használták, (2) vagy köztudott volt, hogy melyik 

esetben milyen forma szükséges, (3) vagy a feldolgozási forma megadásának nem volt 

jelentısége. Az Eb26-ban determinativumát duplán is kiírták. Az Eb232-ben az *aAa, 

*wxdw és egyéb bajok együttes megjelenésekor használták, ill. jóval késıbb szerepel a 

*Xt kapcsán egy nıgyógyászati esetben (Eb833). Egyébként elsısorban a bélrendszerrel 

kapcsolatos belsı folyamatoknál, fájdalom, láz, váladék és köhögés esetén alkalmazták, 

a kezelt területek között a mai értelemben vett gyomor, végbél és mellkas kapott 

hangsúlyos szerepet.  (ld. eredmények)  

Gyógyszerismereti kutatások alapján a kömény elısegíti a gyomornedv-

elválasztást és termelıdést, s ennél fogva enyhítheti az emésztés során esetleg fellépı 

fájdalmakat, jótékony hatással van a levegınyelés okozta feszülésre, a felfúvódásra, a 

bélgörcsökre és egyéb emésztési zavarokra, sıt étvágygerjesztıként is alkalmazható. 

Karvontartalmának köszönhetıen bélfertıtlenítı, enyhe baktérium-és gombaölı hatása 

is van, és enyhíti a stressz okozta felfúvódást, valamint a fentiekben már említett 

levegınyelést. Kis mennyiségben is eredményesen alkalmazható. Az ánizzsal együtt 

hagyományos szélhajtószer.  

k) Füge: A *dAb, füge (Ficus carica L.) név általában jelzı nélkül áll a *Xt 

győjteményes könyvében, ahogyan a többi orvosi szövegben is. Egyszer a Sm9-ben 

részletezik a „füge gyümölcsöt” (* jSdt nt dAb), és az Eb41, Eb42-ben szerepel a „pörkölt 

füge” (* dAb ASr) forma is. Rendszerint belsıleg használták, ritkán került kenıcsbe vagy 

pakolásba (Eb97 – *wxdw, Eb176 – *tAw-láz kezelésére az ágyékban). A füge belsı 

használatban többnyire a szájon át az emésztırendszeren keresztül haladt, a végbél 

kezelésekor azonban kúp (Eb141) vagy beöntés (Eb157) formájában is megtalálható. A 

győjteményes könyvön kívül szívesen alkalmazták a többi között a máj (Eb477, Eb478, 

Eb479, Eb480, Eb481), az ujjremegés (Eb624), a merevség (Eb670), *nssq (Alopecia 

areata? – Eb777), *nsjt (epilepszia – Eb754, H207), *tAw-láz (Bln155, Bt27, hólyagon: 

H70) és a nyílt koponyatörés (Sm9) gyógyítására.   
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Jelen volt a mindennapi és a vallási életben is. Szívesen fogyasztották például a 

klasszikus óegyiptomi irodalom hısei, mint Szinuhe vagy a hajótörött, és a 

fügeligetekben sétáltak, amikor gondolataikat rendezték. A démotikus irodalom 

„Varázskönyv” címen közzétett regényben például egy fügeligetben döntötte el, hogy 

megkeresi a gonosz Tabubut Bubasztiszban. Egy lisszaboni koporsón látni, amint az 

Ozirisszé vált halott ember egy fügefa elıtt állva várja újjáéledését (Hugonot 1985:28, 

fig. 5, Koemoth 1994:140-143, fig. 12). A középbirodalmi Koporsószövegekben a 

halotti lakoma alkotó eleme a füge (pl. CT67, 72, 516, 936). Az egyiptomiak hitük 

szerint egyébként is sok fügét ettek túlvilági életük során, persze más ételekkel együtt 

(pl. CT205).  

Égési sebekre, kisebb mérető fekélyekre, fogínytályogra téve a felvágott és 

leforrázott füge gyógyító hatást gyakorolt. Alkalmazták höröghurutnál és 

tüdıbetegségeknél. Szirupos kivonata csillapítja a köhögést, gyógyítja a torok és a 

mandula betegségeit. Rendkívül tápláló, és magas a cukortartalma. A friss gyümölcsnek 

pedig jelentıs a méregtelenítı hatása és rendben tartja a bélmőködést. Az érett füge 

átlagos összetétele 100 g szárazsúlyra számítva a „Kertpont” mérése szerint (internet 

2011,8): 220 mg kalcium, 133 mg foszfor, 2,7 mg vas, 9 mg nátrium, 862 mg kálium, 

347 mg A-vitamin, 0,25 mg tiamin, 0,25 mg riboflavin, 2 mg niacin, 9,22 mg C-

vitamin. Magas a szılıcukor, a B6 vitamin és a rostanyag tartalma is. Több enzimet is 

tartalmaz, közöttük nagy mennyiségben megtalálható a ficin, de kimutatható több 

koleszterincsökkentı fitoszterol is, mint például a lanoszterol és sztigmaszterol (Vinson 

1999:86). Fontos elemek továbbá a benzaldehidrát, a furanokumarinok, a 

gyümölcssavak és a pektin. Duke kémiai hatóanyagokat vizsgáló adatbázisa (internet 

2010,12) még több anyagot sorol fel.  

l) Ricinus: A *dgm és *kAkA, magyarul ricinus (Ricinus communis L.) a *Xt 

„győjteményes könyvén” kívül viszonylag ritkán szerepel: égési sebre (L46) és *tmjt-

bırbetegségre (H169) pakolásban, *srft-gyulladásra (Bln 97) italban, és nyáron az 

óegyiptomi terminológia szerinti *mtw-rendszer hőtésére (Bt18 és 19) beöntés 

formájában. A *mrt, vagyis fájdalommal járó, általános betegségfogalom kezelésére is 

jónak tartották a beteg testrészre helyezve (Eb601).  

A Koporsószövegek 660. mondásában olvasható „azok, akik a *kAkA növényen 

vannak” meghatározás nem csak arról tanúskodik, hogy a növény szoláris istenekkel állt 



 100 

kapcsolatban (Schlögl 1977:15, Ryhiner 1980:38), hanem azt is mutatja, hogy ez volt a 

ricinus szokásos hétköznapi neve. Ennek a névnek voltak a változatai a *kjkj és *kk, 

amelyek az antik forrásokban is fennmaradtak (Sandy 1987:49-52, vö. kroton = Croton 

tiglium, Wagner 1980:255, n.8). Az „Anya és Gyermeke” papirusz (pBerlin 3038,97) 

Szatisz istennı növényének nevezi (*kAkA ¤Atjt). Felsı-Egyiptomban több helyet a 

ricinusról neveztek el (Koemoth 1994:24, n. 117). A kiszáradt ricinus könnyen lángra 

lobbant, ezért is jöhetett létre az a hasonlat, amely szerint II. Ramszesz „úgy ragadja 

meg ellenségeit, mint a láng a ricinusokat *(kkw), amikor fúj a szél” (Abu Szimbel, 

KRI, II.134,14 és 319,11, Erman 1923:325). Egy késıi kori Hórusz szobor felirata 

szerint pedig Hóruszt a „ricinus dombján” (* jAt kk), vagyis a hérakleopoliszi Ozirisz 

dombon Basztet istennı védelmezte (Daressy 1894:48 = CG9430). Felsı-Egyiptomban 

a helyi hagyomány szerint, Izisz nem papirusz sással borított területen, hanem ricinus-

bozótosban rejtızködött el gyermekével.  

Termésének olajtartalma 45-50% - kiváló hashajtó, de ricin tartalma a vért 

agglutináló toxalbumin miatt 10 mag elfogyasztása után már halálos mennyiségnek 

számít: hányás, hasmenés és kólika lép fel. Sıt, egyes esetekben akár három szem is 

légzésbénuláshoz és szívelégtelenséghez vezethet. Melegen préselve a ricin az olajba is 

bekerül, de hideg technológia mellett ez nem fordulhat elı (Germer 1979:119-122, 

Germer 2002:30-32 és 105). Vegyianyagtartalmát fitokémiai vizsgálatok alapján 

számos további hatóanyag is kiegészíti (internet 2010,13). 

m) Szentjánoskenyérfa: A *DArt, a szentjánoskenyérfa termését (Ceratonia 

siliqua L.) gyakran alkalmazták a receptekben, pusztán az anyag megnevezésével, vagy 

elemeinek részletezésével. Használatának fı célja a légzırendszerre (köhögés, tüdı, 

mellkas kezelése), a has kiürítésére, az izomzat mőködésére (merevség), sebesülésre 

(seb, égés, törés) és különbözı duzzanatokra irányult. Szinte minden szervnél, majdnem 

minden betegség kezelésénél megtalálható. Alkalmazási módja is változatos (étel, ital, 

kenıcs, kúp, beöntés, pakolás, kötés, füstölı) volt. A „vizelet csomósodása” ellen 

(Eb268) „levet” (* mw n dArt) készítettek, amely feltehetıen fızete vagy szirupja 

lehetett, mivel hüvelye és magja magától nem ereszt levet. Egyszer a vizelés 

szabályozásánál (Eb44) és kétszer a köhögésnél (Eb305, Eb324) kifejezetten 

hangsúlyozták, hogy „friss vagy zöld szentjánoskenyérre” (* DArt wADt) volt szükség, ami 

azt mutatja, hogy egyes esetekben a termés érettségi foka (amennyiben az éretlen 
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hüvelyre vonatkozik) vagy nedvességtartalma (ha frissességét jelzi) is befolyásolhatta 

specifikus hatékonyságát.  

 A *DArt csak orvosi szövegekbıl ismert, ezért is volt nehéz az azonosítása 

(Keimer 1943:279-281). Magának a fának a neve, a *nDm, viszont máshol is elıfordul. 

Ennek a szónak volt egy másik jelentése is, az „édes” (pl. *Hnqt nDmt „édes sör”), 

amibıl arra következtethetünk, hogy a hétköznapi életben termését édesítıként 

használták – ilyen esetben a *prt nDm „* nDm-fa termése” alakban nevezték meg. 

Szüretelését óegyiptomi ábrázolások is tanúsítják. Minthogy a *dgm szó 

determinativuma apró darabos formára enged következtetni, elképzelhetı, hogy az ókori 

Egyiptomban összetörve tárolták, és az új névvel valójában már erre az állapotára is 

utaltak. A *DArt rendkívüli népszerőségét talán a szó tövét alkotó, Óbirodalom korától 

ismert *DAr “(emberi) szükséglet”, “ hozzáillı”, vagy az új-egyiptomi nyelvben feltőnt 

*DAr “segítı” szónak köszönhette. Valamikor a látással is szorosabb kapcsolatba hozták, 

mivel a hellénisztikus korban “látni, nézni” jelentéssel is használták. Hangzása érdekes 

módon összecseng az Óbirodalom korától használt *DArt “skorpió”-val. Talán éppen a 

növény szúrós ágai szolgáltak alapul a névadáshoz. Ha élt ez az asszociáció, könnyen 

kapcsolatba kerülhetett a varázserejő Izisszel vagy más istenekkel.  

Bár a szentjánoskenyérfát hatóanyagokban szegénynek tartják, mégis sokféle 

mutatható ki benne. A termés húsa tele van szaharinokkal, fehérjékkel és 

szénhidrátokkal, de zsíranyaga is számottevı, ezért magas a tápértéke. Rostanyag 

tartalma az emésztést segíti. Édesítıszerként vagy desszertként is használták. Lisztje 

sütésre alkalmas. A magból ehetı mézga vonható ki, amellyel a tragakanthumgyanta 

helyettesíthetı. Stabilizáló és sőrítı anyaga miatt tojás helyett is használják. A pörkölt 

magok kávé ízőek. Polyfenoljai antioxidáns hatást fejtenek ki. Törzsébıl tannint 

nyernek. (internet 2010,3, internet 2010,4, és internet 2011,3).  

5.6.2. Állati eredető anyagok 

Az *jdw (Eb326) szót az állati eredető alapanyagok közé soroltam. Szokatlan az 

írásmódja: három determinatívum is van mögötte. Elıl a levél vagy fül, majd a madár 

áll, amelyek kizárják a szokásos „bika” fordítás lehetıségét, de sajnos új lehetıséget 

nem adnak. Az elsı jel levél esetén növényt nevez meg. Fül olvasatnál, amely a „süket” 

értelmő jdw hangsor után szokott szerepelni, valamilyen füles, vagy süket, esetleg 
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fülsüketítı állatra utal, a második viszont repülni képes állatra. Minthogy van ürüléke, 

hiszen azt kérik a recepthez, valamilyen rovarról vagy madárról lehet szó. A harmadik 

determinativum apró darabos anyagra utal. Úgy értelmezhetı, hogy a *Hs n jdw birtokos 

szerkezet egészére vonatkozik, és akkor az *jdu ürüléke bogyós, vagy szemcsés voltát 

magyarázza meg. Másik lehetıség, hogy itt valójában egy növényrıl vagy ásványi 

anyagról van szó, amelynek a nevét egy állatos szóösszetétellel alkották meg. A 

birtokviszony elsı szava azonban szó szerint akkor is az ürülék, ami Egyiptomban még 

a halottak számára is taszító volt.   

a) Halak: Több halfajta is megtalálható a *Xt „győjteményes könyvében”. Jól 

ismert mitológiai háttérrel rendelkeznek. A *nar-harcsa (Eb128, Eb250) Anubisz és 

Bata történetében Bata eldobott phalloszát falta fel, (pD’Orbiney I.1,VIII.9.), és több 

nomoszban is mumifikálták (ld. Gamer-Wallert 1970:116-119, Edfou I.334,1, Aelianus, 

De natura animalium XII.29). Ez már a 19. dinasztia korában kimutatható (Loat 1905: 

6, no. 40). Nem véletlen, hogy a halaknak az Eb248 és Eb250ben a koponyája szerepel, 

hiszen ezekkel a szerekkel fejfájást kezeltek. A szálka a szintén analógiás mágia révén 

arra utalhat, hogy a betegség szúró fájdalommal járt. Az *wHaw-harcsa (Eb248) Ozirisz 

phalloszát fogyasztotta el (Altenmüller 1973: 224-227). Az lates hal (*aHA - Eb248) a 

napisten ısi alakja volt (Leitz 1994:271). A *dSrw-tarkasügér (Eb248) Ré éjszakai 

bárkáját kísérte, hogy védelmet nyújtson neki Apophisszal szemben (Leitz 1999:37). 

