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Előszó

A szerző és a Kriterion Könyvkiadó jóvoltából a magyar olva
sóközönségnek elsőször nyílik alkalma, hogy átfogó tanulmányt 
vehessen kezébe az ókori egyiptomi orvoslásról.

Győry Hedvig, a Szépművészeti Múzeum Egyiptomi Osztályá
nak főmuzeológusa, a magyar egyiptológia negyedik generációjá
nak kiváló képviselője. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Böl
csészettudományi Karán végzett 1982-ben régészet és latin tanári 
szakon, majd 1984-ben egyiptológiai szakon. Doktori disszertációját 
(címe: Egyiptomi amulettek) 1993-ban védte meg.

Az egyiptológus kutatásai főleg az amulettekre, a kerámiára, a 
magyar Gamhudi ásatás anyagának feldolgozására és a terrakot
tákra terjednek ki. Érdeklődésének és tudományos munkájának je
lentős területe az egyiptomi orvoslás története. Mindezek eredmé
nyét számtalan tanulmányban ismertette magyarországi és külföldi 
szakfolyóiratokban. Ezek segítségével szervesen bekapcsolódott a 
nemzetközi kutatásba, munkájának eredményét több nemzetközi 
konferencián és kongresszuson ismertette. 1958-86 között tagja 
volt a néhai Kákosy László akadémikus vezetette magyar expedí
ciónak, amely az azóta világhírűvé vált Dzsehutimesz thébai sírját 
tárta fel.

Győry Hedvig szerényen állítja, hogy könyve „... csupán egy ki
ragadott részletét mutatja be az egyiptomiak életének és gyógymód
jainak”, noha a magyar egyiptológia és általában tudomány kiemel
kedő, hiánypótló tanulmánya. A könyv értékét az orvosi papiruszok 
egyes részleteinek fordításai és a bőséges képanyag növeli.
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A jelenlegi kézikönyv a Kriterion Könyvkiadó új sorozatának 
első kötete, amelynek célja ismertetni az ókori keleti civilizációk 
vívmányait és az ún. Európa-centrikus felfogást kibővíteni.

Bukarest, 2003. november 4.
Dr. Cihó Miron
egyetemi tanár 

Bukaresti Egyetem 
Történettudományi Kar 

Ókori és Régészeti tanszék
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Bevezető

„Nagy házelöljáró uram!”

„ Mindenki, aki elmulasztja a hazugságot, megteremti a jót és 
elpusztítja a rosszat, olyan, mint amikor jön a jóllakás, mely véget 
vet az éhségnek, a ruha, mely véget vet a meztelenségnek, mint heves 
vihar után az ég nyugalma, mely megmelegít minden fagyoskodót, 
mint a tűz, mely megfőzi a nyerset, mint a víz, mely a szomjat oltja.

Lásd meg szemeiddel! Akinek osztania kellene, rabló, akinek 
megnyugtatnia kellene, fájdalmat, akinek megszépítenie kellene, 
szenvedést okoz. A csaló megkisebbíti az igazságot: aki jó l tölt, se 
nem csonkítja, csordultig se önti az igazságot. Ha hozol, adj 
embertársaidnak. Amit megrágtak, híján van a helyes mértéknek

Ilyen és hasonló bölcsességek hangzottak el az Első Átmeneti 
Korban élt paraszt ajkáról, aki panaszt emelt arra az elöljáróra, aki 
útja közben kifosztotta. Panaszát nyolcszor adta elő, mindig más 
szavakkal hirdetve az igazságot, és ostorozva a gonoszságot, meg 
azokat, akik azt teszik -  vele is. Mindezt azért jegyezték le, mert a 
nagy házelöljáró a paraszt első könyörgése után hírt adott szép be
szédéről a fáraónak, aki elrendelte, hogy „amiként te engem egész
ségesnek kívánsz látni, tartsd itt őt anélkül, hogy válaszolnál neki 
mindarra, amit mond. És hogy folytassa beszédét, hallgass! És 
hozzák el nekünk beszédét írásban, hogy meghalljuk. De gondod 
legyen rá, hogy felesége és gyermekei életben maradjanak, mert 
nem jön egy is e parasztok közül, amíg földig nem üres a háza. 
Hogy éljen ez a paraszt maga is, ezért adass neki élelmet. De ne 
hagyd, hogy megtudja, hogy te adod neki azt. Adassék a bará
tainak, és a barátai adják neki.

És akkor adtak a parasztnak négy kenyeret és két korsó sört 
minden nap. A nagy házelöljáró, Meru fia  Renzi adta ezt a barát
jának, és az adta neki. Es írt Meru fia Renzi a Sósmező várparancs-

1 A paraszt panaszai, in: Dobrovits Aladár, A  paraszt panaszai, Bp, 1963, p. 14..
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nokának, hogy adasson élelmet a paraszt feleségének, minden nap 
negyed véka árpát." Megannyi történet, elbeszélés, mese, vers ön
életrajz vagy évkönyv és számos más forrás enged bepillantást a fá
raók és népük életébe az egyiptomi írás segítségével.

Az egyiptomi kultúra kutatói egy több ezer éves civilizáció em
lékeinek felderítésekor azonban nemcsak az írott források és fenn
maradt műalkotások alapján alkothatnak képet az egykori emberek 
életéről, hanem sajátos antropológiai lehetőségeik is vannak. Egy 
különleges egyiptomi eljárás, a mumifikálás következtében megál
lapíthatók például a vércsoportok, sőt olyan területekről is bővebb 
információhoz lehet jutni, amiket a modern tudomány is csak az 
utóbbi évtizedekben kezdett felfedezni: vércsoportok, DNS, kro
moszómavizsgálatok, antigének stb., amik például családi kapcso
latok és szerzett betegségek révén kialakult immunitás kimu
tatására alkalmasak. Mivel pedig a vizsgálatok során nem kell 
figyelembe venni olyan momentumokat, amelyek az élő szervezet 
biológiai működését károsítják, a múmiák segítségével bővíteni 
lehet a történeti mikrobiológiai és anatómiai ismereteket, vagy 
akár új eljárások is kidolgozhatok.

Hasonló tudományos lehetőséget ma élő emberen kívül csak a 
természetesen mumifíkálódott holttestek tesznek még lehetővé, de 
ezek száma lényegesen kevesebb, előkerülésük esetlegesebb, mint 
az ezerszámra fennmaradt egyiptomi múmiáké. Igaz, a középkor óta 
irdatlan mennyiségű múmiát pusztítottak el múmiapor-készítés, 
papírgyártás, vonatfűtés és más elképesztő célokra,^ és ezzel 
mennyiségük jelentősen lecsökkent, de még így is rengeteg emberi 
maradvány megőrződött az utókor számára. Maga a múmia szó már 
a középkor hajnalán is szokatlan asszociációkat keltett. Eredetileg a 
földből Perzsiában és Jemenben előtörő természetes, lágy hegyi 
szurok perzsa neve volt, amit a holt-tengeri bitumenre és a hasonló 
jellegű cédrus- és fenyőgyantára, valamint méhviaszra is alkalmaz
tak, és Dioszkoridész nyomán gyógyértékűnek tartottak. Igen ha-

2 Bartos Zoltán, M úmiák és a középkori orvostudomány, LÁM, 9 (1994), 
pp. 890-892.
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mar kapcsolatba hozták azonban a mumifikált egyiptomiakkal is, a 
forró éghajlat alatt tapasztalható hasonló tulajdonságok miatt.

Al-Zohari (Kr. u. 1161 k.) az alexandriai temetkezésekkel kap
csolatban a következőket írta: „ Minden egyes sírban egy emberi 
lény holtteste található, amely még mindig úgy néz ki, mint amely 
napon meghalt. Némelyik bőre rászáradt a csontjára, amelyből 
olaj folyt ki a koporsóra . Ezekből a koporsókból veszik a múmiát, 
amely azoknak a holtaknak az olaja, és ezt az orvosok a betegek
nek és sérült pácienseknek adják, úgyhogy ez a zsiradék nagyon 
jótékony hatással van rájuk, és meggyógyítja őket Allah segít
ségével” (Al-Zohari, Aljughrafyiah 47) Bár a gondolat rémisz
tőén hangzik, az arab orvosok reményeit nem a vakvéletlen váltot
ta valóra. A gyógyhatást a mumifíkálás során felhasznált számos 
gyógynövény kivonata eredményezte. Ezek az évezredek során 
egymással keveredve különleges „olajat” alakítottak ki. Ugyan
ezzel az anyaggal kezelték az ókori egyiptomiak a belső szerveket 
is, amelyeket azután a múmia mellé, kanopusz edényekbe helyez
ték. A történetíró Al-Masudinak (Kr. u. 952 k) gizai utazása során 
a következők tűntek fel: minden koporsó mellett „volt egy edény 
és más márvány és alabástrom felszerelés, amelyek olyan anyagot 
tartalmaztak, amelyet a halott megfestésére használtak a 
koporsóban. A maradék anyagot az edényben hagyták. Ez a festék 
gyógypor és szagtalan keverék, amit, ha elégetnek, különböző 
csodás illatokat árasztanak, amelyek semmilyen más illatszerből 
nem ismertek. (Al-Masudi-Muruj I. 368) Nem csoda, hogy a 
könnyebben szállítható múmiapor Európában is népszerű gyógy
szer lett, amit szükség esetén hamisítottak is.

A technika fejlődése a múmiákon is lehetővé tette számos, 
korábban csak élő szervezetben alkalmazott vizsgálat elvégzését, 
így a több ezer éve halott egyiptomiak egyedülálló összehasonlí
tó anyagot nyújtanak az emberi szervezet alkalmazkodó képessé
gének, immunrendszerének és megbetegedéseinek történeti össze-

3 Mindkét arab idézet: El Daly Okasha, Mummies as medicine, DE 48 
(2000), pp. 54-55.
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hasonlító vizsgálatához. Az eredmények például egyes betegségek 
eredetének a felderítéséhez is kiváló forrásanyagot szolgáltatnak. 
A lehetőségek természetesen korlátozottak. Kórbonctani módsze
rekkel, ill. komputertomográfia vezérelte virtuális boncolással sem 
lehet minden betegséget kimutatni. 111. Amenhoteppel kapcsolat
ban például felmerült egy dombormű alapján, hogy esetleg 
gutaütés érte. Ez azonban a múmián még akkor sem mutatható ki, 
ha valóban így történt volna, ugyanis az agyállomány eltávolítását 
a mumifikálás során eleve roncsolással végezték.

Bár a mumifikálás az ókori Egyiptomban egy mesterség min
dennapos rutinját képezte, minden egyes „munkatárgy” valamikor 
egy élő szervezet volt, sajátos testi-lelki örömökkel, bánatokkal, 
amelyek egy részére a személyes egészségi állapota is befolyást 
gyakorolt. Izgalmas lehetőség a réges-régen élt emberek életébe 
bepillantani a modern orvostudomány eszköztárának segítségével. 
Innen tudjuk például, hogy II. Ramszesz fáraó élete alkonyán 
bizony nemcsak a természetes öregedés nehézségeivel nézett 
szembe, hanem ízületi gyulladása miatt is sok kellemetlenséget, 
fájdalmat kellett elszenvednie. Sőt, utolsó 20 évében, tehát kb. 
hatvan éves korától még csigolyagyulladás is gyötörte, ami miatt 
görnyedten járt, de minden bizonnyal voltak olyan időszakok is, 
amik ágyhoz kötötték. Állapotát tovább súlyosbította, hogy erei 
jelentősen elmeszesedtek. Nagy gondot fordított azonban a kéz
ápolásra, ujjai, körmei 80 éves kora ellenére is fiatalosan hatnak. 
Parókaviselése nemcsak a szokás hatalmának tudható be, hanem 
annak a ténynek is, hogy erősen kopaszodott. Még meglevő hullá
mos, töredező ősz haját pedig valószínűleg hennával festette vö
rösre. Rendszeresen borotválkozott. Gyakran ébredhetett azonban 
rosszkedvűen, mert az erőteljes kopások miatt fogfájása volt, sőt 
némelyik fogának állapota olyannyira leromlott, hogy a körülötte 
kialakult gyulladás még az állkapocsra is átterjedt.

14



„Ha a sors kegyes”

A Római Birodalom fennhatósága alatt, Kr. u. 100 körül, a hét
köznapi egyiptomi nyelven írott Insinger Papirusz (17,21-18,4.) 
szerint:

„Az ember 10 évet gyermekként tölt el, mielőtt felfogná az 
életet és halált.

A következő 10 évet a tanítások elsajátításával tölti, aminek a 
révén képes lesz élni.

Újabb 10 évet tölt pénzkereséssel és vagyongyűjtéssel, hogy 
abból megéljen.

Megint 10 évet tölt el, míg eléri azt a kort, amikor szíve hajlik a 
tanácsra.

60 év marad ezután az egész életből hátra, amelyet Thot az 
istentisztelő emberekre ruházott.

De millióból csak egyet áldott meg az isten azzal, hog}> megél
je, ha a sors kegyes.

Ez a Leidenben őrzött Démotikus Intelem tehát az életideált 
100 éves korban jelöli meg, amiből 20 évet lényegében a felnőtté 
válás, 20 évet az érett kor, majd az utolsó 60 évet az öregkor tölti 
ki. De vajon hányán élték meg ezt a kort? Mint a többi ókori nép
nél, Egyiptomban is rendkívül nagy volt a gyermekhalandóság. 
Pontos egészségügyi felmérések, statisztikai értékek a fáraókor 
egészére vagy egyes időszakaira vonatkozóan nincsenek, szórvá
nyos adatok azonban rávilágítanak egy-egy pontra, és így némi ké
pet nyerhetünk legalább bizonyos esetekben.

Naga ed-Deir temetőjébe az egyiptomi államalapítást megelőző 
időkben temetkeztek. Az Ahmimtól délre fekvő temető sírjait 
azonban még kortársaik feldúlták, kirabolták. A temető ásatása

4 Gyó'ry Hedvig, „Gondoskodnak egészségükről" -  Egészségügyi kérdések az 
ókori egyiptomiak életkörülményeinek és szokásainak tükrében, OH, 16/141 
(2000), pp. 851-858.
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során feltárt 635 sírban 850 ember összekeveredett maradványait 
tudták elkülöníteni, de mindössze 265 egyénnek lehetett a korát 
meghatározni: 182 esetben állapítottak meg 20 év alatti, és 83 
esetben e fölötti életkort. Ha feltételezzük, hogy itt is szokás volt a 
csecsemőket más helyen, mint például a ház küszöbe alatt, vagy a 
szoba padlójában elhantolni, akkor a gyermekkorban elhunytak 
feltételezhető aránya még tovább növekszik.^ A felnőttek között 
sem mindig lehetett a pontosabb életkort megállapítani. A követ
kező megállapítások valószínüsíthetőek:

11 esetben 20-30 évesen 
27 esetben 30-40 évesen,
15 esetben 40-50 évesen,
13 esetben 50-60 évesen,
1 esetben 60 feletti életkorban
hunyt el az illető. Az egyik idős hölgynél krónikus székreke

dést állapítottak meg, mint a halál bekövetkeztének valószínű 
okát. A 30-35 év közötti viszonylag magas értéket a szülés és 
balesetek eredményezték.