Mint Christian Leitz egy cikkében kifejtette, mindhárom hal együttesen Réhez és 

Apophiszhoz való viszonyuk alapján az analógiás mágikus gondolkodás szerint valóban 

képesek lehettek a fejfájás megszüntetésére (Leitz 2005:48-49).  

b) Kagyló: A kagylóról tudjuk, hogy a Középbirodalom korában általánosan 

hordták, és nıi termékenység szimbólum volt, tehát vallási értékkel rendelkezett. 

Amennyiben a *gHw-betegség a torokgyíkkal illetve a krupp betegséggel azonos, 

valószínő, hogy kiválasztásában a kagyló óegyiptomi neve kapott szerepet, mivel töve a 

*wDa/„szétválasztani” igével egyezik. Analógiás mágia segítségével tehát a lezárult 

légutakat felnyithatta, hogy a fuldokló beteg torkában legyen rés a levegı bejutásához. 

Asztma esetén ez szintén elképzelhetı, hiszen az asztmás roham tüneteiben hasonló a 

kruppos légzési nehézségekhez. A kagyló belsı részének a megnevezése a gyógyszer 

alapanyagaként, szintén a felnyitás szükségességét mutatja. Sólyom is kerülhetett a 

levegı kapcsán a *gHw gyógyszerei közé, hiszen Hórusz égisten szent állata volt, bár Ré 
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napistenhez is kapcsolódhatott. Mindketten szabadon szárnyaltak, és legyızték a 

gonoszt, aki elállta útjukat, így a *gHw esetében is joggal fejthették ki hatásukat.  

c) Emlısök: Számos szöveg és kép bizonyítja, hogy a *mjw/ „kandúr” szintén 

azonosulhatott Rével. Mint az isten szimbóluma, gyógyító erejét közvetítette, ill. 

segítségét biztosította a *rA-jb elzáródásának a megszőntetésében. A szamár, mint Széth 

állata, annak erejét, hatását közvetíthette, éppúgy, mint a disznó, vagy teknıs, 

amelyeknek Széth ugyancsak felvehette az alakját. Az elıbbi két állat ismét a légutak 

akadályoztatását volt hivatott feloldani, a teknıs pedig az *wxdw-fájdalom kezelésében 

juthatott szerephez. A *mSa / „vándormadár” az orsóféreg kivándoroltatását segítette 

elı. Bizonyára nem véletlen *HAtj-szívének a szerepeltetése sem. Elképzelhetı, hogy ez 

az orsóféreg miatt történt, hiszen a fizikai szív a hozzá kapcsolódó erekkel – bár távolról 

–, de emlékeztethet az összetekeredı orsóférgekre.  

Miután következetesen megnevezték, hogy melyik állat, melyik része kerüljön 

az orvosságba, ez arra utal, hogy mind az állat fajtájának, mind a megnevezett szervnek 

jelentıséget tulajdonítottak. Ebben a tekintetben néhány recept (Eb284, Eb288, Eb293, 

Eb330) azonban kivételt képez. Ezekben nem írták ki, hogy honnan származik az állat 

húsa, vagy csontvelıje. Az általános tendenciákat figyelembe véve mégis feltételezhetı, 

hogy a szarvasmarha lehetett az az állat, amelynek a testrészét külön megnevezés nélkül 

automatikusan értelmezték.   

d) Szarvasmarha: A szarvasmarhákat több fajtába sorolták az ókori 

egyiptomiak. A *ngAw lerövidült formája, a *gw a Középbirodalom idején tőnt fel, és 

feltehetıen az izmos, félvad csordákban élı marhákra és ökrökre használták. 

Tenyésztették, és áldozati állatként tartották, ezáltal kultikus jelentısége is volt. A 

Piramisszövegekben az Apisz és a Mnévisz bika megjelölésére használták, de Széthet is 

hasonlították hozzá (Pyr580). A Pyr314 mondás szerint szarvain Geb földisten ujjai 

nyugodtak. Nagyon veszélyesnek tartották, és megfékezéséhez Hórusz tartotta a fejét, 

Izisz a farkát, Atum a szarvát (Pyr538). Lehetett Ré marhája, amelynek 4 szarva a 4 

égtáj felé nézett. A Koporsószövegekben többször a halotti áldozatok között említik, és 

továbbra is azonosítják Széthtel, de szorosnak tőnik kapcsolata Anubisszal is, akit kísér 

(CT343), vagy aki bárkájának az oldalán van, miközben farka felemeli a halottat. A bika 

befogásának a napja (Pyr254, CT363) nevezetes eseménynek számított.  
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Az *jwA-bika, vagyis a háziasított hosszúszarvú marha, gyakori áldozati állat, de 

az egyiptomiak táplálkozásában is fontos szerepet töltött be. Jellemzıen hízómarha volt 

(Altenmüller és Moussa 1991:1-48), amelyet néha olyan kövér volt, hogy járni is alig 

tudott. Az Óbirodalom idején kultikus szerepének még nincs nyoma, de a 

Középbirodalom idején már bekerült a Koporsószövegek közé, jóllehet csak a nınemő 

* jwAt / „nyáj” csoport-megjelölés értelmével. A *Xt „győjteményes könyvében” az 

Eb156 és Eb157-ben történı említése valószínőleg közös eredetre nyúlik vissza. 

Mindkét recept a végbél hőtésére (*Sqbb) szolgált. Mivel ez a marha jellemzıen kövér 

volt, húsa kifejezetten zsíros lehetett. Ezért feltehetıleg az *jwf DdA / „kövér hús” 

(Eb192=Eb195) is belıle származott.  

A * kA-bika szó használata igen széleskörő az óegyiptomi szövegekben, a 

bikakultusz valamennyi állatának általánosan használt megnevezése volt. Gyakran 

vonatkoztatták a királyra, akinek a titulatúrájában szerepel a *kA nxt / „erıs bika”. A * kA 

nxn/„a hierakonpoliszi bika” szintén az uralkodó megnevezése (Pyr254). A 

Piramisszövegekben kedvelt szóösszetétel a *kA (n) pt / „ég bikája” kifejezés (Pyr254, 

Pyr273, Pyr568, Pyr254.), amely Geb földisten neve, aki eltiporja ellenségeit, de 

meghajlítja a szarvát, hogy azon a halott király a Túlvilág tavához juthasson. Volt 

Atumnak is bikája, aki frissé tette a halottat (Pyr403, Pyr408). „A Kilencség bikája” volt 

Ré megszemélyesítıjeként. Magát a túlvilági révészt is nevezték „az istenek bikájának”, 

akinek másik neve a *mA-HA=f /„aki hátranéz” (Pyr472.). A bika kígyómarás elleni 

ráolvasásban Széth állataként szerepel. Máskor viszont a *kA egy speciális jelentésében 

található: a férfiasság jelzıjeként hímállatot jelöl (pl. kígyó: Pyr298, Pyr393, víziló: 

CT688, lúd: CT62.). Kígyóként *kA TpHt / „a lyuk bikája” volt, akit Hórusz szandáljával 

taposott el. Ugyanakkor a szó vonatkozhatott égitestre is (Pyr262, Pyr437). A 

*kA/„bika” még számos további esetben is elıfordult. Érdekes képzet például, hogy a 

halott a Széthet *nfA/„kilehelı” * fnT-féreg (vagy kukac) volt. A féregnek szintén voltak 

bikái, és azok felügyelıjének Anubisz készítette a szarvakat (CT268), Hórusz pedig a 

vörös bika vérében állt (CT556). Ismerjük a *kA jmnt/„Nyugat bikáját”, aki Ozirisszal 

azonos, *kA Jwnw/„Héliopolis bikáját”, vagyis Atum bikáját, *kA (n) psDt/„a Kilencség 

bikáját”, aki a horizonton jön elı, de a *kA psDtj/„kettıs kilencség bikáját” is. A *kA 
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rendkívül széleskörő alkalmazása felveti a gyanút, hogy az orvosi szövegekben a szót 

olyan esetekben használták, amelyekben indifferens volt a fajta megválasztása.   

e) Marhahús: Bizonyos, hogy az állatok levágásával nyert szervek, különösen, 

ha azokat még az „élı” (* anx) jelzıvel is ellátták, frissek voltak (Eb86). Ennek 

hiányakor azonban felmerülhet az is, hogy esetleg már korábban levágott állatok 

szerveit valamilyen módon (pl. szárítva, sóban vagy olajban tartva) konzerválhatták. 

Forrásaink mindenesetre némák e területen, és a viszonylagosan ritka felhasználás 

alapján elképzelhetı, hogy erre nem is volt szükség. Elgondolkodtató ebbıl a 

szempontból az is, hogy a tárolt állati szerv vajon megırzi-e eredeti tulajdonságait, 

ugyanis ellenkezı esetben használhatatlanná válhat. Talán éppen a hatékonyság 

megırzésében felmerült nehézségek miatt szorult háttérbe az organoterápia módszere az 

óegyiptomi gyógyászatban. A kövér húsnál (Eb192=Eb195, Eb284) a kövérség a jólét, a 

megbecsülés jeleként a táplálékfelvételre képtelen páciensnek a hasonlóság elve alapján 

az általános állapotát volt hivatva feljavítani, hiszen az egészséges ember nem csont és 

bır. Maga a halott is „kövér lett” az isten által, amikor Neper gabonaistenné változott 

(CT330), ill. „Geb bordáin” nıtt kövérre, amikor alsó-egyiptomi árpává változott a 

túlvilágon (CT269). Érthetı tehát, hogy a kövér húsú marhák kedvelt áldozati állatok 

voltak. A „büdös, romlott” hússal (Eb330) pedig a mágiában gyakran feltőnı ellentétek 

elvét érvényesíthették. Ez ugyanis akkora utálatot és félelmet keltett, hogy még a 

gonosz démonokat is távol tartotta. Számos ráolvasás maradt fenn a Piramis- és 

Koporsószövegekben amely éppen ezektıl védelmezte a halottat.  

A hús fontos fehérje-, zsír-, vitamin- és ásványanyag-forrás,5 amelyeket ebben a 

formában könnyebben megemészt az emberi szervezet, mint a növényi eredetőeket. A 

növényi összetevıkhöz hasonlítva a hús több fehérjét tartalmaz, és nagyobb benne a 

lizin és metionin tartalom. Az immunrendszer fejlıdését és zavartalan mőködését a 

megfelelı fehérje-, cink- és vasbevitel biztosítja. Bár a vörös húsoknak (marha-, 

birkahús és a baromfifélék combja) azonos a haemoglobin tartalma, a legtöbb 

mioglobin a marhahúsban található. A vitaminok az anyagcserét, az energiaforgalmat, 

az enzimmőködést szabályozzák. A marhahús jelentıs mennyiségben tartalmazza a 

zsírban oldódó B-vitamincsoport tagjait (B1, B2, niacin, B6, B12). Friss hús esetében 

                                                 
5 A hazai marhahús átlagos összetétele: 70 mg/100g nátrium, 381 mg/100g kálium, 10 mg/100g kalcium, 
1,6 mg/100g vas és 3,1 mg/100g cink.    
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minden valószínőség szerint mindezek együttes hatását érzékelték. A kövér marhahús 

(Várhegyi és Várhegyi) az antikarcinogénnek tekintett konjugált linolsav fı forrása, de a 

szokásosnál nagyobb mennyiségben tartalmaz koleszterinszintet növelı telített 

zsírsavat, melyek bizonyos betegségek esetében a szervezet mőködését javítani tudják. 

A 18 szénatomszámú telített sztearinsav például az anyagcsere-folyamatokban átalakul 

egyszeresen telítetlen olajsavvá, így kedvezı az élettani hatása. A zsírsavak mennyisége 

és tipusainak megoszlása fajta és takarmányfüggı, de a tinók húsa többnyire kevesebb 

telített zsírsavat és szignifikánsan több n-3 zsírsavat tartalmaz, mint a kifejlett bikáké. 

Zsírmennyiségek tekintetében azonban azonos fajon belül az egyes húsrészek között 

lényegesen nagyobbak az eltérések, mint a fajok között. Feltehetıen erre is figyeltek a 

„kövér” (* DdA) hús esetében, ahol ez volt az elsıdleges szempont.    

f) Marhamáj : A marhamáj felhasználásának az a módja, hogy *pat-süteményt 

készítenek belıle (Eb267), kétféle lehetıséget vet fel: a süteménnyel azonos módon 

készült, vagy annak anyagába keverték bele. A máj az Óbirodalom idejétıl képezi az 

áldozatok részét. A Középbirodalom korában a Koporsószövegek között található meg. 

Kultikus anatómiai listában azonosították Ozirisz abüdoszi bárkájával, a *nSmt-tel, és a 

megelégedettség kifejezéseképpen Ré mája *Ax/„pompás, hasznos” volt Maat révén 

(CT165). A régészeti emlékekbıl tudjuk, hogy legkésıbb a 4. dinasztia kora óta a 

halottak mellé helyezték, hogy túlvilági életük során rendelkezésükre álljon. A máj az 

egyik Hórusz-fiú, az emberfejő Imszet védelme alatt állt. İt viszont Izisz istennı 

védelmezte.     

 A máj gazdag aminosavakban, A, B12 és D vitaminokban, és fontos vasforrás is. 

Az ásványi anyagok között megtalálható a kálium, a foszfor, a magnézium, a nátrium, a 

réz, és nyomokban a cink is. Tartalmaz még riboflavint és fólsavat is. Mindez a 

szervezet erısítését, és ezzel az immunrendszer helyreállítását segíti. Nátrium- és 

káliumtartalma szabályozza a szervezet vízegyensúlyát és biztosítja a szív ritmusos 

mőködését. A nátrium a vérnyomás értékét befolyásolja. A sok vas a vörösvértestek 

felépítésében, a szervezet oxigénellátásában alapvetı fontosságú. A cink az enzimek 

mőködését és az inzulin képzıdését segíti, biztosítja a sejtek épségét, szabályozza az 

izmok összehúzódó képességét, és hozzájárul a szellemi frissesség megırzéséhez.   

g) Marhaepe: Minthogy nincs olyan utalás, amely szerint felhasználás elıtt az 

epefolyadékot az epehólyagból eltávolították volna, a hólyagot minden valószínőség 



 107 

szerint a folyadékkal együtt hasznosították. Ezt erısíti meg, hogy mindkettıt azonos 

szóval jelölhették. A *Xt „győjteményes könyvében” többször is használtak marhaepét: 

az orsóféreg megölésére (Eb75) és az wxdw-fájdalom megszőntetésére, az utóbbinál 

olyankor, amikor az az *wHAw-kiütéssel járt együtt (Eb117). Az epehólyag felhasználása 

ezzel teljesen megegyezik (Eb113). A fennmaradt óbirodalmi szövegekben egyik szó 

sem fordul elı, a Középbirodalom idejébıl pedig csak az *wdd ismert, fınévként: 

„epe(hólyag)” és igeként: „(folyadékot) (fel)forral, fız, hevít” jelentéssel. Mitológiai 

szerepérıl nem tudunk, de feltételezhetı, hogy mágikus erıvel is felruházhatták a színe 

vagy a folyadék hatása miatt, amelyet a vele érintkezésbe kerülı anyagokon kifejtett.  

A marhaepe sárgászöld színő, festıanyaga a bilirubin, biliverdin, bilifuscin. 

Szerves részei még a lecitin, koleszterin, különféle zsírok és az epesavak (fıleg 

glycocholatok és taurocholatok). Ezek a vegyületek a koleszterinbıl alakulnak ki, az 

emésztés folyamán emulgeálják a zsírokat, és elısegítik a zsírsavak felszívódását. Az 

Eb75-ben a papirusz-termés, fenyıgyanta, *aD-zsiradék és vörös nátron mellett már a 

gyógyszer elkészítésekor emulgeáló szerepet játszhatott. A bélbe jutva a zsírsavak 

felszívódását elısegítı hatása révén a szervezetbe egyébként bekerülı, zsírban oldódó 

vitaminok felszívódását is lehetıvé tehette. Mivel az epesav elpusztítja a Gram-pozitív 

festıdéső baktériumokat és a peplonnal rendelkezı vírusokat is, esetleg aktív hatóanyag 

lehetett az *wHAw-kiütés kezelésekor. Ma is megtalálható roboráló és hashajtó 

orvosságokban. Használják sárgaság, béldyspepsia esetében, ha azt epepangás okozza. 

Az epesavak egy másik tulajdonsága, hogy meggátolják az endotoxinok egyes 

alegységeinek összekapcsolódását, és mivel így az endotoxin nem képes hatását 

kifejteni, a szepszis megelızésében is komoly szerepet játszhattak (Gyıry és Blázovics 

1999:98-103.).  

h) Marhavelı: Az *jmAx (Eb141, Eb162) szó nagyon gyakran található meg a 

halotti irodalomban, mivel az „ellátott, tisztelt / halott” jelentésben az új életre kelt 

halottak megnevezésére szolgált. Anatómiai értelemben, a Középbirodalom korában 

tőnt csak fel: a 421. Koporsószövegben a halott *hTt majom formájában fogadja az 

áldozatot, amikor tartása leírásában *jmAx-ját testrészként említik. Hasonló a helyzet 

néhány himnuszban is (Erman 1911, pPushkin M.314, Lacau és Chevrier 1956:126-

128), és halotti szertartásban is elıfordul pl. *NTr-nxtj koporsó feliratán (Blackman 

1910:127, no. j). Minthogy azonban szójelként gerincvelı formájában rajzolták meg, 
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bizonyosan ez volt az alapjelentése. Mindkét recept, ahol a *Xt „győjteményes 

könyvében” alkalmazták, az *wxdw-fájdalom megszőntetését kívánta elérni. Minthogy 

annak okozói között a *mwt és *mwtt/„halott férfi és halott nı” is szerepel, akik a 

túlvilágról jártak vissza, az *jmAx-„gerincvelı” orvosságként történı használatának az 

egyik oka lehetett akár egy mágikus szójáték is, amennyiben az istenek elıtt * jmAx-

„ tiszteletreméltó halott” költözött így be a testbe – elıle pedig az istenek által 

kitaszított, rossz szándékú mwt-halott távozott.  

A „ csöves csontok veleje”, a *tbn (Eb288) szintén eltérı értelemben ismert az 

Óbirodalom idejébıl, mivel akkoriban a „(húst) szétvágni” jelentéssel használták. 

Anatómiai értelemben csak orvosi papiruszon dokumentált: a középbirodalmi 

Ramesszeum V. papiruszban (XVIII.54) csontvelıként említik.  

A velı vérlemezkéi jelentıs vastartalmuk miatt fontos vasraktárak. Újabb 

kutatások során azt is kimutatták, hogy a bır és a bélhám szövetein kívül a szervezetben 

itt mutatható csak ki a telomeráz enzim folyamatos mőködése, amely a kromoszómák 

végén található telomerák szintézisét és fenntartását biztosítják. Ez lehet az alapja 

annak, hogy a velı vérlemezkéi elısegítik a hosszú életet: a telomeráz mennyiségének 

és aktivitásának a növelésével ugyanis a sejtek élettartama jelentısen megnı. (Aubert-

Lansdorp 2008)  

i) Marhabél: Az *As szó nem található meg Újbirodalom elıtti idıkbıl 

fennmaradt szövegben, ennek ellenére bizonyos, hogy korábban is ismerték, mivel az 

állatok levágásánál rendszeresen találkoztak a belekkel. A Smith papiruszon az agyvelıt 

is a „fej bele” kifejezéssel írták körül. A szó írásképe a „siet, hajt, kifolyik, utolér, sietıs, 

gyors”, és a „kopaszfejő keselyő”  szavakkal egyezik. Ez utóbbi jelentés talán éppen a 

dögevı keselyők életmódja alapján alakult ki. A vallási életben is szerepet kaptak a 

belek, hiszen halottaik mumifikálásakor az egyiptomiak a 4. dinasztiától a beleket is 

kanopusz-edényekben a sírba helyezték. A Szelket istennı által védett sólyomfejő 

Kebehszenuf vigyázott rájuk. Orvosi alkalmazásuk szómágia is lehetett, mivel a végbél 

kezelésekor éppen ott várták, hogy a rontó démonok távozzanak, és az *As szó, mint ige 

jelentése távozásukat siettethette.  

Nem véletlen, hogy a receptek kövér marhák zsigereit írták elı. Ezeknek az 

állatoknak a bélfodraiban éppen kövérségük miatt vastagabb volt a zsírlerakódás. A 

végbél gyulladását okozó anyagok egy részét is talán éppen a kövér állatok enzimjeinek 
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a segítségével sikerült lebontani, ill. úgy gondolták, hogy így lehet a legegyszerőbben 

zsíros anyagot felvinni a gyulladás miatt oedémás végbélre. A bélfalra tapadó anyag 

pedig síkossá tette a végbelet, ami a székelést megkönnyítette.   

5.6.3. Ásványi anyagok  

a) Konyhasó: A „(konyha)sónak” (* HmAt) három formáját használták orvosi 

szövegekben: így [1] a „keleti só” (* HmAt jAbt) a bányákból érkezett sót jelentette, a [2] 

„a hegyvidék sóját” (* HmAt xAst) fıként a Wadi Natrunban (*sHt- HmAt /„sómezı”), de 

néha máshol is a földrıl győjtötték össze, míg az [3] „alsó-egyiptomi só” (* HmAt mHtt) 

feltehetıen a tengeri sóra utal. Minthogy „Széth habjának” (* jSS stS) is hívták, 

egyértelmő hogy jelentıs túlvilági istenekkel állt kapcsolatban. A Wadi Natrun sója a 

nátron volt. Feltehetıen a kısót, vagyis a tisztítatlan, természetben megtalálható 

formáját nevezték „a hegyvidék sójának. A *Xt „győjteményes könyében” a jelzı nélküli 

só elıfordulását értelmezve elképzelhetı, hogy bármelyik sófajtát megfelelınek 

tartották, de mivel aránytalanul sok esetben jeleznek északi eredetet (ld. eredmények), 

nem kizárható, hogy ezeknél pusztán lemaradt az „alsó-egyiptomi” jelzı. Bár a só 

széleskörben ismert és használt vegyület volt, kevés korabeli forrás említi: az orvosi 

szövegektıl eltekintve alig néhány papirusz és sírfelirat.  Mégis felhasználta Su isten és 

Nut istennı a fájdalmas helyek pakolására szolgáló receptekben (Eb243, Eb246).  

A természetes kısó, más néven halit, fı kémiai összetevıje alapján 

nátriumklorid, nemcsak alapvetı élelmiszer és ízesítı anyag, hanem gyógyhatású elem 

is. A szervezet pH-egyensúlyának a fenntartója, de túlzott bevitele magasvérnyomást 

okozhat. Kristályában számos nyomelem és ásványi elem található. A különbözı 

helyekrıl származó sókristályok anyaga, az összetevık mennyisége és minısége 

eredetüknek megfelelıen erısen eltérhetett egymástól. Különféle sóoldatokkal ma is 

végeznek ivókúrát, fürdıt, inhalálják, felhasználják borogatáshoz és pakoláshoz. Sokan 

járnak sóbarlangokba fıként légzési panaszaikkal, és a szájápolásban is szerepet kapott. 

Tömény oldatának erıs hashajtó hatása van, külsıleg pedig ugyancsak ozmotikus hatása 

miatt a bırt is kiszárítja. A hıt hosszú ideig tárolja, ezért szokás meleg sózsákot 

helyezni a fájó testrészre.    

b) Nátron: A nátron (*Hsmn) isten (*nTr) jellel történı írása is jelzi, hogy az 

istenekhez nagyon közelállónak tartották. Ozirisztıl származtatták, vele azonosították. 
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Segítségével ırizték meg az emberi testet és tették ez által lehetıvé a halott Ozirisszé 

válását (Aufrère 1991). A balzsamozási rituáléban Háthor kisugárzásának tekintik. Az 

“El-Kabból jövı Hórusz dolga” (Clarke 1922: 17, Chassinat 1898:22), amely a 

“Hórusz-szemben nyilatkozik meg” (Edfou II:75,10). A tisztító erejő nátron tehát Hórusz 

szeme is, amelyet Széth kitépett, majd miután Thot visszahelyezte, “ismét ép lett”. A 

pLeiden I.343 + I.345, IV,8 -ben egy kenıcs részeként az *axw démont őzi el.  A 

hétköznapi és kultikus életben is gyakran szükség volt a nátronra. Elsısorban tisztításra, 

de a száj kiöblítésére is használták (Alliot 1954,II:741,í., Gardiner 1909:76, 191-193 – I. 

Amenemhat intelmei, recto 11,2). A templomokban a rituális tisztító szertartások fontos 

anyaga volt, mig a halotti kultuszban a test konzerválásának alapvetı eleme lett.  

Nem véletlen azonban negatív értelemben közvetített vörös színének (Kees 

1943:456.) hangsúlyozása. A bırt is véresre marja. A vörös nátron így a káros, pusztító 

hatalmakkal állt kapcsolatban, a kifolyt vérre, a terméketlen és veszélyes sivatagra utalt, 

az istenek közül pedig elsısorban Széthtel hozták kapcsolatba. A szín negatív értelme 

korai idıkre nyúlik vissza, az óbirodalmi Piramisszövegekben (1460a) például Hórusz 

isten jelent meg “vörös szemekkel, rossz haragban”. Másrészt a Napisten reggeli 

felkelését és esti lenyugvását is szimbolizálta, hirdetve a napról napra ismétlıdı véres 

küzdelem diadalát. A tömény nátron erısen mérgezı hatású, a bırt is maró szer. 

Alkalmas a zsírok elszappanosítására, ezáltal azok vízoldhatóvá válnak. A fıleg savas 

karakterő készítmények pH-ját semlegesíti. Javítja számos vegyi anyag oldhatóságát. 