Minshat Abu Omarban egy államalapítás korából származó te
lepülés temetőjét tárták fel. A talaj magas sótartalma miatt a 418 
sírban talált emberi csontok rendkívül rossz állapotban maradtak 
fenn. A nemet és életkort csak az egyének 87%-ánál lehetett 
megállapítani. Az így nyert adatok alapján a 107-120 fős falu 
lakosainak átlagéletkora 26 év körülire tehető.

Az Óbirodalom korában Khufu fáraó piramisa mellett, a Nyu
gati masztaba együttes a fáraó udvarának népét fogadta magába. 
Az itt előkerült csontvázak korát fogaik alapján próbálták megálla
pítani. A birodalmi elithez tartozó 177+62 személy közül 32-nél 
lehetett biztosan 40 év feletti életkorra következtetni (17 férfi, 14 
nő, 1 neme bizonytalan).

Nem messze Deir el-Medinehtől, Qurnet Murrai-ban 25 sírt 
tártak fel a 17-18. dinasztia korából. Zömük lányokat és fiatalasz-
5 Gyóry Hedvig, „Providing protection to a new-born on the day of birth" Extra- 
and In trau terine  C om plications and A bnorm alities in A n c ien t Egypt, 
Orvostörténeti Közlemények, 170-173 (2001), pp. 103-119.
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szonyokat foglalt magában, de itt is temettek el néhány őszhajú 
egyént.

Más jellegű felmérést készítettek a Torinói Antropológiai Intézet 
múmia-gyűjteményében. Az itt őrzött predinasztikus és fáraókori 
múmiák a közép-egyiptomi Gebelein és Assziut vidékéről szár
maznak. A korábbi korszakra 30 éves átlagéletkort számítottak ki, 
a dinasztikus korok átlaga 36 év lett. 30 éves kor alatt a nők halá
lozása volt jelentősebb, később megfordítva. A 876 ember közül

48-an 20 év alatt,
497-en 20-40 év között,
15- en idős korban: 40-60 évesen,
16- an 60 év felett haltak meg.

A mai Csehország és Szlovákia területén őrzött múmiákról szin
tén készítettek kimutatást:

8 múmia 20 év alatt,
7 múmia 20-30 év,
13 múmia 30-40 év,
6 múmia 40-50 év,
11 múmia 50-60 év,
8 múmia 60 feletti ember maradványa.

Ezekből és hasonló vizsgálatokból ugyan nem lehet átfogó 
képet nyerni az életkor általános alakulásáról, de úgy tűnik, hogy a 
fáraók korában a népesség több mint negyede nem élte meg 20. 
születésnapját, a felnőttek zöme 20 és 40 év között halálozott el, 
ugyanakkor ezután már meglepően sokan magas kort is megéltek. 
Nem csoda, hogy a Kr. e. 450 körül Egyiptomba látogató görög 
történetíró, Hérodotosz (II. 77.) úgy látta, hogy „a libüaiak után 
az egyiptomiak a legegészségesebb emberek”.
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„élet, épség, egészség”

A boncolások és a múmiák egyéb vizsgálatai alapján tudjuk, 
hogy a fáraók korában gyakorlatilag ugyanazokban a betegségek
ben szenvedtek az emberek, mint ma, alig van olyan elváltozás, 
amelyre ne találtak volna a mai gyakorlattal megindokolható, elfo
gadható magyarázatot. Ugyanakkor az is tény, hogy az egyes be
tegségek sokkal drasztikusabban jelentkeztek akkor, mint ma, te
kintve hogy a korabeli népeknek lényesen kevesebb lehetőségük 
volt a kezelésre. Az általános higiénia szintje pedig jóval alacso
nyabb volt, tág teret adva ezzel a fertőzéseknek. Ráadásul a lakás, 
ill. természeti körülmények fizikailag is megnehezítették az életet.

A múmiák általános állapota ezért érthető módon a mainál 
gyengébb erőnlétre, egészségi állapotra enged következtetni, ame
lyet a mortalitás, halálozás -  még a békés korszakokban is -  ala
csonyabb értéke szemléletesen tükröz. Az is világos, hogy egyes 
betegségek lényegesen gyakoribbak voltak, és bár zömüket kezel
ték, ez akkoriban gyakrabban jelentett tüneti kezelést, mint gyó
gyítást. Csak keveseket tudtak szövődmények nélkül, ténylegesen 
meggyógyítani. Sokak gyógyulását az isteneknek tulajdonitották, 
esetenként orvosi közreműködés segítségével. Ennek magyarázata 
azon egyszerű tény, hogy a betegségek kiváltó okait is végső soron
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az istenekre vezették vissza. Egy Nebré nevű írnok is Anionnak ad 
hálát fia gyógyulásáért, „aki beteg volt és haldoklóit, mert kezet 
emelt (az isten) egyik tehenére

Természetesen szeretett volna mindenki egészségesen élni. 
Némelyek ezt a nevükkel is kifejezésre juttatták. Az „egészséges” 
szónak az egyiptomiban „snb" felel meg. A híres óbirodalmi 
Szeneb is ezt a nevet viselte, akinek családi szobrán őt magát 
törökülésben látjuk, mellette felesége ül a széken, Szeneb széke 
előtt pedig két gyermeke áll. A felületes szemlélőben azt a be
nyomást keltik, mintha a családfő éppen úgy lógatná lefelé a lábát, 
mint a normális méretű felnőttek szokták az ülőszobrokon. A 
művésznek ezzel sikerült elérnie, hogy Szeneb törpesége ellenére 
nem bontja meg a kompozíció egyensúlyát, és lényegében a meg
szokott látványt nyújtja.

A fáraó egészsége, fizikai erőnléte az egész ország számára 
sorsdöntő volt. Érthető, hogy nagy gonddal vigyáztak rá. Ennek 
egyik formája a szó mágikus ereje: valahányszor elhangzott neve, 
az rnh, wdi, snb -  „élet, épség, egészség" jókívánság kísérte. Érde
kes módon, a Késői Korban az wd-> az „egészséges” értelmet is 
magába olvasztotta. 6

6 A. Erman: Denksteine aus der thebanischen Gräberstadt.. SPAW 1911, 
Berlin, p. 1087. Stele, Berlin 20377.
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Első fejezet

„M iként lesz hát azzal az országgal?”

Ha a mai utazó Egyiptomba megy, a Egészségügyi Világszer
vezet (WHO) információja szerint Eszak-Afrikában (Algéria, 
Líbia, Marokkó, Tunézia és Egyiptom, amit önállóan nem tárgyal) 
számos, részben a területre jellemző, fertőző betegség lehetősé
gével számolhat. „Emberi eredetű betegségek valószínűleg nem 
okoznak az utazóknak gondot, bár előfordul dengue, fílariasis 
(amely a Nílus-deltában összpontosul), leishmaniasis, malária, 
visszatérő láz, Rift-völgyi láz, Papatácsi láz (,Phlebotomus pap- 
atasii), tífusz és nyugat-nílusi láz.

Járványosak azonban a fertőző étel és víz terjesztette kóroko
zók által előidézett betegségek, különösen gyakoriak a vérhas és 
más hasmenéses megbetegedések. A fertőző májgyulladást okozó 
A és C vírus az egész területen megtalálható. Egyes helyeken 
általános a tífusz is. Igen elterjedt a schistosomiasis (bilharziasis) 
az egyiptomi Nílus-delta területén és a Nílus-völgyben, de góc
pontjai megtalálhatók a térség más területein is. Általánosak a fer
tőző ételek terjesztette bakteriális és parazitás bélféreg-fertőzések, 
mint például a brucellózis és a giardiasis. Előfordulhat a hólyag- 
férgesség is. Időnként a kolera is feltűnik.

A rizikófaktorok közé tartozik még a gerincvelő-gyulladás 
(poliomyelitis), bár Algériából 1990, a Líbiai Arab Köztársaságból 
1991, Marokkóból 1989 és Tunéziából 1992 óta nem jelentettek 
esetet. Egyes területeken fennáll a trachoma, a veszettség, a kígyó
marás és a skorpiócsípés veszélye.

Az utóbbi évtizedekben több fent említett betegség ismét elter
jedőben van, mások jelentősége pedig fokozatosan csökken. 
Némelyik betegség kórokozójának vadtörzse is megtalálható az 
észak-afrikai területeken, másokat viszont behurcoltak, és az 
általuk okozott bántalmak mint civilizációs betegségek jelentek
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meg. Bár a különféle betegségek diagnózis szerinti elkülönítése 
nyilvánvalóan az újkor eredménye, és elterjedtségük mértéke 
jelentősen módosulhatott az idők folyamán, zömük hosszú múltra 
tekinthet vissza, ugyanis Egyiptom éghajlata nem sokat változott 
az elmúlt néhány ezer év alatt, és az ott élő emberek élete is sok 
archaikus vonást tartalmaz, bár kétségtelen a viszonylagosan nagy 
népmozgás is, az ezzel járó változásokkal együtt. Feltételezhető, 
hogy számos, napjainkban gyakori betegség gyökere visszanyúl az 
ókorba, de ezek valószínűleg kisebb-nagyobb evolúción is 
keresztülmentek azóta, ami a klinikai tüneteket is részben 
módosíthatta. Az is elképzelhető azonban, hogy némelyik éppen 
akkoriban alakult ki vagy vert gyökeret a Nílus völgyében.

A 19. és főképp a 20. századi felfedezések és az egyre hatéko
nyabb küzdelem következtében több igen fertőző betegséget, így pl. a 
feketehimlőt, a pestist, a leprát és a dracunculiasist sikerült remélhető
leg véglegesen felszámolni ebben a térségben. Ezek korábbi jelenlétét 
ugyanis írásos források és embertani vizsgálatok egyaránt alátá
masztják. Mindezek alapján feltételezhető, hogy amikor az ókori 
egyiptomiak egészségi állapotáról próbálunk meg képet rajzolni, 
akkor várhatóan a fenti topográfiai betegségismertetést sok minden
ben követő, de számos ponton attól eltérő képet fogunk kapni. Annál 
is inkább, mivel a források gyakran nem értelmezhetők világosan, 
illetve az egyiptomiak orvosi szemlélete és a betegségek osztályozása 
a maitól számos esetben kimutathatóan eltérő volt, az emberi marad
ványokon pedig bizonyos betegségek nem, illetve egyelőre nem 
állapíthatók meg. A földrajzi környezethez kötődő betegségek egy 
része a táplálkozás során alakul ki az emberben, más esetekben a 
passzív jelenlét vagy érintkezés is elegendő ahhoz, hogy elkapjuk 
ezeket. A továbbiakban az utóbbi csoporba tartozó, a múmiák orvosi 
vizsgálatával igazolt, vagy a fáraók korából származó más források 
alapján kimutatható, illetve valószínűsíthető betegségeket próbáltam 
meg csokorba gyűjteni, a főbb kóroki tényezők alapján.
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1. Éghajlati tényezők által okozott megbetegedések

Hérodotosz szerint az egyiptomiak éghajlatuknak köszönhet
ték, hogy az ókori világban a líbiaiak után ők számítottak a leg
egészségesebbeknek, mivel itt „hiányzik az évszakok váltakozása". 
Az egyiptomiak és líbiaiak azonban gyakran nehezen különíthe
tnek el egymástól. A líbiaiak egy része ugyanis szintén a Nílus 
partján élt, sőt egy időben az egyiptomi politikai életben is olyan 
jelentős szerepet töltöttek be, hogy az egyiptomi történelem egyik 
időszakát líbiai korszaknak (22-24. dinasztia) nevezik, másfelől 
mivel tudjuk, hogy legalábbis Sztrabón korában (Kr. e. 25/24-13 
járt Egyiptomban) a Nílus nyugati partján található települések is 
Líbia területére estek. Hérodotosz esetében azonban egyszerű az 
eset: ő személy szerint azokat nevezi egyiptomiaknak, aki a Nílus 
vizéből isznak. (Hérodotosz, 11.18.)

Az éghajlat mindkét nép életterében azonos volt, különbséget a 
Nílus létéből és áradásából adódó fizikai és biológiai tényezők 
jelentettek (magasabb páratartalom, kisebb hőingadozás, légnyo
másváltozás, az állatok eltérő viselkedése, nagyobb egyedsürüsége 
az emberek közvetlen közelében). Áradás idején a táj külseje, 
élővilága is jelentősen megváltozott. „Mikor a Nílus elönti a sík 
földet, csak a városok látszanak ki belőle, amelyek ilyenkor az 
Egei-tenger szigeteihez hasonlítanak. Egyiptom minden része 
tengerré változik, amelyből csak a városok emelkednek ki. Ekkor a 
hajósok már nem is a folyam medrében hajóznak, hanem a síksá
gon vágnak át. S ha valaki ilyenkor Naukratiszból felfelé, 
Memphiszbe hajózik, útja közvetlenül a piramisok mellett vezet el, 
holott nem ez a megszokott út, hanem az, amely a Delta csúcsa és 
Kerkaszórósz városa között vezet." (Hérodotosz, 11.18.)
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a. Intenzív napsugárzás

Egyiptom éghajlatának állandó, jellemző eleme a szárazság, hőség 
és intenzív napsugárzás. Nem csoda, hogy Ré, a napisten annyira 
fontos szerepet töltött be az egyiptomiak életében. Jótékony vagy 
romboló hatása életet és halált jelenthetett számukra. Orvosi szem
pontból nézve a sok napsütés megakadályozza a D-vitamin-hiány és 
az ebből fakadó betegségek, mint pl. az angolkór fellépését. Ezzel 
szemben szomjúságot okoz és a bőrt is jelentősen kiszárítja, ami 
komoly egészségügyi problémákhoz vezethet. A szervezet nagyobb 
mértékű vízhiánya, amit a fokozott párologtatás ellenlépések hiá
nyában szükségszerűen előidéz, a test kiszáradását vonja maga után.

„ Megállapodtam a Keserű-tavak szigeténél.
Szomjúság zuhant rám, megrohant engem.
Eltikkadok, torkom poros.
Mondtam, a halál íze ez.
Am felemeltem szívemet, összeszedtem tagjaim: 
nyáj bögését hallottam, 
megpillantottam az »íjászokat«;
Megismert engem vezetőjük, 
mert volt már Egyiptomban.
Vizet adott nekem, 
melegített nekem tejet, 
elmentem vele törzséhez.
Jó volt, amit cselekedett ^

így fogalmazott meg Szinuhe egy nyilván sok egyiptomi által 
tapasztalt élményt. A szervezet kiszáradása ellen már a neolit kori 
egyiptomi lakosság körében kimutatható a zsiradékok széles körű 
alkalmazása, ami a fáraókori kultúrára is oly jellemző volt. Hogy 
ők is elsőrendűen fontosnak tartották a zsírokat és olajokat, jelzi 
az a tény is, hogy számtalan olajos edénykét készítettek és helyez-

'7 Szinuhe, in: Dobrovits Aladár, A paraszt panaszai, Bp, 1963, pp. 22-23.
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tek el túlvilági útravalóként, mint nélkülözhetetlen kelléket, 
valamint hogy a legkorábbi isten-áldozatok között is megtalál
hatók -  már az 1. dinasztia idején kialakult a hétféle olajat tartal
mazó készlet. A zsiradékok kezdetben még véletlenszerű hasz
nálata ugyanakkor szükségképpen vezetett azok egyéb hatásainak 
a megismeréséhez is, amit később a gyógyászatban és koz
metikában igen gyümölcsözően hasznosítottak. Egyik alkalmazási 
mód például: „Az izzadság szagának megszüntetése a száraz év
szakban: tömjén 1, timsó 1, fenyőmag? (pr.t Snj) 1, mirrha 1, 
masszává gyúrni, azzal bekenni. ” (H 31)* -  úgy tűnik széles kör
ben elterjedt volt az Újbirodalom korában, ugyanis a recept 3 le
jegyzése is ismert (még: Eb 708, H 150).