Vízelszívó, zsír-eltávolító hatása is érvényesülhetett a receptekben.   

c) Különbözı okkerek:  

A * TrwTrwTrwTrw----okker mellé szokásosan az elephantinéi szót írták, tehát ezen a területen 

lehetett a lelıhelye. Minthogy a *Tr egyébként a „piros” szín megjelölésére szolgált, 

feltételezhetıen ez az okker is a piros valamilyen árnyalatát adhatta. Asszuán környékén 

nagy szürke- és rózsaszíngránit bányák üzemeltek. Talán a vörös okker is ilyen 

rózsaszín árnyalatú lehetett. Eb321-beli szerepére semmi sem utal. Egy szójel alapján 

tudni, hogy a recept perorális orvosságnak készült, de éppen a közös hieroglifa miatt 

nem egyértelmő, hogy ették-e vagy itták-e. A sok szilárd anyag alapján az elıbbi a 

valószínőbb. Ahogy a gyümölcssalátáknál is szükség van idıre az összeéréshez, lé 

eresztéséhez, itt is ez lehet az éjszakai állás célja.  
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Mágikus erıvel rendelkezett a másik „vörös okker” (* mnStmnStmnStmnSt). A segítı piros 

feltehetıen másik árnyalatának olyan varázsereje volt, hogy a templomajtókat festésére 

is használták, ugyanis távoltartotta a démonokat (pLeiden I. 348, ro. 1,9 = Borghouts 

1971: 43-44, n. 21; Aufrère 1991: 651-52; vö. Kees 1943: 446-64).  

A „ sárga okker” (* stj - Grundriß VI: 67-469, Lucas 1962: 349-350.) könnyen 

porítható, lágy ásvány, a hematit és limonit bomlásából származó földes anyag. Az 

óegyiptomi orvoslásban gyakran alkalmazták nyelv, fog, ujjak és szem gyógyítására. A 

sárga okker általános, isteni erıvel bírt, és varázserıt tulajdonítottak neki. Az írnokok 

festéke is lehetett: a Halottak Könyvének bizonyos szövegeit a *stj-sárgával kellett 

feljegyezni (Iversen 1955:21, másutt: Alliot 1949-1954,II:367, CT81), mivel ez a szín 

közel áll az aranyhoz. Gyakran helyettesíti is azt. Így válhatott az istenek és az öröklét 

színszimbólumává. Edfuban – a Ptolemaiosz korban – Tefnuttól származtatták (Alliot 

1949-1954,II: 367a).  

d) Galenit: Az ókori egyiptomiak a fekete szemfestéket, a msdmt-et, kohl-

edénykékben tartották. Ez tulajdonképpen porrátört galenit (ólomérc) volt, ám a 

vegyelemzések alapján anyagmintái elég nagy eltéréseket mutatnak (Lucas 1962:80-84, 

196-197, Jonckheere 1952: 1-12.). Bizonyosan más anyagokkal is helyettesítették, 

hiszen vannak olyan receptek, amelyekben külön hangsúlyozták a szemfesték 

valódiságának (*msdmt mAat/“valódi galenit” - Eb 356, Eb 368) szükségességét. Az 

ásvány kitermelésének a Középbirodalom korától mővelt bányáját Gebel el-Zeitbıl 

ismerjük (Castel, Gout és Soukiassian 1984: 45-57).  Szintén feketének tekintették az 

alvilági és termékenységi attributumokkal rendelkezı isteneket, de a nílusi krokodilt is. 

A denderai templom falain leírt teológiai szövegek szerint a *msdmt/„galenit” és 

*wAD/„malahit” alkotta Ozirisz könnyét, így isteni tulajdonsággal ruházták fel. A 

Hórusz szembıl folytak ki és minden ásványi anyag forrásául szolgáltak. A *msdmt Ré 

jobb szemét, Szóthiszt, az *wAD Hórusz bal szemét, a Holdat, nyitotta fel, hogy a 

jótékony fény kiáradhasson. Az elképzelés a középbirodalmi sztélék tanúsága szerint 

széles körben ismert volt. A tömjénnel (*snTr) együtt a templomkultusz jellemzı 

áldozati anyagává vált. Úrnıje Háthor, ura Hórusz volt. (Aufrère 1991:581- 88)  

A galenit baktericidhatású, ólomtartalmú vegyület. Ma már tilos az ólomtartalmú 

vegyületek gyógyászati és kozmetikai alkalmazása, de a plumbum chloratumot vagy 

carbonicumot egészen a II. világháborúig kenték fekélyekre, nedvedzı sebekre és rákos 
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daganatokra. Magyarországon is számos készítmény tartalmazott ekkoriban 

ólomvegyületet. Az ólom – hosszútávon kétségtelenül negatív hatása ellenére – az akut 

kezelések végeredményének tekintetében pozitív hatást fejtett ki a fertızött testrészen, 

bactericid és szárító hatása miatt. A helyette használt, hasonló állagú fekete anyagoknak 

(pl. mangánoxid, barna okker, ólomkarbonát, magnetit, fekete rézoxid és különösen 

antimon - Lucas 1962: 81-82) csak enyhe abszorpciós-gyulladáscsökkentı hatásuk volt. 

A galenit vívıanyagként rendszerint valamilyen zsíros anyagot vagy mézet használtak.  

5.6.4. Feldolgozott termékek 

a) Tésztafélék: Egyiptomban is a legfontosabb élelmiszerek közé tartoztak a 

gabonafélék, mint az árpa, tönköly, durum, búza, szorgum(?), és további, még 

azonosítatlan néven feljegyzett termények, valamint olyan anyagok, mint a krisztustövis 

és datolya lisztje. A belılük készített élelmiszerek, mint a kenyér, sütemény, tészta, 

összefoglaló neve *„t” - „ kenyér” volt. A hagyomány szerint maga Ozirisz isten 

tanította meg az egyiptomiakat a gabonatermesztésre és felhasználásuk módjára – a bor 

elıállításával együtt. A kenyereknek különbözı fajtáit ismerjük. Például a *xADw 

lepénykenyér (Eb308, Eb313), amely izzó parázson sült ki, miután lapos tálba (*mHt és 

*pgA) öntötték a folyós *Sdt tésztát. Készítését önálló kifejezés jelölte, a *sqfn xADw / 

„* xADw-lepényt sütni”. Minthogy *sqr/„dagasztották”, kelesztett kenyér volt. Hosszú 

ideig elállt, ami arra utal, hogy szárazon is fogyasztották.  Bár volt egy *qfnj „pék” szó, 

mégis úgy tőnik, hogy a *rtH pék készítette. A *fqA (Eb32, Eb37, Eb53, Eb75, Eb77, 

Eb81, Eb90, Eb215, Eb 316) olajos tészta lehetett, az Eb37-ben legalábbis „olajba 

tették”. Hogy ez konkréten mit jelent, nem tudjuk. Lehet, hogy egyszerően 

belemártották, de valószínőbbnek tőnik, hogy kisütötték benne.  

Miután a friss tésztafélék könnyebben magukba szívták a többi materia medica 

nedvességtartalmát, és maguk is jobban szétáztak, segítségükkel egyenletesebb péppé 

lehetett keverni az orvosságot, és ezáltal az egész készítmény homogénebb lett. Az 

orvossággal egybedolgozva annak felszívódását is segítették. Másik funkciót jelez a 

kenyér ízjavító képessége. Nem elhanyagolható a fehérje, szénhidrát, ásványi anyagok, 

rost és különösen a durum búzánál a sikér, mangán és foszfor tartalom sem, ami értékes 

tápanyaggá teszi ıket. A kisebb mennyiségben elıforduló réz, cink és szelén az 

anyagcsere folyamatokban játszanak döntı szerepet, csökkentve a fáradtságérzetet, a 
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gyomor- és bélbántalmakat, valamint a magas vérnyomást. Az egyik rostanyag, a béta-

glukán, például inzulin- vagy glukagonszerő hatást fejt ki. A csontot építı kalcium, az 

ideg- és izommőködésre kedvezı hatást kifejtı magnézium, kálium és B-vitamonok, a 

vérképzéshez szükséges folsav, a bırtápláló biotin szintén fontos összetevıjük.   

A felforrósított *bDA formában sült kenyér (Eb95, Eb116, Eb322) egy igen korai 

kenyérkészítési eljárás emlékét ırzi. Az Óbirodalom korában ugyanis legalább 8, 

harangalakú *bDA sütıformát helyeztek gúla alakban egymásra, közöttük alul tüzet 

gyújtottak, majd amikor a formák fala teljesen átforrósodott leszedték ıket, 

belecsurgatták a kenyértésztát, és megvárták, míg a forró edényfal azt átsütötte. Ezt a 

mőveletet a *qrr „süt” szóval nevezték meg. Amint a massza állaga lehetıvé tette, kettıt 

egymásra fordítottak. Ilyen kónikus formájú kenyerek voltak a *hTA, *HTt, *Sns és *dpt. 

A Középbirodalom korában a *bDA-ás technológia átalakult: a forma ék alakú lett, és 

ezeket az átforrósításhoz irányuk folyamatos váltásával könnyen egymásra lehetett 

helyezni. Hevítés után a homokban egymás mellett sorakoztatták fel ıket, és a kézzel 

hasonló alakúra sodort tésztát azután beletömték. Így várták ki, míg a napon kisült a 

hosszú, vékony és magas kenyér. A kemény burokban levı tészta egy része átsületlen 

maradhatott, és ezzel kiválóan alkalmassá vált arra, hogy a pakolás összeállításakor 

maradt réseket betömjék vele (Eb630). Amikor iható állagúra akarták alakítani, 

természetszerően hosszabb ideig kellett áztatni a héj miatt, bár az egész éjszakára még 

emiatt sem volt szükség (Eb126). Amikor sörrel készítették, részben tartalmasabb, 

részben levegısebb lett, és így a beteg gyomor számára könnyebben emészthetıvé vált. 

Közben a sör egyéb hasznosítható összetevıi is a gyógyszer részévé váltak (Eb320).  

Nem tudjuk, mennyit változott a Sns-lepény (Eb31, Eb45, Eb47, Eb192=Eb195, 

Eb246) készítése az Óbirodalom kora óta, amikor formában, nyílt tőzön és nagy 

méretben készült – már 3 formaedénybıl is el lehetett készíteni a gulát. Valószínőnek 

tőnik, hogy a formában sütés az Újbirodalom idejére is megmaradt, de feltehetıen 

kemencében történt.   

b) Italok at is többféleképpen készítettek. Volt sőrítményük, amilyen a *srmt 

(Eb54, Eb92, Eb169, Eb177, Eb317) lehetett, és alkoholtartalmú italuk is, amelyek egy 

része emberi beavatkozás nélkül jött létre, mint a *HsA n awAyt / „az erjedmény nyákja” 

(Eb84, Eb211, Eb312, Eb597), vagy „a magától keletkezett” italok, amelyek között a 

méz (Eb167 - *xpr Ds=f n bjt) és datolya (Eb245 - *xpr Ds=f n bnjw és Eb28 - *jrp n bnr) 
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szerepelt orvosi alapanyagként a *Xt „győjteményes könyvében”.  A *srmt ital (Eb54, 

Eb92, Eb169, Eb177, Eb317) régi hagyományok alapján készült, és már az 5. dinasztia 

korában látható Ti sírjában a sörkészítés kellékei között. Tudjuk, hogy datolyából 

préselték, vagyis annak mind rituális, mind kémiai tulajdonságait magában hordozta. 

Nem erjesztették, tehát hatóanyagai nem alakultak át, csak besőrősödtek. Hasonló a 

helyzet az *jrTt / „tejjel” is, amelyet fontos tápláléknak tartottak. Kultikus jelentıségre 

utal, hogy a fáraókat is ábrázolták, amint a Hathor tehén tejét szopják. Hórusz istent 

pedig gyakran látni a szobrokon, amint anyja mellébıl készül szopni.  

Ezek az anyagok is külön-külön fizikai és vallási jelentıséggel rendelkeztek. 

Részben hordozó, részben hatóanyagok voltak, részben a recept varázserejének 

letéteményesei. Legalábbis a párhuzamok alapján ezt valószínősíthetjük, bár ez 

megfelelı  mennyiségő és minıségő adattal nem minden esetben igazolható. Különösen 

azokban az esetekben, amelyekben magát az anyagot sem tudjuk azonosítani. Jó példa 

erre a *pA-jb (Eb42), amely írásmódja alapján „a szívhez tartozót” jelenti, és *pA 

névelıs, jellegzetes újbirodalmi képzése miatt a maga korában újonnan alkalmazott 

folyadék lehetett.  

Sör: Sok receptben nevezik meg a közönséges sört (*Hnqt). Az egyiptomiak 

egyértelmően különbséget tettek az általánosan használt sör, a piros és az édes sör 

között, mivel van olyan recept, amelyben a sör és az édes sör (Eb73) ill. az édes sör és a 

piros sör (Eb79, Eb284, Eb285) együttesen szerepel a felhasználandó anyagok között. 

Az édes sört feltehetıen datolya felhasználásával állították elı, minthogy sörkészítési 

jelenetekben a datolyapép/-italt (*srmt), többször is megnevezték. További 

megkülönböztetéseket is ismerünk, bár ezek orvosi szövegekben igen ritkán fordulnak 

elı. Ilyen a *bAgw-sör (Eb19). A *bAgj ige „fáradt, hanyag, lankadt, erıtlen” 

jelentésekkel ismert, és rendszerint a halott Oziriszra vonatkozik. Bár Hannig 

szótárában (HW.244) „megalvadtnak” fordítja, sokkal valószínőbb, hogy a sör szó 

mellett jelzıként használt melléknévi igenévi alakját eredeti jelentésében értelmezve, 

tehát „elfáradt, elgyengült” sörnek tarthatjuk. Kérdés, hogy a jelzı a sör melyik 

tulajdonságára vonatkozhatott: az alkoholtartalomra, és akkor olyasmi lehetett, mint a 

vizezett sör, vagy állott állapotára, és akkor „megfáradt”, alul üledékkel teli sör volt, 

vagy esetleg vonatkozhatott arra a személyre is, aki itta, majd az lett tıle fáradt és 

gyenge. A kérdés megoldásában egy másik, ritkán emlegetett sörfajta segíthet, amelyet 
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*Hnqt nt Aqw/ „a romlásnak/pusztulásnak a söre” (Eb189) néven neveztek. Ha 

összevetjük a két sörfajta nevét, valószínőbbnek tőnik, hogy a *bAgw sör csekély 

alkoholtartalma miatt volt gyenge hatású, „fáradt sör” volt, míg a „romlás/pusztulás 

söre” magas alkoholszintjével és részegítı volta miatt romboló hatást fejtett ki.    

A sör esetében még egy másik szokatlan jelzı is elıfordul, az elesı ember jellel 

meghatározott *sxr szó (Eb98). Az ige alapjelentése a „ledob, leejt, leesik, leigáz, 

kitöröl”, „( földet) megmővel”, „ eltőntet, megsemmisít”. Az itt alkalmazott alak alapján 

lehet melléknévi igenév és fınév, de mivel nem egyeztették nemben, nyelvtani okok 

miatt fınévként használták egy közvetlen birtokviszonyban. Így jelentése a „leesésnek / 

megsemmisülésnek a söre” (* Hnqt sxr). Mindezek alapján kétféle értelmezés lehetséges: 

Az [1]. értelmezési lehetıség szerint olyan sörrıl van szó, amely már kezd tönkremenni, 

vagyis „állott”. Tudjuk, hogy az óegyiptomi sör sokkal sőrőbb volt, mint a mai, a 

malátát kevésbé szőrték ki, és frissen nem ülepedett le a folyadékban. A * sxr-sör ebben 

az esetben úgy jött létre, hogy a folyadék rostanyaga egy idı után leülepedett, és a 

maláta összegyőlt az edény alján. Szintén leesésként lehet értelmezni, ha esetleg 

eloszlott a sör habja, vagyis tartalmának fontos része „leesett”. A [2.] értelmezési 

lehetıség szerint a * sxr utáni földre esett ember determinativumból kiindulva a „leesést 

/ megsemmisülést” a sör fogyasztójára vonatkoztatjuk, aki tehát a sör hatására elesett, 

megsemmisült, vagyis ebben az esetben a sörnek igen magas lehetett az alkohol 

tartalma.  

Még egy sörfajtával találkozni a *Xt „győjteményes könyvében”, ez pedig a *Hnqt 

wt (Eb65). Ez a szóösszetétel nagyon titokzatos, mivel az *wt a *wtt „nemz, szül, 

létrehoz” jelentésekkel ismert ige melléknévi igeneve. Mögötte, tartalmának 

megfelelıen a phallosz jel szokott állni. Itt viszont az összetekert papirusztekercs, ami 

jelen esetben az *wt elvont, fınévi értelemére utal. Elképzelhetı ugyan, hogy itt is a 

nemzési vágy felerısödését jelzi, ez esetben viszont szokványosabb megoldás lett volna 

meghagyni a szokásos determinativumot. A változtatás inkább azt sugallja, hogy a 

szokásostól eltérı módon létrehozott sörrıl volt szó, vonatkozzon ez akár az 

alapanyagra, a főszerezésre vagy a készítési technológiára (Gaál 1988, Helck 1971), 

vagyis valami sörre emlékeztetı, de igazából attól eltérı pótlékról lehet szó. A fenti 

megnevezéssel esetleg egyfajta „mősört”, vagy „pótsört” jeleztek.  
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Az egyiptomi hagyomány szerint a sör készítését is Ozirisz terjesztette el az 

egész földön, természetes tehát, hogy az ı szent italának tekintették. A vörös sör 

létrejöttét a Napszem mítosz mondja el: célja Ré leányának, az oroszlán alakú 

Tefnutnak a megfékezése volt.  

A sör alapanyaga az árpa, amely ásványi anyagokban és B-vitaminokban gazdag 

gabonaféle. Jelentıs az E-vitamin, kálium-, kalcium-, foszfor-, és kovasav tartalma is. 

Ezek az anyagok serkentik a bélmőködést, csökkentik a vérkoleszterin-szintet. Az 

árpából készült sörben különösen jelentısek a B1, B2, B3, B6, és H vitaminok, valamint 

az ásványi anyagok közül a réz, vas, cink, foszfor és magnézium. Ezért az ókorban 

elıállított sör általános erısítı, roboráló szer volt, a mainál lényegesen alacsonyabb 

alkohol tartalommal. Vizelethajtó hatása miatt gátolja a vesekı kialakulását. 

Kimutatták, hogy a nélkülözhetetlen vitaminok, és ásványi anyagok kombinációja 

éppen az alkohollal együtt növeli a szervezet elektrolit tartalmát, az enzim aktivitást, 

jótékony hatást gyakorol a vérkeringésre, az izom és anyagcsere folyamatokra, valamint 

elısegíti a vértestek képzıdését.  

Bor: A bor az elıkelık itala volt. Készítését szakemberek végezték, akik a szılı 

termesztésében is járatosak voltak (Lestrup1992:61-82). Ára a sörének ötszörösét is 

elérte. Míg a sörnél nem tüntették fel a készítés helyét és körülményeit, a boros 

amforákra rendszeresen feljegyezték évjáratát, származási helyét, és minıségét. 

Lezáráskor pecséttel látták el (Gaboda 1997:109-116). A fı bortermelı vidékek a Nílus 

delta és az oázisok voltak (Abd el-Rasiq 1979:227-247). Mivel azonban az orvosi 

szövegekben sehol, semmi utalás nem történik az eredet helyére, a bor (*jrp) korára, 

amely ekkoriban kb. 30 évig volt eltartható (Van Dijk 1992: 23-32.), vagy fajtájára, arra 

kell következtetnünk, hogy mindezeket nem tartották lényegesnek. Ez is azt bizonyítja, 

hogy a bort vivıanyagnak, és nem hatóanyagnak tekintették. Az Egyiptomban termelt 

szılı kék színő volt, így a receptekben említett boroknál vörösborral számolhatunk – ha 

ugyanis idegenbıl hozott fehérborra gondoltak volna, mindeképpen várnánk valamilyen 

utalást erre. A bor egyik ókori egyiptomi elképzelés szerint a Nunból, vagyis az 

ısvízbıl származott, ezért isteni italnak számított, ami az ısi teremtı erıt is magában 

hordozta. Néha az eget az istenek szılıskertjének tekintették, jelezve megbecsült voltát 

az égi szférában. Ugyanakkor Ozirisszal is szoros kapcsolatban állt: szüretelését Izisz és 

Ozirisz felügyelte. Akkor történt, amikor az Orion = Ozirisz és Szóthis = Izisz csillag 
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megjelent az égbolton (Koemoth 1994 - Pierret 1874:121,l.3). Mővelésére a mítoszok 

szerint Ozirisz tanította meg a népeket. Ozirisz és a bor kapcsolata az Óbirodalom elıtti 

idıkig nyúlik vissza, ugyanis már a 820a Piramisszövegben „a bor uraként” említették.  

Annak ellenére, hogy csak vivıanyagnak alkalmazták, a bor fontos gyógyító 

hatást is gyakorolt. A vörösbor mértékletes fogyasztása, mint azt a gyógyszerészeti 

kutatások is alátámasztják, kedvezıen hat szervezetünkre (Lugasi, Blázovics, 

Dworschák, Fehér 1997, 673-681, Gyıry, Blázovics 1999: 98-103), ugyanakkor csersav 

tartalma fejfájást és gyomorégést okozhat. Ritkább alkalmazásának ez is oka lehetett – 

drágasága mellett. Mértékletes fogyasztása azonban számos elınnyel jár: 

alkoholtartalma révén gyomorfertıtlenítıszer. Antioxidáns és a koleszterinre kifejtett 

hatásának köszönhetıen a szív- és érrendszeri betegségek kialakulását, -fejlıdését 

gátolja azáltal, hogy a szöveti típusú plazminogének (t-PA) aktivitásának és a szervezet 

nitrogén-oxid szintjének a növelésével tágítja az erek keresztmetszetét. Ez 

polifenoljainak, és a szılıhéjból kipréselt resveratrolnak köszönhetı. Ezek a vegyületek 

ugyanis jóval nagyobb mennyiségben találhatók meg a vörösborban, mint a 

fehérborban. További jótékony tulajdonságuk, hogy erısítik a C- és az E-vitamin 

hatását. Szintén hasznosak az ásványi anyagok; a kálium, kálcium, magnézium, melyek 

segítik az izom- és szívmőködést, a mangán pedig fontos a pajzsmirigy és az 

idegrendszer mőködéséhez és a csontok anyagcseréjéhez.  

c) Zsiradék: A *mrHt „olaj, zsiradék” rendkívül általános szó volt, amely 

eredetileg az anyag fénylı, ragyogó megjelenését ragadta meg, ezért is jelenti az igetı 

(*mrH) a „fényez, lakkoz” fogalmakat. Az egyik kifejezés az olajkészítıre ill. 

olajkereskedıre éppen a „*mrHt-hez tartozó” (* mrHtj). Ebbıl az is következik, hogy 

elıállítása nagy mennyiségben történt, és külön szakma épült rá, amely aztán a nyers 

olaj/zsiradék különbözı feldolgozási formáit is kidolgozta. A kikészítés típusára 

azonban csak néha történik jelzés a „tiszta” (* wabt - Eb104, Eb110) vagy a „fehér” 

(*HDt - Eb84, Eb85, Eb11) jelzıvel, és egyszer a tárolás módjára utaló kifejezéssel: a 

„desz edény tetejérıl” (* mrHt nt tp ds - Eb180).  Az olajat és a zsírt nem választották 

élesen el. Ugyan két szót használtak erre a fogalomra: *mrHt és *aD/ad, de nem 

feltétlenül az állati, ill. növényi eredet alapján lettek elkülönítésére. Amennyiben utalni 

akartak a zsiradék eredetére, azt közvetlen birtokviszonnyal juttatták kifejzésre. A 

*mrHt állati eredetére utal például a már fent említett liba és víziló olaj, növényi 
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eredetére a ricinus vagy a görögszénaolaj, míg az *aD növényi eredetét jelzi a 

„ fenyızsír” (* ad-aS - Eb299, Eb758), állati eredetét pedig a szamárzsír (* ad-aA - Eb249).  

A két zsiradékot jelentı szó között azonban az átfedések ellenére is bizonyosan 

volt valamilyen határozott jelentésbeli különbség, mivel mindkét szóval ismert fogalom 

például a libazsír/olaj (*mrHt-sA és az *ad-sA), és bár mindkettı azonos élılénytıl 

származott, mégis különbséget tettek közöttük. További zsírok a *Xt „győjteményes 

könyvében” az „antiloptehén zsírja” (aD sSAw - Eb142), „bika zsírja” (* ad-nrw - Eb298, 

Eb299) és a „marha zsírja” (* ad-kA - Eb323, Eb602). Az állatok esetében mégis inkább 

az *aD/* ad használata volt a jellemzı. Az állati zsiradék, mint a faggyú is, szilárdabb 

halmazállapotú. Feltehetıen ez szolgált a megkülönböztetés alapjául. Alátámasztja ezt a 

feltételezést, hogy az *aD-ot, vagy legalábbis a kenıcsök számára félretett *ad-ot, tégla 

formában tartották: „kenıcszsír-tégla” (* aD wrH dbt), és hogy az emberi szervezetben a 

lipoma mint térfoglaló folyamat „zsír-duzzanat” (aAt nt aD) néven szerepel. Másrészrıl a 

lepkeszeg-olaj elıállításánál kifejezetten gyöngyözı folyadéknak ismerjük meg a 

*mrHt-et. Igy az önmagában megadott *aD anyagot jogos zsírnak minısíteni.    

Az egyiptomi gyógyászat egyik alapvetı kelléke volt tehát az olaj/zsír, amely 

lehetett az orvosságok hatóanyaga és vivıanyaga, de a mágikus erejébe vetett hit is 

fontos szerepet játszott alkalmazásában. Több védıistene volt, mint például Nofertum, 

Horhekenu és Bész isten vagy Basztet istennı (Gyıry 1989:11-16). Az olajok hatását 

jól ismerték, és sokféle gyógykészítményben alkalmazták, pl. folyadékba, kenıcsbe 

(*gs és *amj), (sőrő) krémbe (*nwdt), kenıcsgömböcskébe (*Hnb), pépekbe (*Amat és 

* AH), tésztákba (*jwSS és *Sdt), süteményekbe (*fqA és *Sajt), pirulába (*swjt), labdacsba 

(*pdst), (olaj)foltokba (*pnst), granulátumokba (*jppt szemfesték-szemcsékbe (*bnn), 

kúpba (*mt) keverték. A különféle gyógykészítményeket sokféleképpen használták. 

Elfogyasztották, beöntés vagy kúp formában alkalmazták, pakolást, kötést készítettek 

belıle vagy rákenték a megfelelı felületre. Feltehetıen a bekenést is többféle céllal és 

módszerrel végezték, mivel az általánosan használt „ ráhelyez” (*rdj) és „beken”(*gs, 

*wrH) kifejezéseken kívül alkalmazták még a „beken, felpuhít” (*sgnn), a „beken, 

lemos” (*sk) és a „bedörzsöl” (*ama) szavakat is.  