A napsugárzás további negatív hatása, hogy napszúrást, hő
gutát okozhat, különösen hogyha hosszabb ideig kell a tűző napon 
ácsorogni, mint azt Assuruballit asszír király ékírásos levelében 
követeivel kapcsolatban olvashatjuk, akik Teli el Amamában így 
várakoztak arra, hogy Ehnaton fáraó fogadja őket.

„Ami a késedelmet illeti, amivel követeid csatlakoztak hozzád, 
azért volt, mert a Szutu-beliek üldözték őket, és halálos veszélyben 
voltak. Magamnál tartottam őket, amíg írni tudtam, és elfogatni a 
Szutu-belieket, akik üldözték őket. Igazán nem kell megakadályozni, 
hogy az én követeim csatlakozzanak hozzám!

Miért kellett követeimnek folyamatosan a napon lenni és majd 
meghalni a napsütéstől? Ha a napon várakozás előnyt jelent a kirá
lynak, hogy az [ti. a követ] kívül marad és meghal ott a naptól, 
akkor az hasznos kell legyen a királynak magának. Vagy ha 
mégsem, miért halnának meg a napon? Ami a követeket illeti, akiket 
váltottunk, ... élve őrzik meg a követejimejt? Hagyják a napon 
meghalni őket!"®

Mit tehetett volna a fáraó? Egyrészt a várakozás idejére az itt is 
említett körültekintőbb helymegválasztás segített volna, különösen 
megfelelő mennyiségű folyadék biztosítása mellett, másrészt a beteg 
követek kezelése. A nagy hőség erősen igénybe veszi a szervezetet,
8 L. Moran, Les lettres d'el Amarna. Correspondance diplomtique du pharaon, 
Paris, 1987, p. 107. EA 16, pp. 43-55.
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könnyen kiszárítja, huzamosabb idő pedig kedvez az epe- és ve
sekőképződésnek is. Ezek ellen az egyiptomiak bizonyos mértékig 
edzettek voltak. Az emberi adaptáció egy érdekes megnyilvánulása 
például az, hogy az afrikai népek belső biológiai rendszere valószínű
leg genetikai úton is gátolja a vese- és epekövek képződését. 
Lényegesen ritkábban alakul ki Afrikában, mint Európában. Ezt lát
szik igazolni, hogy mindössze egy példát ismerünk az ókori 
Egyiptomból, egy idős hölgy múmiájában találtak epeköveket.

A test túlmelegedésének, a nedvesség pótlásának a kezelésére -  
az Újbirodalom idejéből -  ismert gyógyital is. A Chester Beatty 
VI. papirusz 18-19. paragrafusa a következőképpen intézkedik:

„Másik orvosság a hitj-szív hüsítésére, a végbél hűsítésére, a 
vérerek éltetésére, amit a szárazság évszakban csinálnak: megőrölt 
földimandula 5 ro, friss datolya 5 ro, fenyőmag? (pr.t-Snj) 1/16, 
ricinus hmw része 2,5 ro, méz 1, víz 25 ro, négy napig inni.

Egy másik orvosság, amit ez után csinálnak beöntésként: méz 
2,5 ro, friss mór inga olaj L, édes sör 20 ro, a végbélbe önteni 4 
napon át. ”

A hőség egy másik következménye, hogy a talaj kiszárad, a 
folyó visszahúzódik. „Száraz Egyiptom folyója, gyalog át lehet 
menni a vízen. Keresik a vizet a hajóknak, hogy vitorlázzanak 
rajta, mert medre folyópart l e t t -  írta Noferti jóslatában egy 
száraz időszakról. Szerencsére viszonylag ritka volt a rendkívüli 
szárazság. Épp elég gondot okozott a mindennapos hőség is -  a 
homokot így igen könnyen felkavarja a szél és az állatok, emberek 
mozgása. Az állandó por viszont elősegíti a szemgyuliadások 
kialakulását. A legyek pedig, nedvességigényük kielégítésére, 
szívesen telepednek meg a szem környékén, és különböző 
kórokozókat, különösen a trachoma kórokozóját terjesztik. Ez a 
szem kötőhártyájának gennyes gyulladása, amit „egyiptomi” 
szembetegségként is szoktak emlegetni.

Nagyon sok embernek volt gondja az ókorban is a látásával. 
Ezt a szembetegségekre vonatkozó, arányaiban is kimagasló
9 W olfgang Helck, Die Prophezeiung des Nfr.tj. Kleine Ägyptologische 
Texte, Wiesbaden, 1970, pp. 26-27.
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számú recept is jól mutatja. Az ábrázolások között pedig, ahol a 
fizikai elváltozások helyett rendszerint az ideális állapotot 
örökítették meg, a jelenség általános meglétét jelzi, hogy sok a vak 
hárfás képe. A vakság szinte predesztinálta a muzikális alkatú 
embereket erre a foglalkozásra, ami gyakran az elhízással járt 
együtt. Ez utóbbi a vakság könnyen érthető másodlagos következ
ménye. Egyrészt a vak emberek mozgástere jelentősen lecsökkent, 
ráadásul a zenészek nemcsak a liturgikus szertartások folyamán 
gyönyörködtették az isteneket játékukkal, hanem muzsikájuk 
gyakori volt a lakomákon is. Míg az előkelő vendégek ettek, ittak, 
szórakoztak, hangszerkíséret mellett dalok hangzottak el, ame
lyekhez néha táncelőadások is csatlakoztak. Az ilyen helyeken 
mindig akadt néhány jó falat a zenészeknek is. Másrészt viszont 
úgy tűnik, hogy mivel a retina a fényimpulzusokat energiakvan
tumokként fogja fel, befolyásolhatja a szervezet víz- és szénhidrát
háztartását. Mivel ez a forrás a vak embereknél kiesik, testük 
fiziológiai okok miatt is felpüffedhet.

Az embereket körülvevő környezet sok szempontból lehetett 
kedvezőtlen. Egy oázisba küldött hivatalnok levelében például 
arról panaszkodik, hogy amikor sört iszik, 200 kutya és 300 sakál 
üvölt ajtaja előtt, hőség és szúnyogok kínozzák, ráadásul írnoká
nak a szeme gyulladt, és fogát féreg rágja (vagyis szuvas?). Meg 
kell jegyezni, hogy viszonylag kevés szuvas fogat találtak óegyip
tomi koponyák vizsgálatakor, de annál több gennyes fogra utaló 
nyomot, amelyek kialakulásában a szél és táplálék útján szájba 
került apró, száraz homokszemcsék koptató hatása nagy szerepet 
játszott. Ugyanezek a szemcsék belélegezve a széltől, különösen a 
viharos khamszín szelek idején, vagy emberi/állati tevékenység 
következtében felvert por formájában a légzőszervekben, így a 
tüdőben is kárt tehettek, a szembe kerülve pedig a karcolásos 
sérülésen kívül az állandó irritáció bevérzéshez is vezethetett. 
Ráadásul a szél még légylárvákat is besodorhatott a szembe, ame
lyek további károkat okozhattak. A század elején megszokott

I. Fuchs, Blinde Sänger und Harfner im A lten  Ägypten, Abbottempo, 
1966, Bd.I, pp. 26-31.
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szeinorvosi tevékenység volt a falusi piacokon a szemből kis 
kukacokat kipiszkáló gyógyító ember. * *

b. Időjárásváltozás egészségügyi hatásai

Az embereket a „változások, s különösképpen az évszakok vál
takozása alkalmával támadják meg a betegségek’’ — jegyezte fel 
Hérodotosz a betegségek kialakulásával kapcsolatos egyik görög 
felfogást. Ennek igazát éppen az egyiptomiak állapotával vélte bi
zonyítottnak. Ez azt is mutatja, hogy a mediterrán éghajlathoz szo
kott Hérodotosz számára az Egyiptomban az év 360 napját kitevő 
három évszak teljesen egybeolvadt.

A fennmaradt egyiptomi orvosi szövegek között csak kivétele
sen találni olyant, amely évszakváltásra, illetve valamely időszak
ra jellemző betegségre vonatkozik. Az egyik a már említett test
szag megszüntetését célozza. Az izzadságszag a legmelegebb s zá 
raz évszakban” (március közepétől július közepéig tart) volt nyil
vánvalóan a legáthatóbb. Egy másik szöveg, a fent idézett „szív 
hüsítését” szolgáló recept szintén erre a forró időszakra vonatkozik. 
Ugyanekkor a reumatikus fájdalmak is erőteljesebben éreztették 
magukat a Bin 139 alapján, bár ezek a sarjadás évszakra (november 
közepétől március közepéig tart) is jellemzőek, sőt talán még 
általánosabbak is lehettek, ugyanis ekkor két recept is szolgált 
kezelésükre (Bln 139, 140). A sarjadás évszakban a látást is erősí
teni kívánták -  két recept ehhez az időszakhoz köti a szemkenőcs 
alkalmazását. Míg az Eb 388-ból csak annyi derül ki, hogy 3-4. 
havában javasolják a kenőcs felkenését, az Eb 393 annak célját is 
leírja, és két „másik" címmel jelzett recept követi, ami valószínűleg 
azt jelenti, hogy azok is ugyanezt a célt szolgálták:

Másik: a látás megerősítésére, amit a sarjadás 1. havától a 
sarjadás 2. haváig készítenek: galenit, hím-galenit, snn mézga, 
részről részre; mindkét szemre tenni. (Eb 393)

Másik: Felső-egyiptomi sji ásvány, galenit, részről részre; 
mindkét szem külső részére tenni. (Eb 394)

Gyó'ry Hedvig, Gyógyítók az ókori Egyiptomban, LÁM, 11/1, (2001), p. 88. 
12 Gyó'ry Hedvig, Öffnen des Sehens, GM 189,2002, pp 47-56.
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Másik: szentjánoskenyérfa termése (dîr.t), galenit, méz, részről 
részre; mindkét szembe tenni. (Eb 395)

A többi, évszakhoz kötött recept inkább a felhasznált növények 
élettani fejlődésével hozható kapcsolatba. Ugyanakkor már a 
Középbirodalom korától kimutatható a jó és veszélyes napokba 
vetett hit. Szahmet istennő ártó démonjai tartották rettegésben 
mindazokat, akik nem tudták elkerülni a „veszélyes napokat”. 
Ezek kalendáriumba foglalt rendszerében olvasható például, hogy 
a sarjadás évszak 2. hónapjának 13. napján pusztító szelet küldött 
Szahmet a földekre, míg az áradás évszak (július közepétől no
vember közepéig) 1. hónapjának 25. napján a Keleti hegyekbe 
vonult a haragvó istennő. Azt is feljegyezték, hogy „... aki ismeri 
az év bajthozó napjainak nevét, nem szomjazik és nem éhezik és 
nem szenved szükséget az évben, Szahmet nem fogja a hatalmába 
keríteni, ...mert ö ismeri azoknak /ti. az ártó démonoknak/a nevét; 
nem száll rá Szahmet kísérete, az év láza ...”^

c. Az „év járványa”

Az egyiptomi kalendárium az év végén öt kiegészítő napot tar
tott számon, amelyekkel az év teljes hosszát 365 napban határoz
ták meg. Feltűnő, hogy ezt az öt napot milyen veszélyesnek tartot
ták. Elképzelésük szerint ilyenkor küldte szét Szahmet istennő 
kíséretét, a kíméletet nem ismerő, betegséget és bajt okozó hírnö
köket, akik „az év járványát” (jíd.t rnp.t ) terjesztették. A nem 
mindig halálos, de ekkortájt rendszeresen visszatérő, súlyos beteg
séghullám valószínűleg a Nílus áradásával függhetett össze.

Greta H ort^ véleménye szerint a bibliai 10 csapásból (Exodus, 
4,18-5,1. Ps. 78,43-51, Ps. 105) az első hatot lényegében az áradás 13 14

13 s.-E. Hoenes, Untersuchungen zur Wesen und Kult der Göttin Sachmet, 
Bonn, 1976. p. 56. -  Leideni papirusz.
14 J. K. Hoffmeier, Israel in Egypt. The Evidence for the Authenticity o f the 
Exodus Tradition, New York-Oxford, 1996, pp. 146-149: Greta Hort, The 
Plaque of Egypt, ZAW 69 (1957) pp. 84-103, ZAW 70 (1958) pp. 48-59 alapján.
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okozta. A Nílus elvörösödése szerinte a flagellates halak tömege 
miatt következhetett be, amelyek a Kék Nílusból sodródtak le az 
áradással, más magyarázat szerint viszont az Atbarából érkező vas
tartalmú, vöröses iszap miatt. Az áradás vége felé (szeptember, 
október) a békák rendszeresen megtöltik a vidéket. A héber „kin- 
nim” rovart szúnyognak (vagy tetőnek) szokták fordítani -  a sok 
pocsolyában hamar elszaporodnak. Ugyancsak a vízbőség az oka a 
kalapácslégy elszaporodásának. A rovarok számos betegség 
kórokozóját terjesztik -  ezek közül a Biblia a lépfenét emeli ki. 
Ennek estek áldozatul az állatok. Végül a Pinna (égető láz) zárja a 
csoportot, amely embert és állatot egyaránt sújtott -  Hort szerint a 
Stomoxys calcitrans nevű légyfaj terjesztette.

Az egyiptomiak csak a szabad szemmel is látható kórokozókat 
ismerték, a baktériumok, vírusok és más paraziták létéről természe
tesen nem tudhattak. A tömegesen fellépő súlyos betegségeket 
érthető módon csak valamilyen túlvilági lény, forrásaink szerint ál
talában Szahmet tevékenységének tulajdonították, tehát a védelmet is 
tőle remélték. Feltételezik például, hogy az a több mint 300 óriási 
Szahmet-szobor, amit III. Amenhotep fáraó Muttal is azonosított, és 
Műt istennő karnaki templomában állíttatott fel, azért kívánta az 
istennőt ilyen látványosan megbékíteni, hogy ezáltal véget vessen 
egy nagy járványnak. A karnaki Szahmet fokozott tiszteletére hívja 
fel a figyelmet Legrainnek az a megfigyelése is, hogy a templomban 
felállított szobrok lábain és bal kezén erőteljes kopásnyomok észlel
hetők. Ez feltételezése szerint a hívők rendszeres érintéseire utalna.

Úgy tűnik, az egyiptomi források egy része a végzetes kimene
telű járványos betegségeket egyetlen betegségcsoportként kezelte, 
valamennyit a jíd.t (/ jdw) szóval jelölte, és rendszerint Szahmet 
istennővel hozta kapcsolatba. Ez az összefüggés igen régi keletű 
lehet, tekintve, hogy már a Középbirodalom korában, Szinuhe 
történetében is egy közismert kép részeként szerepel: „Miként lesz 
hát azzal az országgal e tökéletes isten nélkül, kinek félelme áthat
ja  az országokat, mint Szahmet a dögvész é v é t T illetve az Első 15

15 Dobrovits, i. m. p. 24.
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ja  az országokat, mint Szahmet a dögvész évét?”^^, illetve az Első 
Átmeneti Korból származó A paraszt panaszaiban szintén Úrnője 
van a dögvésznek (2. panasz).

A köznyelvben általános értelemben használt jsd.t szó azonban 
elképzelhető, hogy a gyógyítás szakterületén konkrétabb értelmet 
nyert. A Smith papirusz halálos kimenetelűnek tartja az „év 
járványát”, és terjesztőjeként gyakran a szelet nevezi meg. Varázs
igékkel, amulettel és tisztító szertartással küzd ellene. Első szö
vege például így szól:

„ Mondás az év járványa (jíd.t rnp.t) leheletének az elűzésére.
Oh, lángoló arcú, a horizont elöljárója! Neked mondom, a hmsw.t 

Ház elöljárójának! Legyen erős Ozirisz, a Föld elöljárója! Oh 
Nebhet, aki felemelte a földet az égbe atyjának! Jöjj, és bizony kösd 
meg a két tollat mögöttem! Jöjj, és bizony kösd meg a két tollat mö
göttem!

Elek és ép vagyok, mert enyém ez a Fehér korona. Az első a napé 
Héliopoliszban, a második Iziszé, a harmadik Nephthyszé. A Fehér 
koronaf?) mögött vagyok, aki megragadja a nagy istennőt, Szahmet 
fiát, a hatalmas istenek hatalmasát, a hiy.t istenség fiát, a dnd isten
séget, Hathor fiát!

Oh Fehér korona úrnője, a folyók felkorbácsolója! Te a Nunban 
utazója Nappali bárkán hajózol és megmentettél engem az év 
mindenféle keserű-betegségétől (dhr.t).

Ráolvasás erre a szélre, a gonosz minden szelének a leheleté
vel: Hórusz, Hórusz, Szahmet sarja van a testem mögött, aki töké
letes az élet számára!

Mondás két keselyű tolla felett, amelyeket ráhelyeztek az em
berre. Az ő védelmére adni, minden helyen, ahol jár. Ennek az 
évnek a védelme ez. Távol tartja a keserű-betegséget (dhr.t) az év 
járványa idején." (Sm, 49, verso, 18,1-11.)

Amíg tehát a járvány pontos orvosi eseményeit nem ismerjük, 
pusztán találgatásokra vagyunk utalva. Annyit azonban tudunk, 
hogy legalábbis több esetben egyiptomi értelemben meghatározott
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betegségek együttese alkotta. Az idézett részlet alapján például a 
dnd és \fiy.t betegségek és legfőbbképpen a dhr.t betegség volt az, 
amely az „év járványa” idején fenyegetett, ellenük viselték a két 
keselyütoll amulettjét.

A hsj.t betegség viszonylag sokszor előfordul az Ebers papi
rusz „gyomor könyvében”, és a 2. anatómiai traktátusban'” is 
többször említik, de rituális szövegben, a Halottak Könyvé ben is 
szerepel. Ez általánosabb vagy gyakoribb betegséggel kapcsolatos 
jelenségbe utal. Az Eb 188-ban és az Eb 875 1-ben például a máj- 
gyulladás tüneteinek összefoglaló szakkifejezése, az Eb 190- 
ben pedig egy olyan esetet ír le, ahol a frsj.t a bordáknál mintha 
székletgombócként lenne érzékelhető. A szó az „ellenség” foga
lomkörébe tartozik, töve a „kínlódás, szenvedés’’’’ kifejezője.

A dnd szó töve viszont a „méreg, harag"-ra vezethető vissza. 
Ha egy dühkitörésre gondolunk, elképzelhető, hogy gyógyászati 
értelemben valamilyen „roham” jelentést nyert. Ez annál is inkább 
elképzelhető, mivel a dnd egy óegyiptomi betegség egyik tünete: 
„Ami a köteget illeti, ami a hitj-szívre esett. Azt jelenti, hogy 
hőségköteg esett a hítj-szívre. Ezek gyakori gyengeségek. Ez azt 
jelenti, hogy elájul a dnd miatt, hitj szívének vérrel telítődése az, ami 
okozza. Vízivástól jön létre. A sbj.t hal forró elfogyasztása az, ami 
lé trehozza (Eb 855v). Világosan kimondják, hogy ezt a betegséget 
valami miatt fertőzött táplálék okozza, és áradás idején különösen 
általános jelenség. Az étel vagy ital elfogyasztása és a betegség fel
lépte között viszonylag kevés idő telhetett el, ha egyértelműen kap
csolatba hozták őket egymással. Lázzal meg általános gyengeséggel 
járt, mely utóbbit az időnként fellépő dnd okozta.

A dhr.t „keserű"-betegség leírása az Eb 855 h kommentár
szövegében így hangzik: „Ami a mindenféle keserű-betegséget 
illeti: A bal szemen lép be és a köldökön át megy ki. Az wrb pap 
tevékenységének a lehelete az. A hîţj-sziv adja, hogy belépjen az 
ereibe, főzést főzve egész húsában. Elmozdul miatta a hítj-sziv,
16 Gyó'ry H., Medicina theoretica Aegyptorum, OK, 178-181,2002, pp. 45-73. 
I'* Gyó'ry H., „Négy ere van a májnak" -  A  májról alkotott anatómiai ismeretek 
az Ebers papiruszban, OH 20 (2001) p. 31.
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amiatt a tény miatt, mivel megfőve jön ki. Remeg erre az ember 
hstj-szíve a dolgoktól. Ami az /erek/ összenyomását (díjrj illeti, a 
keserű-betegség beborítása az. Ami viszont keserű-betegsége 
felemelését illeti, az /erek/ elárasztása az." A szövegből annyi 
világos, hogy a betegség nagyon magas lázzal jár, a beteg egész 
teste remeg, és bensejében ellentétes folyamatok játszódnak le. 
Mindezek eredete meghatározhatatlan, tehát csak valamilyen 
isteni közreműködés eredménye lehet. Maga az elnevezés pedig 
vonatkozhat a tünetek miatt fellépő keserű életérzésre, esetleg 
szájízre, vagy talán a gyógyítására szolgáló orvosság ízére.

Ezek a példák is jelzik, hogy az év járványa nem egy speciális, 
kizárólag erre az alkalomra jellemző betegség rendszeres vissza
tértét jelenti, hanem többféle, elszórtan előforduló és egyébként jól 
ismert betegségek tömeges megjelenésére vonatkozik. Úgy tűnik, 
jellemző rájuk a láz. Elképzelhető, hogy az említett betegségek vagy 
tünetek együttese esetleg különböző lázas betegségek közös meg
jelölésére szolgált, amelyeket talán az egyiptomiak nem is különítet
tek el egymástól, hanem azokat egy meghatározott betegség külön
böző megnyilvánulásainak tartottak. Ilyen megfontolásból többféle 
betegség, különösen a kiütéses tífusz, a hastífusz (ld. táplálkozás), a 
malária, a dengue vagy a sárgaláz jöhet számításba.

Kiütéses tífusz

Zsúfoltság és rossz higiénés viszonyok között fordul elő. A 
ruhatetvek csípésükkor terjesztik e betegség kórokozóját, mivel az 
ember vakaródzáskor a tetű ürülékével ürülő kórokozókat bedör
zsöli a bőrébe. Rendszerint hirtelen jelentkező magas lázzal, hi
degrázással kezdődik. Kísérheti heves fejfájás, émelygés és ét
vágytalanság. Az állandósuló lázzal párhuzamosan zavaros 
tudatállapot (= typhosus) alakul ki, majd 4-7 nap múlva megjelen
nek a testen a kiütések. Ha a beteg a két hétig tartó heveny fázist 
túléli, a kiütések helyén apró, barna foltok maradnak hátra.
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Malaria

A trópusi mocsarak*** kedvező tenyészhelyet nyújtanak a 
maláriát terjesztő Anopheles szúnyogoknak, amelyek különösen a 
nedves időszakokban tevékenyek. A nőstény szúnyog a tápláléká
ul szolgáló fertőzött emberi vért magába szíva veszi fel a maláriát 
okozó egysejtű Plasmodium fajokat, amelyek fejlődése részben 
ezekben a kétszárnyúakban játszódik le. Ezáltal a szúnyogok a 
paraziták köztigazdái. Ennek négy fajtája idézheti elő a betegsé
get, de a trópusokon a Plasmodium falciparum a leggyakoribb és 
legveszélyesebb -  gyakran halálos fertőzést okozó faj. A parazita 
a szúnyog testében történt ivaros szaporodás után, annak érzéste
lenítő hatású nyálával jut vissza az emberi szervezetbe, amikor az 
éhes szúnyog ismét vért szív.

A malária általában évekig elhúzódó krónikus betegséggé 
válik, de rövid időn belül is halált okozhat. Különösen az öt év 
alatti gyerekek és terhes nők körében szedi áldozatait. Tünetei 
ilyen esetben láz és hidegrázás, ízületi fájdalom, fejfájás, hányás, 
általános rángatódzás, és végső stádiumban kóma. Ezek a tünetek 
több gyermekbetegséggel jelentős átfedést mutatnak, így valószí
nűleg nem különítették el kóroktanilag. Az akut időszakot túlélők 
leromlott általános állapota a további fizikai és szellemi fejlődést 
jelentősen gátolhatta. Bár ma már több gyógyszert is alkalmaznak 
gyógyítására, sőt védőoltás kifejlesztésén is dolgoznak, az ókori 
világban valószínűleg a szúnyogcsípés elkerülése volt az egyetlen 
ellenszer. Úgy tűnik, hogy a krizantémban található pyrethrummal 
átitatott függönyök, ágyhálók 6-12 hónapig távol tartják a 
kórokozót terjesztő szúnyogokat. Bár ezt a módszert az óegyipto
miak nem ismerték, a deltái halászok tapasztalata mégis arra 
késztette őket, hogy éjszakára ágyuk fölé kifeszítsék hálóikat a 
szúnyogok ellen, mint Hérodotosz írja.

A maláriás emberben termelődött ellenanyagok biztosan jelzik 
a betegség korábbi meglétét. Több múmiában kimutatták a har-

De régebben Magyarországon is elterjedt betegségnek számított. Felszá
molása az 1930-as évek nagy közegészségügyi eredményei közé tartozik.
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madnapos lázat okozó malária kórokozójának jelenlétét már a 
fáraókort megelőző korokból is. Ókori jelenléte tehát kétségtelen. 
Mivel a malária tipikus betegség, a tünetek súlyosságának hullám
zása feltétlenül reménykeltő lehetett, ezért minden valószínűség 
szerint megpróbálkoztak a kezeléssel. Bár a tünetek eléggé álta
lánosak, de a három vagy négy naponta visszatérő lázrohamok 
nagyon is jellegzetesek. Érdekes módon mégsem azonosítottak 
eddig ilyen típusú kifejezést egyiptomi szövegekben. Nem kizárt 
azonban, hogy valamelyik, most még pontosan nem értelmezhető, 
betegséget vagy lázat jelentő egyiptomi szó egyike, vagy éppen 
Anynakhte háromnapos vagy naponkénti (?) láza' ^ éppen erre a 
betegségre vonatkozik.

Dengue

A maláriához hasonlóan vérszívó szúnyogok által terjesztett, 
vírusos betegség a dengue. Bár ezt a betegséget egyelőre még nem 
mutatták ki múmiákon, de mivel köztigazdája Egyiptomban gya
kori, és a vírus is őshonos az afrikai környezetben, hajdani meglé
te nagyon is valószínűsíthető. Az afrikai faodvakban, levélhónal
jakban tenyésző Aedes aegypti szúnyogfaj, illetve más fajok nősté
nyeinek a csípésével kerül a dengue vírusa a véráramba. A beteg
ség 5-6 napos lappangási idő után kezdődik, majd fokozatosan 
emelkedő láz jellemzi, amely állandósul, és a kezdetektől számí
tott 7. napon szűnik meg. Vezető tünet az igen heves ízületi és 
csontfájdalom, ami halványpiros, apró foltok kíséretében jelent
kezik. A foltok először a karon, a törzsön, majd a lábon mutatkoz
nak. Ma sincs ellene más védekezés, mint a szúnyogirtás, illetve a 
szúnyogok távol tartása.

'9 S. Sauneron, he rhume d'Anynakhte (Pap. Deir el-Médineh 36), Kérni 
20 (1970) pp. 10,11,16.
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Sárgaláz

Szintén az Ades aegypti szúnyogfaj terjeszti. Súlyos, májmegna
gyobbodással járó vírusos betegség. A kórokozó beoltása után 3-5 
nappal láz jelentkezik, ami csúcspontját mindjárt az első nap eléri 
(40-41 C), és 3-4 napig tart. Kínzó fejfájás, izomfájdalmak, hányin
ger, hányás, esetleg lázas tudatzavar kíséri. A beteg arca felpüffed, 
jellegzetes, szinte meggypiros színűvé válik. Egy-két napig tartó nor
mál testhőmérsékletű időszak következik, majd visszatér a magas láz. 
A sárgaság a fertőzést követő 8-9. napon tetőzik, és bevérzések 
keletkeznek a bőrön, illetve a bélrendszerben. Ez utóbbi következ
tében szurokfekete színű széklet és hasmenés is lehetséges. Mintegy 
tíz nappal az első tünetek után hirtelen megszűnik a láz, a sárgaság 
lassan mérséklődik. A halálos kimenetel leggyakrabban a második 
lázas időszakban sokkot okozó májkárosodás miatt következik be.

Más járványos betegségek

Több tudományos elemzés is alátámasztja, hogy a halálozások 
egyik fő oka Egyiptomban is a fertőző betegségek lehettek. 
Minden valószínűség szerint az ezekből kiinduló járványok gyak
ran és hatalmas veszteséget okozó pusztulással járhattak. Forrása
ink mégis igen hiányosak e téren. Talán járványra utal Josephus 
Flavius (Contra Apionem, I. 227), amikor azt említi meg, hogy a 
hükszosz kor végén tömegsirokat kellett ásni. Ilyen temetkezési 
módot háborús cselekményeken kívül nagy valószínűséggel csak 
járványokkal járó, tömeges halálozás miatt alkalmazhattak.