Az olajok elıállításáról viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk. Az 

ábrázolások hézagosak, a leírások igen szórványosak és elnagyoltak. Az archaikus 
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korból származó olajcímkék feliratai (Kaplony 1963, I:298 – II:1006-1007, 1610 

jegyzet ábrázolása ld. III. pl. 67, fig. 238-240 – de 1584 jegyzet: inkább borprés, mint 

olajprés; leírása – II.1124) alapján az olajos magokat szétverték és kifızték (*nbj – 

„megolvaszt”). A fızéses eljárás korai egyiptomi elterjedtségére utal a mesterség nevek 

között fennmaradt *ps sgnn megnevezés, az „olaj / zsír kifızıje” , amely valószínőleg a 

fızéses eljárással olajat készítı mesterember megjelölésére szolgált (Nicholson és Shaw 

2000:407). A másik olajkinyerési eljárás, a Hérodotosz által említett hideg sajtolás, a 

fáraók korából egyelıre csak a ricinussal kapcsolatban ismert. A két eljárás keveredése 

azonban szinte kezdettıl fogva kimutatható, mivel az elıfızött pépbıl gyakran a 

kanállal kimerés helyett melegen sajtolták ki az olajat. A legkorábbi ilyen olajsajtolás 

ábrázolása az 1. dinasztia korából származik (James 1995: 197-213), majd az 

ábrázolások a 4. dinasztia idejétıl kezdenek gyakoribbá válni. A borpréseléssel teljesen 

azonos módon folyt az olajpréselés, így különválasztásuk csak akkor egyértelmő, ha a 

teljes folyamatot megörökítették: az illatos, ırölt vagy zúzott termény zsákba helyezése, 

összetörése, forró olajban áztatása, préselése. A 11. dinasztia idején e mőveletet már 

keretes préssel is végezték, mint Baket III. sírfestménye tanusítja Beni Hasszanban 

(Newberry 1894, pl. VI.), ahol a prés felett az „olaj / kencekészítı mester” (*nwd) 

felirat teszi a munkát egyértelmővé. A módszer a késıi korban is használatos volt, így 

ábrázolták például a liliom-parfüm készítését (Fischer 1988:31-32 = Klebs 1915:85, fig. 

59.). Az olaj hideg sajtolására azonban ez a szerkezet valószínőleg alkalmatlan volt. 

Megfelelı olajprést pedig nem ismerünk a fáraók korából (Serpico és White 2000: 390), 

így ekkoriban általánosan elterjedt kézmőves tevékenységnek a kifızéses eljárásokat 

tekinthetjük. 

A számos olaj és zsírféleségbıl étkezési célra használható például a retek, a 

balanosz vagy a len magjából nyert olaj. Az Újbirodalom idején betelepített olajfák is 

hoztak termést. A római korban Sztrabón szerint ez a Fajum vidékén volt jó minıségő. 

A Ptolemaiosz kortól mandulaolajat is préseltek. Sok olajat kenceként ismerünk.  A 

gyakran használt olajok önálló nevet kaptak. Kedvelt volt köztük például a Moringa 

peregrina magjából készített *bAq olaj, vagy a *sfT (Eb114, Eb124, Eb209, 

Eb246=H74), amelyet az *aS-fenyı magjából nyertek ki. (ld. eredmények) Számos 

olajkeveréket is elıállítottak. Ezek egy részét további célokra is hasznosították – persze 

Szíria-Palesztina térségébıl is vásároltak olajkeverékeket. A kifejezetten orvosi célú 
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kenıcsök mellett sok kenıcs és illatszer készült testápolási és kozmetikai céllal, vagy a 

világításhoz, halotti és istenkultuszhoz.   

 

5.7. A GYÓGYSZERALAPANYAGOK MENNYISÉGE 

Az óegyiptomi vallási nézetek az Ebers papirusz *Xt „győjteményes könyvében” 

a mennyiségeknél is gyakran megjelennek, bármennyire is racionálisnak tőnnek az 

egyszerően megadott számok. A törtek mellett elıforduló egész számok ugyanis az 1-tıl 

eltekintve, írásképileg egységesen a varázserejő Hórusz szem, más néven udzsat, vagyis 

„ ismét ép” szem rajzának egy-egy elemét használták, hiszen a *HqAt („hordó”) mérték 

tört részei a *rA egység egészszámú mennyiségeit fejezték ki. Ezt pedig onnan tudjuk, 

hogy a néhány évtizeddel késıbb íródott, de számos helyen párhuzamos szövegő Hearst 

papiruszon (H213) expressis verbis le is írják. Így adódott, hogy bár ezeknek a 

számoknak az értéke megegyezett a szabályosan írt törtekével, a végeredmény értéke a 

megváltozott mértékegység miatt mégis eltérı. A törteket az általános szokásnak 

megfelelıen a száj formájú *rA jel alá írt kettes hatványaival jelezték.  Ez a jelenség 

egyúttal azt is bizonyítja, hogy a számok szakralizációja már a különbözı mennyiséget 

megnevezı receptek lejegyzését megelızıen kialakult, hiszen ezt az írásmódot nagyon 

következetesen alkalmazták az összes quantititív adat esetében. A listaszerő recepteknél 

és a bár azonos mennyiséggel megadott recepteknél nem állnak rendelkezésünkre 

források az összeállítás módjára.   

1. ábra. Az udzsat szem, a részei által jelölt törtekkel  

1/64 HqAt = 5 rA 1/32 HqAt = 10 rA 

1/16 HqAt = 20 rA 1/8 HqAt = 40 rA 

1/4 HqAt = 80 rA 1/2 HqAt = 160 rA 

1 HqAt = 320 rA = kb. 4,54 l 

 

Óbirodalom: 1 HqAt = 10 hnw = 32 rA  

Horemheb dekrétuma: 1 (ötös) HqAt = 50 hnw 
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A kimérés folyamatának fontos részét alkotta a ráolvasás, hiszen a mérıeszköz 

is speciális tulajdonságokkal rendelkezett, valójában isteni eredetre nyúlt vissza. A *HqAt 

(„hordó, véka”) mitológiai síkon Hórusz szemével volt azonos, ahogyan a 18. dinasztia 

idején a Hearst papiruszban megfogalmazták (H213):  

„A *HqAt mérték mondása: ami ezt a *HqAt mértéket illeti, ez Hórusz szeme, 
megmérve, leellenırizve. Izisz hozta ezt fiának, Hórusznak, hogy *Xt-jét megnyissa, 
hogy hadd menjen ki belıle a rossz, ami a *Xt-jében van.”  

A szövegbıl az is kiderül, hogy a mérıeszközt kifejezetten a nagy varázslatú Izisz 

istennı hozta létre, mégpedig gyógyító célzattal, a *Xt-ben levı “rossz, gonosz dolgok”, 

a betegséget okozó, ártó istenségek és az általuk elıidézett anyagok kiőzésére. Az 

eredetileg gabona kimérésére szolgáló eszköz ezáltal mágikus erıt nyerve magát a 

kimérés folyamatát mágikus rítussá tette. Ezzel a receptkészítést, amelynek során 

lehetetlen volt nem odafigyelni a mennyiségre, tulajdonképpen a mágia körébe vonta.  

A quantitativ receptek 1 egységes csoportjában a *hnw (hin) szó valójában egy 

agyagedényt nevez meg, amelyet az Óbirodalom korától  változatlan méretben készített 

tárolóedényként használtak. Az Eb63-ban egy hin edényben áztatták a gránátalma 

gyökerét, míg az Eb271-ben ezt a tó vizével töltötték meg, az Eb305-ben egy 4 napos 

orvosságadag tartálya volt, az Eb272bis alapján pedig ez volt a gyermekeknek 

szükséges orvosságadag mennyisége. Füst nyelését elıíró recepthez is ezt az edényt 

alakították át (Eb325). Az Eb323 receptben minden egyes szám után kiírták:   

“Másik: 1 hin méz, 1 hin marhafaggyú, 2 hin préselt datolya leve, 1 hin 
pörkölt szorgum(?) , akácia gumi, masszává törni, fızni, ujj melegen enni.”  

Ugyanakkor nem bizonyos, hogy az egységesen hin mértékegységő receptura általános 

érvényőnek tekinthetı. Az esetek nagy részében ugyanis egyáltalán nem, vagy csak 

egyszer írtak ki mértékegységet. Az Eb 602 receptnél például a következıképpen:   

“Másik a két oldalnak, ha beteg: 1 hin cefré, alsó-egyiptomi só 1, 
marhafaggyú 1, masszává fızni, összekeverve bekötni vele.”  

Szintén felmerült, hogy ahol önmagában adták meg az „1” számot, ott más 

mértékegység is elképzelhetı (Westendorf 1999:522: Eb416, Bln95, Bln104). 

Westendorf javaslata szerint ez az egység az 5 *rA-val lenne egyenértékő, vagyis az 

udzsat szem függıleges vonalának egyszerősített írásmódja volna, és akkor a korabeli 

technikákkal is mérhetı mennyiség szerepelne a receptekben. Az 1 jelzıszámú 

receptekben azonban olyan anyagok is szükségesek azonos mennyiségben, amelyek a 
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törtekkel jelölt mennyiségeknél jellemzıen különbözı nagyságrendekkel találhatók 

meg. Óvatosságra int továbbá, hogy ugyanazon receptnek lehet olyan változata, 

amelyben éppen a mennyiségekben van eltérés, mint az Eb135 = Eb150, az Eb 224 = 

H82, Eb226 = H84, Eb277 = H63 vagy Eb297 = Bln136 esetében. Ezért úgy gondolom, 

hogy azt kívánták megadni, hogy az adott anyagra jellemzı egységre van szükség. A 

folyadékok ilyenkor többnyire mennyiségi jelzés nélkül tőnnek fel, jelezve, hogy nem 

alakult ki általános egységük, és az adott gyógyszerben csak vivıanyagok voltak.  

A Hearst papirusz egy másik passzusa (H212) szerint a debeh (dbH, kb. 91 gr) 

mértékkel is mértek ki anyagokat a *Xt betegségei számára, és ezt szintén a Hórusz 

szemmel hozták kapcsolatba.6 Felmerül tehát a kérdés, mikor, melyik mértékegységben 

gondolkoztak, amikor a recepteket leírták. Esetleg az alkalmazott anyagtól függött a 

mértékegység megválasztása? Minthogy az Óbirodalom korából még a debeh (*dbH) 

szó sem ismert, a középbirodalmi szövegekben viszont igei és fınévi alakban is 

megtalálható, „szüksége van rá, kér, követel” és „mérték, mérıedény, -kanál” 

jelentésekkel, amely minden bizonnyal az „amennyire szüksége van” értelembıl alakult 

ki, bizonyosan az egységes mennyiség biztosításának az igénye hozta létre. Nınemő 

fınévként (*dbHt) a „cserzıflakon”, vagyis a cserzéshez használt folyadék tárolására 

szolgáló edény jelentése ismert, ami a vegyszerekkel való szoros kapcsolatára mutat, 

míg relativumából további „szükségleteket” jelölı fınevek jöttek létre. A *Xt 

„győjteményes könyvében” az Eb192 = Eb195 receptek „adj hozzá egy debehnyit a 

hagymából” kifejezésben találni meg, ami még kanonizálatlan használatra utal.  

A megfelelı dózisok alkalmazása alapvetı részét alkotta az orvos 

tudományának, amelyet részben korábbi tanulmányai során sajátított el, részben az 

istenektıl érkezett intuíció alapján használt a lista jellegő recepteknél. Hogy ez a 

tudomány is az istenektıl származott, jól tudjuk, hiszen Thot találta fel az 

orvostudományt, lánya, Szesat a számolást, és egész könyvnyi istenektıl származó 

receptet tartottak számon, amelyekbıl hatot az Eb242-Eb247-ben lejegyeztek. Az 

említett receptekben a mennyiség helyén mindig az 1-es szám található, tehát a 

                                                 
6  „Mondás a dbH mértékre, amikor megragadják, hogy az orvosságot kimérjék: Ami ezt a dbH mértéket 
illeti, amivel én ezt az orvosságot kimérem, ez az a dbH mérték, amivel Hórusz a szemét méri. 
Megvizsgálták, és egészségesnek találták. Megmérik ezzel a dbH mértékkel ezt az orvosságot, hogy 
előzzenek ezzel minden betegséget, ami ebben a Xt-ben van – kedv szerint folytatva.” 
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tényleges mennyiség eldöntése itt is az orvos istenektıl származó korábbi ismereteire 

támaszkodott.    

 

5.8. TEOLÓGIAI HÁTTÉR 

Az orvosságokhoz használt anyagoknak a fizikai állapotukon túl volt még egy 

fontos tulajdonságuk. Minden anyag valamilyen módon kapcsolatban állt az istenekkel 

vagy a különbözı túlvilági lényekkel, eseményekkel. Kiválasztásuk és alkalmazásuk 

tehát egyúttal rituális, mágikus jelentıséggel is bírt, amit szintén megtanultak az 

orvosok. Az orvosi papiruszokon azonban ezek csak ritkán kerültek lejegyzésre, a 

ráolvasások szövegeinek ugyanis a iatromágikus papiruszokon volt a helye. A hozzájuk 

kapcsolódó cselekmény és annak elıírt körülményei pedig még azokról is gyakran 

hiányoznak, vagy csak címszavakban vannak megadva, mivel ezek a szakmai titkok 

körébe tartoztak.  Ezért is került kevés mágikus szöveg az Ebers papiruszba. 