A legkorábbi ismert, szövegekkel dokumentált kontinentális mé
retű járvány Ehnaton utódainak a korában dúlt. Amama levelek és 
hettita, járvány végét váró imák egyaránt említik. Egyik amama le
vélben például Ciprussal kapcsolatban írják, hogy ott a rézművesek 
fele ugyanennek a betegségnek esett áldozatul. Hettita forrásokban 20

20 R. Sullivan, A brief journey into medical care and disease in ancient Egypt, J R 
Soc Med 88/3 (1995) pp. 141-5. vö. J R Soc Med 88/7 (1995) p. 424.
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olvasható, hogy Hath országába Egyiptomból elhurcolt foglyok köz
vetítésével került a betegség, majd jelentősen megtizedelte a lakossá
got. Suppiluliumas hettita királynak is ez okozta a halálát.^

Magáról a járványról, orvosi értelemben azonban csak azt tud
juk, hogy legalább 20 évig elhúzódott, ugyanakkor a nagyarányú 
elhalálozások ellenére egyik ország politikai aktivitása, belső élete 
sem csökkent jelentősen, ami azt is jelenti, hogy a járvány nem le
hetett katasztrofális, az országok erejét teljes mértékben felemész
tő esemény. A járvány hosszú időtartamára alapozta Marianne 
Luban^ azt a feltételezését, hogy lehetett például tuberkulózis is, 
amelyet ha folyamatosan ad át egyik személy a másiknak, akkor 
állandósulhat a betegek és haldoklók nagy száma -  kialakulhat a 
járvány képzete. Az mindenesetre tény, hogy az Újbirodalom 
időszakában Egyiptom területén több idegen eredetű betegség is 
felütötte a fejét, és ezzel párhuzamosan idegen istenségek tiszte
lete is meghonosodott, közöttük Resepé, akit a fullasztó hőség, a 
háború és járvány istenének tartottak Szíria-Palesztina területén, 
ugyanakkor a születendő gyermeknek boldog jövőjét is biztosít
hatta.^ Bár Egyiptomban általában a háború és a termékenység 
isteneként tisztelték, több sztéléje talán arra utal, hogy járványok 
idején gyógyulást is kértek tőle. Deir el Medinehben „az imák 
meghal'Igáiójaként”, vagyis védőistenként is tisztelték.^4

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy az ember immunrend
szere és a kórokozók -  állandó kölcsönhatásuk eredményeként -  
folyamatosan változnak, lépésről lépesre alakulnak, de mutáció 
folytán hirtelen új jelenségek is feltűnhetnek.^ Amikor például az

2\  Kákosy L„ Ré fiai, Bp, 1979, p. 153, W. Helck, Geschichte2 , p. 178.
22 M. Luban, P estilence in E g yp t, EEF levél 5 /Í5 /2 Ó 0 0 , w ebsite: 
http:// www.netins.net/showcase/ankh /  eefinain.html.
23 R. Giveon, Reshep in Egypt, JEA 66 (1980) pp. 144-150.
24 id. R. Stadelman, Syrisch-palestinensische Gottheiten in Ägypten, Leiden, 
1967, p. 57 (= L. Borchard, Das Grabdenkmal des Königs Sahu-re /., Leipzig, 
1906, p. 126), pp. 63-74; W. J. Fulco, The Canaanite God Reshep, New  
Haven, 1976.
25 L. Eastman, Pestilence in Egypt, EEF levél 18/5/2000, website: http: 
/  /  www.netins.net/showcase/ankh/eefmain.html
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influenzavírust az európai telepesek behurcolták magukkal Ame
rikába, a kórokozó a bennszülöttek körében szabályos irtóhadjáratot 
végzett. A spanyolnátha Magyarországon hasonló hatással volt a 20. 
század eleji lakosságra. (Az influenza gyakran halálos is lehet.) Ma 
azonban az influenzaszerű betegségek és a nátha hallatán senkinek 
sem támad halálfélelme. Ebből az is következik, hogy a ma ismert 
betegségek óegyiptomi járványainak dinamikájában akár jelentős 
hangsúlyeltolódások is elképzelhetők a középkori vagy a jelenlegi, 
de rendszeres védőoltásokban nem részesült populációk statisztikai 
adataihoz viszonyítva. Bár bizonyosnak vehetjük, hogy az akkori 
betegségek sokkal drasztikusab módon támadtak, a korabeli 
emberek immunrendszere feltételezhetően ellenállóbb lehetett.

Pestis

Felmerült, hogy az egyiptomi jíd .t (/ jdw ) -  „járvány” szó 
orvosi szakkifejezésként a bubópestist jelenti. A magas lázzal, esz
méletvesztéssel járó betegségnek trópusi, szubtrópusi területeken 
található az őshazája. Rágcsálókon élősködő rovarok, elsősorban 
az ember közelében leginkább előforduló házi és vándor patká
nyon élősködő -  Xenopsylla cheopis (bolha) -  csípésével terjed. A 
beoltott kórokozók ( Yersinia pestis) először a nyirokutakon át 
tipikusan a lágyék, a hónalj és a nyak nyirokcsomóiba jutnak. Ott 
duzzanatot (bubo), bevérzést, majd 1-2 nap alatt gennyesedést 
okoz. A megduzzadt nyirokcsomók kifakadnak (bubópestis). Ha a 
fertőzés megáll, az idültté váló gennyedés a csontokon is nyomot 
hagy, és ezáltal régészetileg is kimutatható. A betegség tovább
lépésekor a kórokozó betör a véráramba, és az egész szervezetet 
elárasztja. Ilyenkor a beteg magas láz és eszméletvesztés követ
keztében akár 1-2 órán belül is meghalhat (septikémiás pestis). Ha 
ez nem következik be, a zsigeri szervekben számtalan gennyes góc 
jön létre. Az ilyen gócok leggyorsabban a tüdőben olvadnak össze 
és lebenyes tüdőgyulladást okoznak, véres gennyes köpetürítéssel 
(tüdőpestis). Ebből a cseppfertőzésből alakul ki a leggyorsabb jár
vány. E fertőzést az orr vagy torok váladékával fertőzött kéz, éle-
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lem vagy különböző gennyes váladékkal szennyezett tárgyak érin
tése is közvetítheti. A bubópestisnél volt némi remény a túlélésre, 
a betegség másik két formájánál ez gyakorlatilag kizárható.

A pestist a Bibliában döghalálnak nevezik, amely Ámos próféta 
szerint (4,10) a Kr. e. 1. évezredben pusztított Egyiptomban, és a 
Zsoltárok Könyve (78,50) a zsidók kivonulásával kapcsolatban írja, 
mint Egyiptomot sújtó isteni harag megnyilvánulását. Klasszikus 
szerzők viszont azt jegyezték fel, hogy a Kr. e. 5. századi nagy athé
ni pestisjárvány Egyiptomon keresztül Etiópiából érkezett. Kr. u. 
540-ben (Justinianus császár kora) feljegyzett nagy pestisjárvány is 
egy egyiptomi területről származott. Ez utóbbit Pelusium városából 
eredeztették. Marianne Luban^h arra a következtetésre jutott, hogy 
Egyiptom nem véletlenül játszott központi szerepet a pestisjárvá
nyok kialakulásában: hozzájárult a macskák tömeges tartása (ezek a 
rágcsálókkal szorosabb kapcsolatban lévén könnyen összeszedték a 
fertőzött bolhákat és közvetítették az emberek felé), és erre pre
desztinálta az országot a száraz, sivatagos éghajlata is. Ez utóbbit 
alátámasztja az az európai megfigyelés is, hogy a nagy járványokat 
óriási hőség és rendkívül száraz időjárás előzte meg, amelynek a 
hatására ugrásszerűen szaporodtak az emberi környezetben először 
a rovarok és a kisebb állatok, majd a betegség a már elviselhetetlen
nek érzett környezetben hirtelen ütötte fel a fejét.

Elképzelhető, hogy a pestis teijedését összefüggésbe lehet hozni 
a Nílus év végi áradásaival, amennyiben a víz elől menekülő patká
nyok bolháinak az emberekre jutása miatt a pestis baktériuma nagy
számú búbópestises megbetegedést okozott, de ezek nem feltétlenül 
vezettek országos méretű pestissel járó járványokhoz. Embertani 
vizsgálatok alapján azonban a bubópestisre utaló fertőzések egye
lőre csak az ország muszlim időszakára vezethetők vissza. Nagy a 
valószínűsége annak, hogy „az év járványa'’’’ különböző, tömegesen 
megjelenő megbetegedések összefoglaló neveként értelmezhető, 
amelyek között akár a pestis is ott lehetett. 26

26 M. Luban, Pestilence in Egypt, EEF levél 17/5/2000 + 18/5/2000, web
site: http://www.netins.net/showcase/ankh/eefmain.html
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Goedicke^ véleménye szerint a bubópestis egyiptomi neve az 
„ázsiai betegség", amelynek jellemző tünete a fekete elszíneződés 
és duzzanat a testen. A Hears papiruszon (H 170) a következő
képpen írnak róla:

Mondás az »ázsiai betegségre« (ti n.t rímw): Ki olyan gazdag 
az ismeretekben, mint Ré? Ki ugyanolyan gazdag az ismeretek
ben? Ez az isten, aki a testet faszénnel elszenesíti, hogy a legfőbb 
istent megragadja. Ha Széth rádolvas, ahogy a tengerre ráolva
sott, te ázsiai betegség, akkor nem tudsz megmozdulni ennek az 
NN-nek, NN. szülöttének a testében.

Négyszer kell elmondani ezt a mondást friss moringa-olaj és 
üst hnf.t része felett. Ezzel ráolvasni és sz teat it pecsételővel lepe
csételni. ” ^

Az elnevezés alapján Goedicke feltételezi, hogy kánaáni terü
letről terjedt át Egyiptomba. Az Újbirodalom korában kialakult in
tenzív külpolitikával párhuzamosan más, addig ismeretlen beteg
ségek is feltűntek, meghonosodtak az országban, amelyek gyógyí
tására külhoni recepteket és az idegen istenek (pl. Kades, Resep) 
gyógyító erejét is igénybe vették. A betegségek megnevezése is 
többnyire az idegen név egyiptizált változata lett, vagy származási 
helyének megjelölésével nevezték el. Az ázsiai betegség tipikus 
példa ez utóbbira. A kezelésére fennmaradt két egyiptomi orvosi 
szöveg Kr. e. 1550 k. (a fent idézett Hearst papirusz) és 1350 
körüli (Londoni Orv. Pap. 11,4-6 = L 32) időkből származik. 
Vannak olyan elképzelések is, hogy ez utóbbi időszak a feltéte
lezett betegség ragályos jellege miatt erősen befolyásolta volna 
Teli el Amarna elnéptelenedését.^ 27 * 29

27 H. Goedicke, The Canaaite Illness, SAK 11 (1984) pp. 91-105.
2  ̂Gyó'ry H., „The Seal is your protection", RRÉ, 2-3 (1998/99) pp. 35-52.
29 j. A ssm ann, Moses, the Egyptian, The memory o f E gypt in Western 
Monotheism, Cambridge-London, 1997, pp. 27-44, F. Yurco készülő cikke 
(EEF levél: 16/05/2000)
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Himlő

Az „ázsiai betegség” leírása azonban nem egyértelmű. Az 
említett tünetek alapján a betegség feketehimlő is lehetett. A 
feketehimlő vírusa cseppfertőzéssel jut a szervezetbe, terjedését 
tehát a szoros fizikai közelség, a többi között az ápolás is jelen
tősen gyorsítja. A 12-13 napos lappangási idő alatt a megfertőzött 
személy tünetmentes, de már a 3. naptól fertőzi környezetét. A 
himlő fontosabb tünetei a magas láz, kimerültség, hát és izomfáj
dalmak, néha hányás. Kettő-öt napon belül megjelennek az arcon, 
tenyéren és talpon a jellegzetes piros foltok, amelyek további 6-10 
nap alatt először kemény csomókká válnak, majd hólyagosodnak 
és elgennyednek, sőt extrém esetben egymással egybefolynak. Ez 
utóbbi tünet rendszerint halálos kimenetelt jelez.

Ha a beteg a kiütéses szakot túléli, további veszélyt jelent a 
gennyes kiütések gyakori másodlagos bakteriális fertőződése. 
Gyógyulás esetén a kiütések pörkösödnek, majd jellegzetes 
hegeket (pl. himlőhelyes arc) hagynak maguk után, de a bőrön 
kívül a nyálkahártyák és a szem kötőhártyájának érintettsége, vak
ság és meddőség is visszamaradhat. A túlélők életük végéig 
immunissá válnak a himlővel szemben.

A múmiák bőr- és szövettani vizsgálata is nyújthat a himlővel 
kapcsolatos adatokat. A szabad szemmel látható bőrelváltozások, 
a testet borító kiütések és szövettani vizsgálatok alapján például 
egy 18. dinasztiabeli múmián kimutatták e betegség nyomait, és 
azt is megállapították, hogy V. Ramszesz is a feketehimlőnek esett 
áldozatul. (A Biblia 6. csapásaként említett se/n‘/7-betegség — 
Exodus 9,8-11 -  is valószínűleg a himlőt jelöli -  héberül.)
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Lepra

Thierry Bardinet^® az „ázsiai betegség” egy újabb értelmezését 
veti fel, amennyiben a leprával véli azonosnak. A lepra egy mérsé
kelten ragályos, krónikus betegség, amelyet a Mycobacterium lep
rae baktérium okoz. A betegség lappangási ideje átlagosan körül
belül öt év, de a jellegzetes tünetek megjelenése akár 20 évet is vá
rathat magára. A felső légutakból származó cseppfertőzéssel ter
jed, apró bőrsérüléseken keresztül behatolva terjed, de csak abban 
az esetben, ha a beteg és a még meg nem fertőzött ember gyakori 
és szoros érintkezésben van egymással. A betegségnek négy 
klinikai formája ismert, a határozatlan, a leprómás, a tuberkuloid 
és a bimorf lepra. Plinius feljegyzése szerint ezek a bőrfoltok 
eleinte különböző színűek, „a végén azonban megfeketednek és 
rányomják a húst a csontokra.” Végső fázisban a deformálódás 
különös benyomást kelt, elsősorban a vékony bőrrel fedett csont
részek (pl. arc) felett. Egy 18. századi leírás szerint pedig a leprás 
„arca félig-kialudt szénre emlékeztet, csillogó, zsíros, puffadt, elég 
kemény pattanásokkal teleszórva, amelyek alja zöld, hegye fehér”.

A leprára utaló, legkorábbi egyiptomi maradványokat eddig a 
Dakhleh oázis egyik Ptolemaiosz-kori temetőjében találták, és az 
ezt leírók felvetik azt a gondolatot, hogy esetleg a kiváltságos 
osztályok számára alakítottak ki itt egy lepratelepet. A későbbi 
időkből két kopt múmián is diagnosztizálták a betegséget.

Grmek közel-keleti feljegyzéseket értelmezve arra a következ
tetésre jutott, hogy a lepra Mezopotámia területéről terjedt nyugat 
felé, és már a Kr. e. 14. sz. előtt elérte Kánaán területét, ahonnan 
Egyiptom, Görögország és Itália térségébe terjedt tovább. Tacitus 
írja, hogy több korábbi auctor szerint egy bizonyos Bocchoris 
nevű fáraó, amikor Egyiptomban „a testet eltorzító betegség tört 
ki", Amon oraculumot kért a gyógyulás érdekében. Josephus 
Flavius pedig Manethónra hivatkozva említi, hogy Amenophisz (=
30 xh . Bardinet, Remarques sur les maladies de la peau, la lepre, et le chati- 
mant divine dans l'Égypte ancienne, RdÉ 39 (1988) p. 17, i. sz., Les Papyrus 
médicaux de l'Égypte pharaonique, Paris, 1995, p. 397.
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azonosítás ?) fáraó kőbányába küldte a nemkívánatos elemeket, 
ahonnan Avariszba költözhettek, amely ekkoriban valamiféle lep
ratelep volt. Ott élt az „egyiptomi leprások tömege, és mások, akik 
különböző betegségek miatt lettek elítélve

Van azonban egy másik tünetegyüttes is, amelyet feltételesen 
kapcsolatba hoznak a leprával, az Ebers papirusz 874. „Honszu 
duzzanat” és 877. „Honszu-mészárszéke-duzzanat” paragrafu
saiban leírtak alapján.-^ Az utóbbi tünetleírása, úgy tűnik, a lepra 
csonkolás és bőrlemez-képződés előtti állapotát tükrözi. A diag
nózis azonban itt sem egyértelmű, rák, bubópestis és neurofibro
matosis is rejtőzhet mögötte.

„ A Honszu-mészárszéke-duzzanat kezelése:
Ha megvizsgálod a Honszu-mészárszéke-duzzanatot egy ember 

bármely tagján, és
I. úgy találod, hogy feje hegyes, talpa sima, az ember két szeme 

zöld és beesett, és húsa forró emiatt, -  légy résen! Mondás az /ti. a 
gyógymódja/.

II. Ha viszont azt találod, hogy az ő két vállán, a két karján, 
ágyékánál és combjain genny van, akkor ne tégy vele semmit!

III. Ha meg olyannak találod azt, mint egy zúzódásból eredő 
seb valamilyen duzzanatát, a melleken, a mellbimbókon és 
bármely testrészen, amelyek jövés-menéskor besüllyednek az 
ujjaid alatt, és nedvedznek kifelé, akkor azt mondjad rá: a 
kezemben van!

Készíts neki orvosságot, hogy megszűnjön: légypiszok, sw.t 
búza lisztje, nátron, skj n psdn (őrölt szalma?), bab, galenit, zsira
dék. Keverd össze rmíw-val, anélkül hogy vizet tennél hozzá, és 
helyezd rá az orvosságot, hogy egészséges legyen.” (Eb 877)

J. F. Nunn, Ancient Egyptian Medicine, London, 1996, p. 75.
P. Leca, La médicine égyptienne dans le temps des pharaons, Paris, 1971, p. 

207.
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2. Víz közvetítésével terjedő (parazitás) betegségek

Az ókori Egyiptom életében minden tekintetben központi 
szerepet töltött be a Nílus. Vize azonban számos veszélyt hordo
zott magában. Nem volt elég úszni tudni, hogyha valaki beleesett, 
azok az élőlények is gondot okozhattak, amelyeknek életteret 
nyújtott. És nemcsak a szemmel jól látható állatok, mint a kroko
dil vagy a víziló.

A fertőző betegségek, járványok kórokozóinak egy része föld
rajzilag is meghatározott és időszakokhoz kötött körülmények 
között képes csak kifejlődni. A trópusokon a vírusos és bakteriális 
fertőzéseken kívül nagyon jelentős szerepet játszanak az élőskö
dők, vagyis a paraziták áltál okozott fertőző betegségek. Egysej
tűek, férgek és ízeltlábúak jönnek itt számításba, bár ez utóbbiak 
csak terjesztik a vírusokat, baktériumokat és egy- és többsejtűeket, 
amire a korábbi részekben már több példa is előfordult (pestis, 
tífusz, malária, dengue, sárgaláz).

A paraziták okozta betegségek sok esetben elhúzódó formát 
öltenek, amely a paraziták által történő táplálék elvonása miatt az 
emberi gazdaszervezetben hiánybetegségeket és általános legyen- 
gülést idéz elő. Többségükre jellemző a súlyos vérszegénység, 
krónikus kimerültség, fáradtság és étvágytalanság. A fertőzött 
személyek ezenkívül fokozottan fogékonnyá válnak mindenféle 
más betegségre is. Fehérjehiányos táplálkozási viszonyok között 
különösen a gyermekek fejlődése marad alul.

A paraziták között vannak olyanok, amelyek fejlődése olyan 
köztigazdához kötődik, amely csak itt, a trópusokon fordul elő, pél
dául a Bulinus nemzetség csigafajai, amelyek a schistosomiasis, 
régebben bilharziasis néven emlegetett betegség parazitájának a 
köztigazdái. Esetenként a meleg, párás környezet teszi lehetővé a 
féregfajok lárváinak külvilági fejlődését. A Nílus vize és a trópusi, 
szubtrópusi környezet ideális feltételeket teremt ma is az emberi 
szervezetre veszélyt jelentő, szabad szemmel nem látható paraziták 
fejlődéséhez. Ezek között van olyan, ami az ivóvízzel elfogyasztva 
fertőzi az emberi szervezetet (néhányról a táplálkozással kapcso
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latos fejezetben lesz szó), mások a bőrön át behatolva tudják kifej
teni hatásukat, mint az itt következő néhány parazitózis esetében.

Schistosomiasis

Az egyiptomi orvosi papiruszokon az egyik gyakran visszatérő 
tünet a véres vizelet. Ez lehet időszakos vagy állandósult, és ennek 
megfelelően igen sokféle okra vezethető vissza. Egyik fő oka min
denképpen a húgyhólyag ereiben élősködő és ezt károsító vérmé
tely faj, a Schistosoma hematobium lehetett. Az általa okozott bán- 
talmat egyiptomi vérvizelésnek is nevezi az orvosi szakirodalom.

Másrészről meglepően sok orvosság szolgált a végbél hűsítésére és 
frissítésére, illetve gyakran utalnak a források bélgyulladásos tünetekre. 
Ez a vénnételykór (schistosomiasis) vastag és végbélben jelentkező for
májával hozható kapcsolatba, amelyet egy másik faja, a Schistosoma 
mansoni okozza. A schistosoma mételyt először Theodor Bilharz 
német orvos mutatta ki 1852-ben. Azóta több faját is elkülönítették. 
Egyiptom területén előforduló fajai a S. haematobium és a S. mansoni.

A betegség az egész világon legnagyobb mértékben ma is 
Egyiptom öntözött területein fordul elő. A tartósan fertőzött né
pesség vizeletével, székletével ürülő cercariak a Nílus-parti 
rizsföldeken bújnak elő és az ott élő Bulinus csigák egyedeibe 
bejutva, 4-8 heti fejlődés után onnan úgy rajzanak ki, hogy már 
alkalmasak az emberi szervezet újabb megtámadására. E kór
okozók köztigazda nélkül is fennmaradnak a nedves környezetben 
azáltal, hogy a kórokozót ürítő ember a mezőgazdasági területet 
fertőzve „továbbadja” a mételyek cercariáit másoknak is. Bármi
lyen vízben végzett munka vagy tisztálkodás lehetőséget teremt 
arra, hogy a sértetlen bőrön, nyálkahártyán keresztül behatoljanak 
a vérerekbe. Behatolásuk helyén apró, piros folt, viszkető, enyhe 
bőrgyulladás ketletkezhet, de ezek a tünetek akár el is maradhat
nak. A véráram útján a máj vénáiba települő cercariak 3 héten 
belül kifejlett mételyekké alakulnak. Hím egyedeik 1-1,5 cm 
hosszúak, és vastagságuk eléri az 1 mm-t, míg a nőstények 2 cm- 
re is megnőhetnek, de vastagságuk csak E mm. Igen valószínűtlen,
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hogy az egyiptomi orvosok ismerték ezeket, mivel a gazdaszer
vezet, vagyis az ember halálának beállta után 24 órán belül szétes
nek, és nyomuk vész. Ha azonban a mumifíkálást ennél rövidebb 
időn belül megkezdték, talán a különösen éles szemű papoknak 
feltűnhetett a métely jelenléte.

A vérvizelést okozó parazitafaj végső megtelepedési helye a 
húgyhólyag körüli vénák, a bélpanaszokat okozó faj a vastagbél 
vénáiban helyezkedik el. Párzás után a nőstény hatalmas tömegű 
petét ürít. Az ezekből kibújó cercariak belekapaszkodnak az érin
tett szerv ereinek falába, átfúrják azt, majd a kötőszöveten áthatol
va belejutnak a húgyhólyagba, illetve a vastagbél üregébe. Ezekről 
a helyekről a vizelettel, illetve a széklettel jutnak a természetes és 
árasztott vizekbe, és a körforgás újrakezdődik.

A szervi tüneteket és panaszokat a húgyúti rendszerben a peték 
és a cercariak kötőszöveti vándorlása idézi elő. Krónikus hólyag
hurut alakul ki, amelynek első tünetei gyakran az elsődleges fer
tőzés után csak évek múltával jelentkeznek. Kezdetben csak a 
vizelet utolsó cseppjeinek az ürítése okoz kínzó fájdalmat, majd 
megjelenik a véres elszíneződésű, gyakori ingerrel és súlyos kis- 
medencei fájdalommal járó vizelés. Az idülten gyulladt hólyagfal
ban másodlagos fertőzések okozta tályogok keletkeznek. Ezek 
áttörnek, majd sipolyt képeznek a herezacskó, a végbél vagy a gát
táj bőrének felszíne irányába. Végső stádiumban a teljesen legyen
gült beteg állandó vizelési ingertől késztetve már úgyszólván csak 
gennyet és vért vizel, majd csonttá-bőrré soványodva hal meg.

A bélrendszeri típusban a vastagbél falát izgató pete- és cer- 
cariavándorlás véres, nyákos hasmenést okoz, gyakori székelési 
ingerrel. A beteg akkor is erőlködik, amikor már nincs mit üríte
nie, ezért előfordul a végbél előesése (prolapsus recti). Kezdetben 
a máj ereiben tartózkodó férgek krónikus májgyulladást okoznak, 
ami vérkeringési zavar miatt a lép megnagyobbodásához és 
hasvízkórhoz vezet. A has hordószerüen előre domborodik, a 
köldökgyűrű kitágul, sérv türemkedik elő. A pangásos váladék a 
herezacskó laza szöveteibe is leszivárog. A végbél körül is tályo
gok és következményes sipolyok jelennek meg.
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A leírt tünetek külön-külön számos más betegségben is kiala
kulhatnak, együttes előfordulásuk azonban a schistosomiasis 
gyanúját kelti. A kísérő jelenségek közül kiemelendő, hogy a 
súlyos májműködési zavarok miatt többek között a férfiak emlő
bimbóinak megnövekedése (gynekomastia) tapasztalható (ami 
elég gyakori az egyiptomi ábrázolásokon), s ugyancsak megfigyel
hető a herezacskó megnagyobbodása, és a köldöksérv is (szakkarai 
sírfestményeken több esetben is felismerhetőnek vélik).

RuíTer feltételezése szerint (1921), mivel a víz állandó jelenléte 
az áradásokat követő kiszáradás miatt a legtöbb helyen nem volt 
biztosított, a betegség valószínűleg ritkábban fordult elő Felső- 
Egyiptomban, míg a mocsaras Alsó-Egyiptomban tömeges lehetett. 
Különösen a halászok, hajóépítők, ruhamosók, fazekasok, kőmű
vesek, papiruszt begyűjtők, vagyis a vízhez kötött foglalkozású 
emberek voltak kitéve e fertőzés veszélyének, mivel ők érintkeztek 
leggyakrabban a fertőzött közeggel. De tekintettel arra, hogy a 
hétköznapi élet szinte egyetlen területén sem kerülhető el a víz 
használata, gyakorlatilag a teljes lakosság a veszélyeztetett 
kategóriába volt sorolható. A líbiaikhoz viszonyított gyengébb 
egészségügyi állapotot paradox módon az egyiptomiak fokozott 
higiénia iránti igénye is előidézhette: a tisztálkodás ugyanis kiváló 
lehetőséget teremtett az emberek vérmételyes fertőzésére.

Antropológiai vizsgálatok során először Ruffer fedezett fel 
elmeszesedett Schistosoma petéket fáraókori rm'imiákban. A 
kórokozó jelenlétét azóta több múmia kórbonctani vizsgálata 
során is igazolták, sőt már a predinasztikus korból is sikerült ki
mutatni (bőr- és agykivonatból). Millet és társai pedig egy, a 20. 
dinasztia idején, Szetnaht fáraó korában élt 14-18 éves ifjú, Nakht 
boncolási eredményei között említik, hogy Schistosomia haemato
bium petéket találtak -  más parazitákéval együtt (Taenia spp., 
Trichinella spiralis), májzsugort, lépmegnagyobbodást és léprepe- 
dést állapítottak meg. Kimutatták azt is, hogy Nakht véres vizelés- 
ben (haematuriaban) szenvedett, mivel a húgyhólyagjában vörös 
vérsejteket találtak. Szintén a Schistosoma haematobium és S. 
mansoni fajok petéit találták meg két másik, 20. dinasztia idején

46



élt torontói múmia májában a Torontói Egyetem 1974-ben végzett 
kórbonctani vizsgálata s o r á n . A fertőzés rendkívüli gyakorisá
gára utal, legalábbis egyes helyeken, hogy Ballanában 23 (római 
kori, Kr. u. 35-550) múmiából 15-ben lehetett kimutatni.

Mivel a tünetek egy része ránézéssel is megállapítható, több 
ábrázolásnál felmerült a betegség azonosításának a gondolata: 
Szakkarában a Ptahhotep és Mehu sírjában ábrázolt, kötelet húzó 
halászok, papiruszköteget vivő ember, aratómunkás, fazekas, 
hajóslegény, elképzelhető, hogy ebben a betegségben szenvedtek. 
Ugyanakkor a hiányos ismeretek alapján, csakis egy vagy két 
külső jelre támaszkodva lehetetlenség a biztos azonosítás, nem is 
beszélve arról, hogy mint Nakht esetében egyértelműen kitűnt, 
több betegség, fertőzés együttes előfordulásával is számolni kell. 
Ehnaton fáraó is, egyes feltételezések szerint elnőiesedett formái 
alapján schistosomiasisban szenvedett.

Több szerző is feltételezi, hogy a schistosomiasis az C-S beteg
séggel azonos, amelynek kezelését számos recept tűzte ki célul. 
Semmi bizonyítékunk nincs azonban arra vonatkozóan, hogy ké
pesek lettek volna elkülöníteni más betegségektől, sőt D. Lippi -  
G. Lippi elképzelése szerint még az ancylostomiasist is ríc beteg
ségnek tekintették. Az ez utóbbit okozó parazitafajok szintén a 
sértetlen bőrön át hatolnak be, és a véren keresztül jutnak el a 
nyombélbe. A parazita ott a bélfalban megkapaszkodva a vér el
szívásával táplálkozik, ami az általános gyomor- és bélpanaszokon 
túl kóros testsúlycsökkenéssel járó vérszegénységhez vezet, és a 
szervezet végzetes legyengülését okozhatja, majd a végső sza
kaszban idegrendszeri tünetek is megjelenhetnek. E rövid leírásból 
is látszik, hogy más betegségről van szó, a tünetek ennek ellenére 
a vérmételykórhoz nagyon hasonlónak tűnhettek, és a korabeli 
szakemberek a panaszokban jelentkező eltérésekkel együtt sem 
bizonyos, hogy a két kórformát egymástól elkülönítették.

Az Ebers, a Hearst és a Berlini papiruszban több paragrafús is 32

32 C. Reeves, Egyptian Medicine, Shiree Egyptology, Princes Risborough, 
1992. p. 34
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foglalkozik az r)c betegséggel, és a Londoni orvosi papirusz is 
szentel neki egy bekezdést. A tünetek jellemző észlelési helye, 
amennyiben említést tesznek róla, rendszerint a has és hîtj-szív 
(csak ritkán sorolják az jb -szív bajai közé). Eredetét a halott férfi 
vagy halott nő szellemével magyarázták, esetleg istentől származtat
ták -  vagyis a tényleges ok számukra ismeretlen volt. Ezért egyes 
receptek kizárólag mágikus úton, démonűzéssel igyekeztek a bajon 
segíteni. A Berlini papirusz egyik paragrafusában viszont a „hason 
levőt” említik, ami rendszerint a kígyó és a kígyó- / féregszerű 
lények megjelölésére szolgált. Ennek alapján felmerült, hogy egyes 
orvosok esetleg tudták volna, hogy a betegséget métely okozza:

„ Mondás az orvosság megivásakor:
Felkelsz szépen, örökkévalóságig fennmaradó, aki elűzöl min

den betegséget, amely az arcodon van. Kinyílik szád Ptah által, 
feltárul szád Szokarisz által az ő fémvésőjétől.