Mágikusnak tekintett elem azonban bıségesen található a kezeléshez kiválasztott 

alapanyagok között, hiszen voltak segítı anyagok, amelyek már nevük kimondásával is 

pozitív irányba befolyásolták az orvosság hatását, mint a *sA-wr a „nagy varázslatú” 

névre hallgató ásvány vagy mézga, vagy a *snb „egészség” formájában megnevezett 

növény. Másokhoz széleskörő mágikus képzetek társultak az istenek, vagy 

történetükhöz kapcsolódó mitológia révén, vagy a forma, szín, viselkedés, belsı 

tulajdonság, stb. mentén kialakított teológiai magyarázat alapján. Egyeseknek általános, 

másoknak specifikus hatást tulajdonítottak, amelyeket különféle módszerekkel a 

betegségek ellen az egészség érdekében mozgósíthattak. Az anyagok egy részéhez 

azonban negatív erıt társítottak. Ezt az ártó démonok elpusztítására fordíthattak.  

Az olajok istene Nofertum magát Ré napistent is gyızelemre segítette, így 

egyértelmő, hogy a betegeken is tudott segíteni. A merehet-olaj különleges hatásait 

bizonyítja, hogy volt saját varázsigéje, amely ugyanakkor a Hearst papirusz szerint 

„minden tetszés szerinti orvosságra” is vonatkozott (H214), míg további két ráolvasás a 

sörrel (H216) és a mézzel (H215) foglalkozott. Az *aD szó nem csak a zsír 

megnevezésére szolgált, hanem az „épségben levı, sértetlen” személy megjelölésére is, 

és mint ige a „felismer, észrevesz” értelemmel rendelkezett. Ezek használat által történı 

birtokba vétele is mágikus jelentıséggel bírt.  



 124 

Az Ebers papirusz teológiai háttere kapcsán tipikusan az állatokat szokás 

emlegetni. Termékeik között is sok, jellemzıen a mágia erejével ható anyagot találni. 

Ezek a bennük megnyilvánuló isteni erıt éppúgy közvetítték, mint az analógiás vagy 

éppen az ellentétekre épülı mágikus hatásokat. Az elzáródásokat kezelı receptekhez 

igénybe vett ürülék és genny taszító volta miatt talán elképzelhetı, hogy az *jb-szív 

azért nyitotta ki száját (*rA), hogy megszabaduljon az undorító anyagoktól. Máshol a 

*HAtj-szív az orsóféreg-gombolyaghoz való fizikai hasonlósága miatt lehetett hatékony 

mágikus eszköz. A levegıvétel nehézségeit egyszerre három különbözı mágikus úton is 

elı kívánták segíteni, amikor képletesen felnyitották a Xt-et, azaz, a kagyló 

szétnyitásával a belsı részéhez kívántak jutni, és az önmagában felsorolt isteni 

sólyommal elvitették az anyagot, amely az *jdw ürüléke elıl kimenekült a testbıl.  

Az ásványi anyagok teológiai értéke szintén kétségtelen. Megfigyelhetı, hogy 

azoktól az ásványoktól, amelyeket gyakran alkalmaztak, általános gyógyhatást vártak. 

Könnyen megérthetı például ezen az alapon, hogy miért annyira kedvelt a konyhasó, és 

azon belül az „alsó-egyiptomi só” az alapanyagok között. Rendkívül erıs isteni erıvel 

rendelkezett, mivel ez volt „Széth habja”, tehát az egyik legerısebb istenségé, aki 

ekkoriban még a harcok isteneként köztiszteletben állt, és akinek számos követıje volt a 

kisebb istenségek között. A minden rosszat és a gonoszságot megtestesítı Apophisz 

kígyót is ı gyızte le az egyik mítoszváltozat szerint.  

A materia medica sokszor a feldolgozottság megjelölésével is tartalmazott rejtett 

utalásokat. Az „élı vagy friss” jelzık megválasztása például tudat alatt is felidézte a 

hasonlóság elvét a beteg állapotára vonatkozólag. A „magától keletkezett” (* xpr Ds=f) 

kifejezés az egyiptomi mitológiában a magukat is megteremtı istenek állandó jelzıje. A 

régirıl (* jst) az ısökre, ısidıkre és az elsı istenekre asszociáltak, akik a beteggel 

kapcsolatba kerülve a túlvilágról segíthették ıket. Ismerünk a halottakhoz írt leveleket, 

amelyekben éppen ilyen kérésekkel keresték meg „az igazhangúvá vált” rokonokat. …  

Alapkérdés, hogy miért is igényelték a mágikus eszközöket a betegséggel 

szemben. Ennek komoly teológiai háttere volt, hiszen a gyakorlat és a vallási élet 

teljesen összefonódott. Általánosan nézve, a világ rendje, a maat, az egyiptomi 

elképzelés szerint akkor volt teljes, amikor az istenek bıséges áldozatokat kaptak, és 

tiszteletük zavartalanul zajlott. Ez akkor érvényesült maradéktalanul, amikor jólét, béke 

és egyetértés honolt Egyiptomban, vagyis a maat érvényesülését semmi sem 
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akadályozta. Ha az *isft „gonoszság, bőn, káosz” ütötte fel a fejét, a következmények 

között a betegség is megjelent. Az egészség tehát valójában az *isft megszüntetét, és a 

maat meglétét jelentette. Így jött létre mindaz, ami „szép, jó és hasznos” (mindhárom 

melléknevet ugyanaz a nofer (*nfr) szó fejezte ki). Ennek a gondolatmenetnek 

természetes következménye, hogy a jó közérzet az istenek segítségével jött létre, tehát 

vallási úton, amely a mágiát is magában foglalta.  

6. KÖVETKEZTETÉSEK  

 1. A disszertációban az ókori egyiptomi orvoslás azon szakterületének 

alapanyagait tanulmányoztam az eredeti hieratikus szöveg és hieroglif átírásának az 

alapján, amelyek a 18. dinasztia elején lejegyzett Ebers papirusz elsı győjteményes 

könyvében találhatók, és a *Xt „has, törzs elülsı része, test” kezelését foglalják össze. A 

„győjteményes könyvet” a korábbi szakirodalom nem kezelte egységként, annak 

szerkezetét, alapanyagait önállóan nem vizsgálta.  

A szerkezeti áttekintésbıl világosan kiderült, hogy magát a „győjteményes 

könyvet” is több más „győjteményes könyvbıl” állították össze. Ezek olyan tematikus 

könyveket olvasztottak magukba, amelyeknek már a címe is több esetben feledésbe 

merült, tehát az ott olvasható receptek ugyan használatban voltak I. Amenhotep fáraó 

uralkodásának a kezdetén, de már akkor is több generációs múltra tekintettek vissza. 

Nyelvezetük azonban jól érthetı volt, és így nem látták szükségesnek magyarázatok 

hozzáfőzését. A papirusz tartalmának, állagának és szerkezetének segítségével arra a 

megállapításra jutottam, hogy annak használata nagy valószínőséggel a székhely 

valamelyik vezetı szunujához köthetı, akik közül többen is forgathatták. Talán 

magának a fáraónak és környezetének az egészségét kívánták a benne felhalmozott 

tudással elısegíteni. A papirusz kifejezetten jó állapota alapján használata azonban nem 

lehetett hosszú élető.  

 A betegség fogalmát bemutatásakor az ókori egyiptomiak által használt 

osztályozó jelek, a determinativumok segítségével értelmeztem. Bemutattam az 

óegyiptomi betegségképzet kettısségét, az istenek tevékenységének és a fizikai 

szimptómáknak az általuk elképzelt összefüggését, az orvoslás kétlépcsıs 

gondolatmenetét a betegségek létrejöttében és kezelésében.  
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 A korabeli szakirodalom mőfajaival kapcsolatban megállapítottam, hogy az 

általánosan elterjedt nézethez képest változatosabb volt. Az Ebers papirusz 

„győjteményes könyveiben” a recept, esettanulmány, prognózis, traktátus mellett 

egyértelmővé vált a herbárium újbirodalmi létezése, és felvetettem a bestiárium 

létrejöttének a lehetıségét is. Még egy új mőfajt is kimutattam, nevezetesen a kóroktani 

magyarázatokat. Nagyon kevés olyan szövegünk van, amely expressis verbis kimondja, 

hogy a belsı történések folyamatát pontosan hogyan is képzelték el az egyiptomiak. 

Ezért is nagyon fontos a két, egymástól távoli könyvben lemásolt Eb102 = Eb296. 

 Anatómiai szempontból részletesen bemutattam a *Xt és *mtw fogalmát, és 

kiemeltem a kétfajta szívvel kapcsolatos szakkifejezések orvosi értelmezésében az 

utóbbi években bekövetkezett változásokat, de kitértem a szív vallási szerepére is.  

2. Az ókori Egyiptomban használt materia medica természetben található 

nyersanyagokra és feldolgozott termékekre oszlik. Ez utóbbi csoportba azokat az 

anyagokat soroltam, amelyek valamilyen házi- vagy kézmőves tevékenységgel 

elıállított formájukban szerepelnek a receptekben megadott alapanyagok között. 

Ilyenek a különbözı tésztafélék, a kásák és a pépes ételek, továbbá az italok, közöttük a 

növénybıl sajtolt, sőrített, fızött levek és erjesztett italok, de a mőhelyekben elıállított 

termékek is, mint a különféle olajok, vagy a papirusztekercs és a fajansz.  

Sok anyagnévnek nem ismerjük a jelentését, és nagy számban vannak csak 

bizonytalanul azonosítottak is. Mivel a korabeli felhasználás racionális és irracionális 

alapjainak a megismerését egyaránt fontosnak tartottam, azokat az alapanyagokat 

vizsgáltam, amelyeket a tudomány eddig képes volt meghatározni.  

3. Ahogy végigtekintettem a szakirodalmat, és megvizsgáltam az alapanyagok 

ókori egyiptomi receptek alapján megállapítható várható hatását, azt tapasztaltam, hogy 

a modern mőszeres és laboratóriumi vizsgálatok alapján az egyes materia medicak 

tényleges hatóanyagot tartalmaztak, ami gyógyászati hatásukat is magyarázza. 

Megvizsgáltam *a Xt „győjteményes könyvében” alkalmazott növények közül a 

*bnr/datolya, *nbs/krisztustövis, *jnhmn/gránátalmafa, *jSd/az egyiptomi Balanites, 

*wan/boróka, *waH/tigrismogyoró, *nht/szikomórfa, *HmAjt/lepkeszeg, *SnDt/nílusi 

akácia, *tpnn/kömény, *dgm és  *kAkA/ricinus, és a *DArt/szentjánoskenyérfa óegyiptomi 

felhasználását. Korabeli célzott alkalmazásuk és különbözı mértékő hatékonyságuk jól 
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kimutatható vagy valószínősíthetı a modern mőszeres vizsgálati eredményekkel 

kimutatott kémiai anyagok alapján.  

Az állati alapanyagokat hasonlóképpen összegyőjtöttem a *Xt „győjteményes 

könyvében”, és megállapítottam, hogy a receptekben legszívesebben a szarvasmarha 

különbözı részeit alkalmazták, de egy-egy esetben további állatok, mint például a 

sólyom, kagyló, macska, különféle halfajták is a szunu látókörébe kerültek. A 

szakirodalom felhasználásával kimutattam, hogy a szarvasmarha különbözı, itt 

alkalmazott szerveinek általában lehettek speciális hatásai is a betegségek kezelésében, 

de ezek konkretizálása, pontosítása további kutatásokat igényel.  

Rendkívül gyakori és széles körben alkalmazott gyógyszer volt a méz – a 

receptek közel harmadában megtalálható. Alig volt olyan elváltozás vagy panasz, 

amelyre ne alkalmazták volna. A legkorábbi egyiptomi orvosságok között tartjuk 

számon, és méltán, hiszen számos gyógyerejő tulajdonsággal rendelkezik, amit az 

apiterápia formájában ma is alkalmaznak. Hatását fokozta, hogy az akkori méz 

természetes „szennyezıdéseket” is tartalmazott, mint például a propolisz és a viasz.   

Az ásványokra alapozva ismét sokféle recept található a *Xt „győjteményes 

könyvében”. Az ásványokra jellemzı, hogy többségük csak egy-egy alkalommal fordul 

elı, és keveset tudunk közöttük biztosan meghatározni. A gyakran használt konyhasó, 

nátron, galenit és a különbözı okkerek szintén tartalmaznak gyógyulást elısegítı 

anyagokat, tehát alkalmazásuk az adott kezelések esetében orvosilag indokolható.  

A többnyire gabonafélékbıl készült kenyerek és tésztafélék a materia medica 

hordozóanyagai lettek, amelyek azokat könnyebben fogyaszthatóbbá vagy akár vonzóvá 

is tehették. Fehérje, szénhidrát, rost, sikér és különbözı ásványi anyag tartalmukkal 

pedig nagy értékő tápanyagok voltak, így jelentıs szerepet játszottak az anyagcsere 

folyamatokban.  