Orvosság ez. Kioldva a teher, megpuhult a gyengeség, a kiol
dás a hason levőé /= kígyó/ -  Izisz istennő tettével, aki megszün
teti a halott férfi vagy halott nő ríc-ját, ami NN szülöttjének, NN- 
nek a testében van.

Nephthys mondása. Hasznosak neki /ti. a betegnek/, mint a 
sólyom étkezése, mint az chj madár ütése, mint a víz hallgatása 
Széth hangjára. ” (Bin 189)

A varázsige valamennyi, arcról leolvasható betegségre vonat
kozik. Ez elég általános meghatározás, hiszen a betegségek nagy 
része legyengüléssel, fájdalommal jár, ami akárhol is jelentkezik, 
hatása az ember arcán is többnyire látható. Gyógyításánál a szájra 
koncentrálnak, ami görcsösen lezárulhatott. Ha a szájat vésővel 
tudták csak kinyitni, akkor valószínűleg szájzárról lehetett szó. A 
másik lehetőség szerint a beteg annyira legyengült, hogy már 
szájának kinyitása is nehézséget okozott neki, és a fogak közé a 
rés tágítása céljából nyúltak volna orvosi eszközzel -  vésővel. 
Különösen ez utóbbi feltételezésnél nyilvánvaló, hogy a halál 
démonaival kellett szembeszállni, az ő hatalmuk ellen volt szük
ség az újjáéledő Szokárisz isten segítségére, a teremtő Ptahtól
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kapott szerszámmal és közreműködéssel együtt. A halálos fenye
getést a halottak szellemei is világosan kifejezik. Feltárulván a 
száj, szabaddá vált az út a szervezetben lakozó gonosz lények 
távozásához, és közbeléphetett Izisz istennő, aki a kígyókkal 
szemben máskor is hatékony gyógyító hírében állt.

Magáról az cí r betegségről elég keveset árulnak el a szövegek: 
Az Eb 227 és Bin 58 szerint ilyenkor az jb -szív feledékeny lesz, 
és menekülni akar, a ţiîtj-szív pedig szúr. Kérdéses azonban, mit 
jelentenek ezek a kifejezések. A tünetek között említik ezenkívül a 
fájdalmat, szerepel „minden gonosz dolog csapása”, és egy helyen 
duzzanatról is szólnak. A gyógyítására használt anyagok is sokban 
különböznek egymástól, azok alapján sem lehet igazán egységes 
képet alkotni, ami talán azt a gyanút erősíti meg, hogy az rí r 
betegség több, gyakran halálos kimenetelű, hasfájással és általános 
legyengüléssel, idegrendszeri tünetekkel, esetleg duzzanattal járó 
betegség összefoglaló neve lehetett. Kezelésére néhány növényi és 
ásványi keveréket is felhasználtak. Némelyik talán antimont is tar
talmazott, amit néhány évtizeddel ezelőtt jobb híján az orvosi 
kezelésben is javasoltak, mint lehetséges gyógyszert a schistoso
miasis ellen.

Strongyloidosis

A trópusi-szubtrópusi környezetben az ancylostomiasishoz 
hasonlóan gyakori féregbetegség a strongyloidosis. Nemcsak a 
víz, hanem a talaj is közvetítheti, ahonnét a széklettel ürülő rabdi- 
tiform lárvák kétszeri vedlés után (24-28 óra alatt) a talajon fertő
zőképes filariform lárvává válva, szabadon mozogva a sértetlen 
bőrön keresztül (többnyire a láb bőrén átfúrva magukat) jutnak be 
a szervezetbe, majd a vérárammal először a tüdőbe hatolnak, 
ahonnan a hörgők üregébe fúrják át magukat, majd a légcsőből a 
garatba jutnak, innen pedig lenyelve végül a vékonybél nyálkahár
tyáján tapadnak meg a bántalmat okozó Strongyloides fajok. A 33

33 Béládi-Kétyi-Nász-Váczi, Orvosi mikrobiológia, Immunitástan, parazi- 
tológia, Bp. 1978. p. 491-92.
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körforgást a vékonybélben élő ivarérett példányok petéiből a bél
ben kikelő lárvák széklettel való távozása egészíti ki. A lárvák 
behatolását a schistosomiasishoz hasonló bőrtünetek kísérik. A 
lárvák vándorlása a tüdőben hörghurutot okoz, míg a vékonybél
ben tartózkodó férgek véres-nyákos hasmenést tartanak fenn.

Manchesterben egy Aszru nevű egyén (valószínűleg a 25. 
dinasztia korában élt) múmiájának bélfalán lárva formában talál
tak ilyen férget. A múmia érdekessége egyébként, hogy a beleket a 
szokástól eltérően nem kanopuszedényekbe helyezték, hanem a 
lábak közé. Bár a betegség mai orvosi módszerekkel igazolva, 
egyértelműen létezett, elkülönített formában az egyiptomi orvosi 
szövegekben nem kimutatható -  valószínűleg nem ismerték fel.

3. Állati eredetű betegségek

Legyek és szúnyogok terjesztette kórokozóktól származó
betegségek

A trópusi, szubtrópusi területeken számos olyan ízeltlábú élő
lény fordul elő, amely különböző kórokozók köztigazdájaként ter
jeszt kórokozókat. Mivel a rovar csípése és a kóros tünetek jelent
kezése között néha hosszabb idő is eltelik, és mivel az egyipto
miak az egyes rovarfajokat -  tulajdonságaik alapos ismerete híján 
-  nem különíthették pontosan el, az egyes tünetegyütteseknél fel 
sem tételezték a közvetítő rovarok és a betegség közti összefüg
gést. Az ismeretek ilyen hiánya nem kizárólag az ókort jellemzi: a 
WHO egészségügyi felvilágosítással kapcsolatos tapasztalatai 
szerint az afrikai parasztok döntő többségének ma is újdonságot 
jelent például a szúnyogok kapcsolata a maláriával. A legyek, 
szúnyogok csípése természetesen a tudományos ismeretek hiányá
ban is zavaró volt, ezért próbáltak védekezni ellene. A mocsaras 
területeken élő halászok hálóikat éjjelre ágyuk fölé akasztották, 
hogy álmukban ne csíphessék őket össze a szúnyogok, sőt szú
nyogriasztó kenőcsöket is készítettek.

„Mérhetetlenül sok itt a szúnyog, s a következőképpen védekez
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nek ellenük. A mocsarak felett lakók a tornyaikat veszik igénybe, s 
oda másznak fe l aludni, mert a szúnyogok a szelek miatt nem 
tudnak magasabbra repülni. Azok pedig, akik a mocsarak táján 
laknak, a következőt eszelték ki. Minden embernek van egy-egy 
hálója, azzal nappal halat fog, éjjel pedig kifeszíti ágya fölött, és 
alája bújva alszik. Mert a szúnyogok a köpenyen vagy vásznon át 
is megcsípik az alvót, de a hálón keresztül meg sem kísérlik.” 
(Hérodotosz 11.95.)

A legyek leginkábban december tájékán szaporodtak el Egyip
tomban, és nemcsak az állatokat veszélyeztették (gennyes bőr
gyulladásokat okozva), hanem a háziállatokkal foglalkozó és 
közelükben élő embereket is. A különböző kórokozókat is termé
szetszerűleg ekkor közvetítették leggyakrabban és a legnagyobb 
mennyiségben. Légycsípés elleni szer ennek ellenére alig fordul 
elő az egyiptomi forrásokban. Példaként hadd álljanak itt a követ
kezők: „Egy másik, annak megakadályozására, hogy a légy csíp
jen: gnw madár zsírja (mrh.t), azzal bekenni.” (Eb 845) „Egy 
másik, annak megakadályozására, hogy a szúnyog csípjen: friss 
moringa olaj, azzal bekenni. " (Eb 846).

A legyek és szúnyogok állal terjesztett betegségek között nagyon 
sok a lázzal járó betegség. A láz pedig az egyiptomi orvosi forrá
sok egyik, több néven is emlegetett, gyakori jelensége. Szintén 
gyakoriak a különféle duzzanatok. A járványokról szóló részben 
már említettünk néhány ilyen betegséget, de a lehetőségek ennél 
jóval szélesebb skálán mozogtak, és nemcsak járvány formájában. 
Egyes lejegyzett esetekben gondolhatunk például a filariasis vagy 
leishmaniasis nevű betegségre. Általánosan elterjedt továbbá, 
hogy az egyiptomiak gyakori gyengén látása és vaksága a tra
choma (szaru- és kötőhártyagyulladás) következménye. Az ókor
ban azonban igen sok más szembetegséget is feljegyeztek. Ki 
tudja, hogy nincs-e közöttük egy féregfaj lárvái miatt kialakuló 
folyóparti vakság. Ennek a feltételei is adottak voltak.
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Füariasis

A füariasis összefoglaló elnevezés, amelyet általában a Brugia 
malayi és a Wuchereria bancrofti nevű fonálféreg által okozott 
betegségre használnak. Szúnyogok terjesztik, mivel az úgyne
vezett microfilariakat az emberi vérrel együtt szívják fel a 
szervezetükbe és oltják tovább. A parazita a szúnyogban lárvává 
fejlődve 7-21 nap múltán a nyirokerekben és a nyirokcsomókban 
telepszik meg, majd akadályozza a nyirokkeringést. A 
következmények lassan, hosszú évek alatt alakulnak ki. Érdekes 
módon többségükben a férfiak betegszenek meg. A fertőzés 
általában már korai gyermekkorban bekövetkezik, de a tünetek 
csak évek múlva, az ifjúkorban jelentkeznek.

Bizonyos mértékig ma is rejtélyes e betegség. Jellemző a micro- 
filariakra az éjszakai rajzás, vagyis, hogy a mikroszkópos vizsgálat 
során csak az éjfél körüli órákban mutatható ki a perifériás erekből 
vett vérmintából. (Szerológiai módszerekkel azonban bármelyik 
napszakban vett vérmintából indirekt módon kimutathatók.)

Úgy tűnik, hogy a fertőződött népességben valamiféle védekező 
mechanizmusok alakulnak ki a kórokozó ellen, mivel a bevándor
lókhoz képest a helyi lakosság körében a tünetek ritkábban és 
később jelentkeznek. Ha a nyirokrendszer pangása elsősorban a 
végtagokat érinti, különösen az alsó végtagokat, akkor a lábak osz- 
lopszerűen megvastagodnak. Ezért ezt a bántalmat gyakran az ele
phantiasis névvel illetik. Férfiaknál a herezacskó is megduzzad, 
bőre vastaggá és keménnyé válik. Nem valószínű, hogy az egyipto
miak mindezt betegségnek tekintették, inkább a törpeséghez hason
ló, rendellenes jelenségként kezelhették.

Múmiákon nehéz kimutatni ezeket a tüneteket, viszont a sír
festményeken a megnagyobbodott külső nemi szervek ábrázolása 
kapcsán, mint egyik lehetséges okot, számításba kell venni e 
betegséget. Korabeli előfordulását minden kétséget kizáróan bizo
nyítja a Manchesteri Natszef-Amun múmiájának vizsgálata -  a 
halott herezacskójából filaria került elő. Elképzelhető, hogy az or
vosi papiruszokon említett gyakori vizeléssel kapcsolatos esetek
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egy része is ennek a betegségnek a következménye, ugyanis a 
húgyutak és a húgyhólyag nyirokereiben tartózkodó kórokozó vér- 
és nyiroktartalmú vizelet ürítését okozza. A sérülésekhez hason
lóan kezelhették viszont az elephantiasist olyankor, amikor a 
bőrsérülések baktériumokkal felülfertőződve krónikus nyirokpan
gást idéztek elő. A korabeli higiénés viszonyok között pedig ez 
elég gyakran meg is eshetett. Egy gennyes duzzanatféleség keze
lését az Eb 869 paragrafusában olvashatjuk.

Leishmaniasis

A Leishmaniasis szintén összefoglaló elnevezés, amely a Leish
mania donovani nevű egysejtű élősködő okozta betegséget is magá
ba foglalja. Terjesztője a Phlebotomus-fajok -  lepkeszúnyogok -  
közül leggyakrabban a papatácsi légy, azaz más néven a homoki 
légy nősténye, amelybe fertőzött ember vagy állat csípésekor, a vér 
szívásakor a vérből kerül be a kórokozó, majd a parazita továbbfej
lődése után egy újabb vérszívás alkalmával jutnak be a fertőző 
alakok a még nem fertőzött emberekbe. A tünetek megjelenéséig 
eltelő lappangási idő általában 2-6 hónap. A betegségnek több for
mája ismeretes, aszerint, hogy mely leishmania species okozta azt. 
A kezelés nélkül szinte 100%-os halálozási arányú kala azar, vagyis 
a bél-leishmaniasis ma is rettegett járványos betegség Szudánban. 
Többnyire egy napon belül kétszer-háromszor ismétődő lázro
hamokkal kezdődik. Fél év alatt a lép óriási méretűre duzzad, a 
köldökig leér, és a vérzékenység miatt állandósulnak a bélrendszer 
nyálkahártyájából eredő véres hasmenések. Az amúgy is rossz 
táplálkozási viszonyok között a nagy súlyveszteség és vérsze
génység miatt különösen a gyermekeknél alakul ki feltűnő tünete
gyüttes, mivel csonttá soványodnak, hatalmas, elődomborodó has
sal. A halál a fertőzéstől számított 2-3 éven belül következik be.

A világszerte elterjedt, enyhébb lefolyású változatot tulajdon
képpen bőrbetegségként tartják számon. Az egyik típusban felületi 
fekélyek keletkeznek, de egy „száraz”, vagyis bőralatti csomókép
ződéssel járó forma is előfordul. A súlyosabb bőrtípusban az egész
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környezet keményen beszűrődik, és pusztító, mély fekélyek 
alakulnak ki, amelyek az átmeneti eredményes kezelés után is újra 
jelentkezhetnek.