Az italok közül a sörrel és borral foglalkoztam, mivel ezek voltak a leggyakoribb 

gyógyszeralapanyagok. Felhasználásuk kettıs célt szolgált. Egyrészt hordozó anyagok 

voltak, amelyek a gyógyszer nedvességtartalmát is biztosították, másrészt a sör E, H és 

különbözı B vitamin meg ásványi anyag tartalma miatt a bélmőködést fokozó, diurézist 

növelı és általános erısítıszerek. A vörösbor antioxidánsai a szív- és érrendszeri 

betegségek kifejlıdését gátolták, polifenoljai és a resveratrol tágította az ereket, és 

ásványi anyagai meg vitaminjai további pozitív hatásokat is kifejtettek a szervezetre.  
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A számtalan felhasznált olajféleség oldotta a zsírban oldódó vitaminokat, és 

ezzel felszívódásukat tette lehetıvé. Mivel pedig az olajok és zsírok különbözı 

növényekbıl és állatokból származtak, természetszerőleg azok hatóanyaga is bekerült a 

gyógyszerekbe.   

4. A tényleges racionális hatás kimutatása a vizsgált esetekben nem meglepı, 

hiszen olyan anyagokról van szó, amelyek közül sokat a modern orvostudomány is 

felhasznál, illetve a múlt századi organoterápiában, vagy akár a mai fitoterápiában, és 

további gyógyászati szakterületeken valamilyen formában most is alkalmazunk. Az 

Ebers papirusz ezeknek köszönheti a racionális, orvosi papirusz jelzıt. Vizsgálataim 

során azonban ugyanezen anyagok vallási hátterét is megnéztem, hogy jelentıségüket a 

mágia / teológia szemszögébıl is vizsgálhassam.  

A növények egy része a mitológiában is szerepet kapott, mint például a 

szikomórfa, Balanites és a datolya, de a krisztustövis, nílusi akácia, kömény, ricinus és a 

többi is, mivel valamilyen módon kapcsolódtak az isteni szférához, és ez által az istenek 

erejét közvetítették. Az állatoknál hasonló a helyzet, azzal a különbséggel, hogy ott a 

vizsgált szövegben az összes állatnak volt mitológiai vagy vallási szerepe, vagy ilyen 

összefüggés az adott szövegkörnyezetben igazolható analógiás vagy szómágia révén, 

mint például az orsóféreg előzéséhez felhasznált „vándormadár”, a kagylóhoz 

kapcsolódó felnyitás, és az *jdw állatnál fennálló repülési képesség esetében. Az 

alkalmazott ásványi anyagok elemzése során megállapítottam, hogy a gyakran 

felhasznált materia medica vallási jelentısége lényegesen nagyobb, mint a csak elvétve 

említett anyagoké. Így valószínősíthetı, hogy azok alkalmazása valamilyen specifikus 

gyógyító értéknek köszönhetı. Sok közülük még azonosítatlan, így ebben az irányban 

kutatásuk egyelıre nem megoldható. A feldolgozott forma ellenére is alapanyagnak 

tekinthetı termékek szintén képesek lehettek a racionális hatáson túli sikereket 

indukálni, mivel ezekhez is kapcsolódtak teológiai elképzelések. Az ételek közül 

különösen a sör és bor emelkedik ki, de nagyon jelentıs szerepet töltött be a kultikus 

életben az olaj is.  

Mint megállapítást nyert, a receptekben vizsgált materia medica mennyiségi 

megoszlása, ill. ennek jelölési módja szintén nem pusztán egy mérési mőveletre 

alapozódott, illetve annak egyszerő lejegyzésére. A recept hatását jelentısen 

befolyásoló tényezınek tekintették a hozzá kötıdı mitológiai hátteret. A Hearst 
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papirusz alapján ez is a *Xt kezeléséhez kapcsolódott, de az isteni szférában. 

Alkalmazása az Izisz-Hórusz köré csoportosuló teológia iatromágikus jelentıségének 

általánossá válását jelzi. Ez a teológiai-gyógyító nézet azon az elven alapult, hogy a 

különféle betegség-démonok a beteg *Xt-jébe költöztek be, tehát a gyógyítás alapja az, 

hogy onnan ki kell őzni ıket, mégpedig a gyermek Hóruszt védelmezı, általános 

érvényő udzsat szem – mennyiségek révén történı - bejuttatásával. Ugyanezen az elven 

alapult az Amarna kor után feltőnı Hórusz táblák iatromágikus hatása, csak ott a rajtuk 

keresztül folyt víz oldotta magába a táblára vésett varázsigék erejét. Ez a teológiai nézet 

bizonyosan általánosan elterjedt volt a különbözı egységeket megadó kvantitativ 

receptek között, további kutatások szükségesek azonban annak eldöntéséhez, hogy 

milyen mértékben érvényesült a lista jellegő ill. a csupa azonos mennyiséget felsoroló 1 

egységes receptekben.  

5. Az Ebers papirusz receptjeinek megfogalmazási módja, és a felhasznált 

anyagok alapján nyilvánvalóvá vált, hogy az Újbirodalom elején, az I. Amenhotep fáraó 

uralkodásának kezdetén mővelt orvosi tudományokat a racionális és mágikus módszer 

együttes, közös alkalmazása jellemezte. Ez jól kimutatható a *Xt „győjteményes 

könyvében” a materia medica filológiai, etimológiai, szemantikai, vallástörténeti és 

hatástani vizsgálata révén.  

A dolgozat keretében egy zárt egységen belül, viszonylag sok anyag 

megvizsgálásával meghatároztam, hogy milyen indokok alapján választották meg a 

korabeli orvosok az egyes receptek összetevıit. Megállapítottam, hogy miután a 

betegségek kialakulását a tapasztalati és a vallási tényezık összegfüggésében képzelték 

el, a két rendszert a terápiában is egymással párhuzamosan alkalmazták. Úgy vélem, 

sikerült igazolni, hogy a mágikus elemek kiválasztása mellett is szólnak elfogadható és 

racionális érvek, de a kifejezetten racionálisnak tőnı anyagok is rendelkeztek teológiai 

értékkel.  

 Az elemzés eredményeként új oldaláról mutatkozott meg a szunu tevékenysége, 

amennyiben a munkája alapját képezı, a modern szaktudományok által jellemzıen 

racionálisnak mondott alapanyagok kiválasztásában a racionális és mágikus elemek 

keveredését mutattam ki olyan anyagok esetében, amelyeket korábban egyértelmően 

pusztán racionális vagy csak mágikus okokra vezettek vissza.  
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Jelen kutatás azt is bizonyítja, hogy az Ebers papirusz *Xt „győjteményes 

könyvét” használó korabeli orvosoknak rendkívül fejlett, tapasztalati és teológiai elemek 

alapján felállított betegségképzeteket kellett elsajátítaniuk, és komoly elméleti és 

gyakorlati oktatáson mentek keresztül, mielıtt mőködésüket megkezdhették. 

Tudományos elméleteik részben az ısi gyökerekbıl táplálkoztak, részben új gyakorlati 

megfigyeléseken alapultak. A gyógyítás alapjául tehát olyan tudományos elmélet, vagy 

elméletek szolgáltak, amelyekben a teológiai nézeteket egyeztették a tapasztalatok, 

megfigyelések rendszerezett értelmezésével és magyarázatával.  

Ha ez általánosan bebizonyosodik, ami nagyon valószínő, mivel a többi korabeli 

orvosi könyv is ugyanolyan formában készült, és jelentıs részében azonos anyagokat 

használt, ez a kettısség az egyiptomi orvostörtörténeti kutatásokban mértékadóvá 

válhat. A két szempontrendszert párhuzamos értékelésével létre lehet hozni olyan 

csoportokat, amelyek racionális alapon az adott betegség gyógyításához akkoriban 

rendelkezésre álló összes anyagot magukban foglalják. Ezek teológiai szempontú 

szőrése után pedig megállapíthatóvá válik, hogy melyik anyag, melyik isten(ek) körébe 

tartozhat, és a papiruszokon megırzött tematikus könyvek segítségével, a korabeli 

csoportosításokkal összevethetık. Egyezés esetén a korabeli oktatási rendszerbe, a 

teológiai iskolák sorába is betekintést nyerhetünk, és ezzel valójában az orvosi iskolák 

elkülönítése is lehetıvé válik.     

 A teológia és gyakorlati medicina között fennálló szoros kapcsolat kutatása 

reményeim szerint így esetleges átfedéseik ellenére is lehetıvé teszi a fontosabb orvosi 

iskolák kiszőrését és térbeli elkülönítését. Ezáltal árnyaltabb képet nyerünk a különbözı 

korszakok orvosi ismereteirıl, és azok alakulását is követhetjük.   

6. Kutatásom tehát nem egy lezárt anyag, a felvetett lehetıségek bizonyítása a 

következı feladatok egyike. A gyógyszerek elıállításának technikai részleteinek 

tisztázása, mivel ezek jelentısen befolyásolhatták az adott orvosság hatását és 

hatékonyságát, továbbá az egyes vívı- és hatóanyagok egymásra hatásának vizsgálata 

rendkívül komplex feladat, és különbözı szakterületeken dolgozó emberek közös 

munkáját igényli. Érthetı, hogy erre egy személy nem is vállalkozhat. Ugyanez 

mondható el az irracionális háttér vizsgálatáról. Csakis a korabeli teológia bonyolult 

rendszerének minél teljesebb rekonstrukciója, és az ókori egyiptomiak modern 

értelemben vett alkalmazott pszichológiai és olykor pszichiátriai módszereinek feltárása 
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révén lehet az óegyiptomi vallás gyógyító mágiának nevezett területét igazán 

megismerni. A dolgozattal számos olyan anyagot szolgáltatok, amelyekre építve az 

orvostörténeti kutatások még sok új eredményt hozhatnak, hiszen szilárd alapokon lehet 

megkezdeni az egyes receptek farmakológiai feldolgozását, a korabeli gyógyszerészet 

egy jelentıs ágának a rekonstrukcióját. Reményeim szerint ez a kutatás mai orvosi 

problémák megoldásához is hozzájárulhat azzal, hogy az óegyiptomi alapanyagok 

kiindulási pontként szolgálhatnak újabb vagy ismételt hatástani kutatásokra, amelyek a 

betegségek gyógyításában is javunkat szolgálhatják.  

Az óegyiptomi gyógyászat általános tendenciáinak, és részterületeinek a kutatása 

emellett nagyban hozzájárulhat nemcsak az egyiptomi orvoslás történetének az 

alaposabb megismeréséhez, hanem az európai orvostudomány fejlıdésének a 

történetéhez is fontos adalékokkal szolgálhat. Az Egyiptomban járt és tanult görög és 

római orvosok, nagyon sok mindent átvettek, és végsı soron a középkori és reneszánsz 

gyógyászat elméleti és gyakorlati megoldásai erre alapozódtak. Másrészt komoly 

ismeretanyag került be az arab szerzık mőveibe is, amelyeknek egy részét késıbb a 

nyugati orvostudomány is elsajátította.   

Végül a témakör vallástörténeti szempontból is rendkívül érdekes, ugyanis 

közelebb visz bennünket az óegyiptomi vallás mechanizmusának ismeretéhez a 

hétköznapi életben és a korabeli gyógyítók körében. Ez a fajta vizsgálati módszer új 

lehetıségeket tár fel a tudománytörténeti kutatásban is: lehetıség nyílik a teológiai 

iskolák és a korabeli gyakorlati ismeretekre épülı tudományos élet kölcsönhatásának a 

vizsgálatára. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A 18. dinasztia elején lejegyzett óegyiptomi Ebers papirusz elsı „győjteményes 

könyve” a khet, orvosi értelemben „has, törzs elülsı része” kezelésére szolgáló 

recepteket tartalmazza (Eb4-335). Ez lényegében a mai belgyógyászat korabeli 

tematikája. A disszertáció az ennek kezelésére szolgáló gyógyszerek alapanyagait 

elemzi orvostörténeti, nyelvészeti, biokémiai és vallástörténeti szempontból.  

Bemutatja az óegyiptomi orvoslás elméleti alapjait és a hozzá kapcsolódó, 

fennmaradt szövegeket, megadva ezzel a kiválasztott „győjteményes könyv” kontextusát. 

Rendszerezi a belsı egységeket, kitér a korabeli orvosirodalmi mőfajokra, a könyv 

felépítésére, és a korabeli betegségképzetekre.  

Csoportosítja a kezelésekhez felhasznált anyagokat. Részletesen elemzi a 

növények között a datolya, akácia, szikomór, boróka, Balanites, tigrismogyoró, 

krisztustövis, ricinus, füge, köménymag, gránátalma és szentjánoskenyérfa, az állati 

drogokból elsısorban a szarvasmarha különbözı itt felhasznált részeit, és a mézet, majd 

az ásványoknál a konyhasót, nátront, galenitet és okkert vizsgálja. Végül kitér a már 

feldogozott formában alkalmazott termékekre, mint a tésztafélék, italok és olajok. Az 

elemzések alapján kitőnik, hogy ezeknél - a szerencsére azonosítható - anyagoknál a 

fizikai-kémiai jellemzık számos gyógyászati felhasználást lehetıvé tesznek, 

ugyanakkor az egyiptomi mitológia szemszögébıl nézve teológiai kapcsolatok is 

felfedezhetık, melyek a materia medicanak varázserıt kölcsönöztek. A valós és isteni 

világ egymást kiegészítı, segítı jellege jól illik a korabeli betegségképzetekhez, és jól 

mutatja, hogy az anyagoknak egyaránt tulajdonítottak gyakorlati és mágikus hatóerıt.   

A szakirodalom áttekintése és a szövegelemzés eredményeként nyilvánvalóan 

sok olyan gyógyászati elemet hasznosítottak az ókori egyiptomiak, melyek kiaknázása a 

mai orvostudomány számára is hasznos lehetıségeket rejt magában, alaposabb 

megismerésük azonban még további kutatásokat igényel.   
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