Folyóparti vakság

A folyami vakságot (onchocerciasis) az Onchocerca volvulus 
nevű parazitafaj okozza, amely több mint 10 évig is képes élősködni 
az ember szervezetében. A kifejlett fonalféreg hímje 3-4 cm, a 
nőstény 30-40 cm hosszú. Terjesztői, amikben a fonálféreg fertőző 
lárvája kialakul, a púposzúnyogok (similium fajok), mint például a 
kolumbácsi légy, amelyek különösen a Nílus termékeny folyópart
jain (etiópai és szudáni Nílus völgyeiben) tenyésznek. Szaporo
dásukhoz ugyanis oxigénben igen dús víz szükséges, és ez csakis a 
folyók gyors sodrású és zuhatagos helyein fordul elő. A rovar nem 
vért szív, hanem sejtközötti szövetnedvet, így a parazita nem 
szóródik a vérárammal, a szúrásnak megfelelő helyen fejlődik 
tovább. Friss fertőzés esetén a csípés helyén az általános bőrtünetek 
állnak előtérben. A tüneteket a rovar szervezetéből visszakerülő 1 
mm-es méret alatti mikrofilariák okozzák. Viszketés, vakaródzás és 
bakteriális felül fertőződés miatt gennyes bőrbetegségek is felléphet
nek. A szem környékén és a szemen a mikrofilariák kötőhártyagyul
ladást és szaruhártyagyulladást okoznak. A szaruhártya először 
foltossá válik, majd teljesen elhomályosul, így a beteg elveszti 
látóképességét. A kifejlett férgek a fertőzés után 6-12 hónap múlva 
alakulnak ki, és bőr alatti csomókban foglalnak helyet. Az 1-2 cm 
átmérőjű csomókban több, gomolyagszerüen feltekeredett féreg is 
található. Csakis erre a betegségre jellemző a lágyéki álsérvek 
kialakulása. Ezen a tájékon több csomó egymással összekapaszkod
va egy lelógó bőrredőben okozza ezt a megtévesztő tünetet.

Egyes egyiptomi ábrázolások értelmezésénél erre a betegségre 
is gondolhatunk.
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Hüllők cs más állatok okozta sérülések, 
megbetegedések

Az egyiptomiak számos háziállatot tartottak a fáraókor egyes 
időpontjaiban vagy teljes időszakában (marha, disznó, juh, kecske, 
pelikán, hiúz, kutya, macska, majom a legközismertebb), és azokkal 
gyakran közös fedél alatt is éltek. Ez az állatok közvetítette fer
tőzések létrejöttét is nagymértékben elősegítette, amint a macskával 
kapcsolatban már említettük. Mivel a veszélyeket akkoriban még 
nem ismerték fel, nem is tettek ellene semmit.

Az állatok ijedtsége, megkergülése, megvadulása, vagy véletlen 
folytán bekövetkezett balesetek is szép számmal előfordulhattak. 
Ugyancsak gondot okozhatott nekik a vadállatokkal való 
találkozás a folyóparton vagy a sivatagban. Erre utal például a 
következő recept: „Viziló-harapásra: szikomór levele, ...., édes sör, 
azzal bekötni 4 napig.” (H 243). Különösen a vadászat során fel
bőszített nagyvadak, mint az oroszlán vagy a bika, lehettek igen 
veszélyesek. Idegen országokban az elefánt vagy akár a medve is 
rájuk támadhatott, amint azt a luxori templom egyik jelenetén 
ábrázolták. Ezek harapása vagy döfése komoly sérüléseket 
okozhatott, amelyek a balesetet túlélőknél feltétlenül orvosi 
kezelést igényeltek. A baleseteket részben mágikus praktikákkal 
igyekeztek megelőzni, megtörténtük után viszont a harci 
sérülésekhez hasonló traumatológiai esetekként látták el, ahol a 
sérülés gyógyítása és a fertőtlenítés egyaránt fontos szerepet ját
szott. Jó példa erre a krokodil harapásának a kezelése.

Más a helyzet a kígyókkal és skorpiókkal, amelyeknél nem 
annyira a harapás és a másodlagos fertőződés, mint inkább a hara
pás által a szervezetbe került méreg ellen kellett harcba szállni. 
Mint látni fogjuk, az egyiptomiak módszerei ennek ellenére igen
csak hasonlítottak egymásra. Az antilop vagy oroszlán okozta 
sérülést gyakran a kígyókéval azonos módszerekkel kezelték, és ez 
a krokodiloknál sem különbözött jelentősen.
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Krokodilharapás

A halászoknak, pásztoroknak bizony gyakran kellett szem
benézniük a krokodilok támadásával, és ezek az állatok nemegy
szer a tehetetlenül ott álló társak szeme láttára fogyaszthatták el 
áldozataikat. Volt, ahol üldözték őket, egyes helyeken azonban, 
mint például Kom Ombóban vagy a Fajúm vidékén, isteni tisz
teletben részesültek. ,flémely egyiptomi a krokodilt szent állatnak 
tartja, mások viszont, ellenkezőleg, ellenségként bánnak vele. A 
thébai és a Moirisz tó körül lakók szemében igen szent állat, s 
mindkét helyen rendszeresen felnevelnek egy-egy krokodilt, amely 
még az emberi kéz érintéséhez is hozzászokik. Fülét kristály- és 
arany függőkkel, első két lábát karperecekkel díszítik, megszabott 
ételekkel és áldozati állatokkal táplálják, életében aggályosán 
gondját viselik, ha pedig kimúlt, bebalzsamozzák, és megszentelt 
helyen temetik el. Az Elephantine körül lakók viszont nem tartják 
szentnek a krokodilt, sőt meg is eszik.’’’’ (Hérodotosz II. 69.)

A krokodilok által elpusztított emberek is az isteni szférába 
emelkedhettek — Ozirisz isten sorsában osztoztak, akinek felszab
dalt testéből a hagyomány szerint számos darabot a krokodilok 
ettek meg. „Ha akár egy egyiptomit, akár egy idegent krokodil 
ragad el, vagy elnyel a folyó, abban a városban, ahol a víz partra 
veti, a helyi lakosoknak kell bebalzsamozniuk, feldíszíteniük és a 
végtisztességet megadva szent sírkamrába temetniük. Sem rokon, 
sem barát nem érintheti meg, egyedül a Nílus papjai gondozzák és 
temetik el a testet, mert többre tartják minden közönséges emberi 
holttestnél. ” (Hérodotosz II. 90.)

A gyakori krokodilveszélyt a vízimágiák nagy száma is jelzi, 
amelyek éppen ezen állatok távol tartását célozták. Gyakori jelenet a 
masztabák falán az állatok áthajtása a folyón és a a nílusi hajózás 
ábrázolása. Némelyiken az is megfigyelhető, hogy a pásztorok 
kezüket ökölbe szorítva, de kiegyenesített mutatóujjal jobb karjukat 
a marhák felé nyújtják. Minden valószínűség szerint varázsigéket is 
mondtak hozzá. A ráolvasásokban rendszerint a krokodil formában
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harcoló Széthet legyőző Hórusz istent hívták segítségül, hogy a 
korábbi példához hasonlóan ismét győzelmet arasson a krokodilon. 
A varázsigékben egyébként előszeretettel nevezték a krokodilt nem
csak Széthnek, hanem Széth fiának is. Gyakran más vadállatokkal 
együtt „védekeztek” ellene. Az újbirodalmi Harris papirusz tudós 
ráolvasásai között például a következőt olvashatjuk:

fiöjj hozzám, ó, istenek ura! Tartsd távol tőlem az oroszlánokat 
a pusztában, a krokodilusokat a folyóban s mind a lyukjaikban élő, 
maró kígyókat. Vissza Mega-krokodilus, Széth fia! Ne evezz farkad
dal, ne ragadozz karjaiddal, ne tátsd ki a szádat! Tűzleheletté 
váljék a víz előtted, a 77 isten ujja legyen a szemedben, miközben 
oda vagy kötözve Ozirisz nagy kikötő cövekéhez, miközben oda 
vagy kötözve a négy déli türkiz oszlophoz, Ré hajója orrán. Állj, 
Mega, Széth fia, én vagyok Amon, saját anyja bikája.

Mondd a szavakat Amon képmása [felett], melynek négy arca 
van egy nyakon. Ezt rajzold a földre, krokodilussal a lábai alatt. 
Jobbján és balján nyolcán legyenek, amint imádják Ó7.”^  
(Kákosy László fordítása)

Akinek szerencséje volt, egy krokodilharapással „megúszta az 
esetet.” Néhány recept az ő kezelésükre is fennmaradt. ,yímit a 
krokodil-harapás okozta sebbel tesznek: Ha megvizsgálsz egy 
krokodil-harapás okozta sebet, és úgy találod, hogy húsa feldobó- 
dott, és két oldala elkülönült, akkor az első nap friss hússal kösd 
össze, éppúgy, mint az ember bármilyen sebét."{Eb 436)

Kígyómarás és skorpiócsípés

A többi vadállat, ártó lény ellen többnyire azokkal a gyógyító 
ráolvasásokkal, mágikus aktusokkal és receptekkel védekeztek, 
amelyekkel a skorpiócsípést és kigyómarást kezelték. Kígyókkal 34

34 H. O. Lange, Der Magische Papyrus Harris, Kopenhagen, 1927, Det Kgl. Danske 
Videnskabernes Selskab, Histor.-Filol. Meddeleleser XIV/2, p. 50, P. Harris 
VI. 4- = Kákosy László, Varázslás az Ókori Egyiptomban, Bp, 1969, p. 70.
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elsősorban mezőgazdasági tevékenység vagy expedíciók során 
kerültek közelebbi kapcsolatba, bár nem számított különleges eset
nek az sem, ha a házukba kúszott be egy példány, vagy a gabona- 
tárolók egyikében húzódott meg. Még gyakrabban találkoztak 
skorpiókkal. A skorpiók a gyermekeket és a legyengült szervezetű 
felnőtteket veszélyeztették, a kobrák és viperák azonban minden
kinek halálos fenyegetést jelentettek.

„Dicstelenül és nemtelenül, erőszakos halállal pusztult el, 
kiválóságához méltatlanul. Megszúrta ugyanis egy skorpió a 
Thripisz szentély dombján, Thot hónap 10-én a 38. évben az 5. 
órában. 11-én halt m e g -  tudjuk meg például egy Kleopatra 
nevű nőről berlini halotti sztéléjenek feliratából. Ez a végzetes 
hatás félelemmel vegyes tiszteletet keltett irántuk, ami az ókori 
Egyiptomban gyakran istenné is avatta a kígyókat, skorpiókat. 
Skorpió volt például Szelket istennő, akinek papjai a csípés gyó
gyításával is foglalkoztak, de Izisz is azonosulhatott az állattal. 
Még több kígyóistent és -istennőt tiszteltek, szintén gyakran önálló 
papsággal. Ezek az istenek maguk is ölthettek kígyó alakot. Máskor 
az isten szent állata volt a kígyó, mint például Atum esetében. 
Ebben a minőségben még mumifíkálták is. Kobra volt a thébai 
temető úrnője, Mereszger, akinek papsága maga is tenyésztett 
kígyókat. Az aratás és a szüret záróakkordjaként rendszeresen 
megbékítő áldozatokat mutattak be Renenutet kígyóistennő 
tiszteletére.

A kígyók elleni védekezés stratégiája^ a gyakori veszélyhelyzet 
miatt igen sokszínűén alakult. A megelőzés aktív és passzív formáját 
is alkalmazták -  elkerülni a kígyóktól nyüzsgő helyeket, elűzni őket, 
személyüktől távol tartani, vagy lyukaikból nem kiengedni. Ez utóbbi 
célból volt, hogy a kígyólyuk száját szárított bulti hallal, nátronnal és 
fokhagymagerezddel tömték el (Eb 842-844), mivel úgy tartották, 
hogy a kígyó visszariad tőle. Vagy védelmező kígyóval is távol tart
hatták az ismeretlen ártalmas kígyót: „Kialudt a láng. Nincs Ombosz 35 36

35 Kákosy, i. m., p. 122, M.N. Tod, The Scorpion in graeco-Roman Egypt, 
[EA 25 (1939) p. 35.
36 Gyó'ry Hedvig, „Előjött egy kígyó az odvából" LÁM 1995, 5/2,192-197.
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Urának a házában a tlo kobra. Mérgeskígyó járja be a házát. Harap 
és ott rejtőzik.” (Pyr. 242) Sokan kis kígyó alakú függőt, amulettet 
viseltek. Elképzelhető, hogy a kígyóamulettnek a védőkígyókhoz 
hasonló hatást tulajdonítottak, de az is lehet, hogy másként segítették 
viselőjüket. Az amulettek hatását az önmagukban is használható 
ráolvasásokkal lehetett még inkább fokozni. így lett például egy 
oroszlán amulett a Késői Korban kígyómarás elleni védszer:

„ Más formula mindenféle csúszómászó szájának becsukására.
Ré fia, Uszirmaatré-Meri-Amon, Felső- és Alsó-Egyiptom  

királya, az Oroszlán, aki megvilágítja az égboltot. O Seszmu, a 
fiatal oroszlán, akinek Ré felvértezte karját, hogy arcára hulljon 
az, aki barlangjában van.

Ne harapd meg a fáraót, mert ő Ré! Ne szúrd meg, mert ő 
Heper! Ne irányítsd ellene lángod, ami szádban van, mert ö 
Heheh, az örök, a nagy, akinek valamennyi isten a megjelenési 
formája. O az oroszlán, aki megvédi magát, a nagy isten, aki har
col testvéréért. Ha valaki megharagítja, nem éli túl, nem fog élni, 
se fejét felemelni. O az oroszlán, aki megbünteti az embereket és 
az ahokat, aki megbüntet magának minden nőstény és hím kígyót, 
és másokat, mindazokat, akik a szájukkal harapnak, és szúrnak, 
ma, ebben a hónapban, ebben az évben, életükben.

Mondás egy fajansz oroszlán felett, amit idmi vászonba 
burkoltak, és egy ember kezébe adták, odaadták neki hálószobája 
védelmére. ” fp.Brooklyn, 47.218.138) 37

A legősibb szövegek, a piramisok belsejében olvasható úgyne
vezett Piramisszövegek között található a következő varázsige: 
„Látlak téged, aki az üregében van! Távozz, benne lakozó isten! 
Ez Teti, a nagy Úrnő. Ha Teti meglátja őt, nem éli túl. Ránézett 
Teti, és feje nem maradt a helyén. Szeri kígyó, mássz el! Aki a 
naut bokorban vagy, fordulj a hátadra/” (Pyr. 389). Később a

^  J-Cl. Goyon, Un parallele tardifd'une formule des inscriptions de la statue pro- 
phylactique de Ramses III. au Musée du Caire (Pap. Brooklyn 47.218.138, col. 
x+13,9a 15), JEA 57 (1971) pp. 155-8, H. Altenmüller, Ein Zauberspruch zum  
„Schutz des Leibes", GM 33 (1979) p. 11.
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kígyók szájának mágikus lezárása felé tolódott a hangsúly, de 
mint az Újbirodalom korából fennmaradt Királyfi és a sors 
történetből ismert, leitatásukkal is próbálkoztak. „És azután, 
napok múltával, az ifjú leült, hogy egy szép napot töltsön el 
házában. Mikor az esti szél nyugtával az ifjú lefeküdt ágyára, az 
álom hatalmába kerítette testét. Felesége megtöltött egy csészét 
borral, egy másik csészét sörrel. Előjött egy kígyó az odvából, 
hogy megmarja az ifjút. Am felesége az oldala mellett ült, nem 
aludt. Letette a csészét a kígyónak. Az ivott, megrészegedett és 
elaludt a hátára fordulva. Az asszony feldarabolta baltájával."^ 
A Nap éjszakai útja során az Apophisz kígyót szintén fejlevágás
sal tették ártalmatlanná.

Ennek ellenére sokszor bekövetkezhetett a kígyók támadása. 
Ha a kígyó teste elülső harmadával előre csapva „ütött”, alka
lmazható volt a következő recept: „Gyógymód egy ütés következ
tében létrejött csík eltávolítására: méz, marhaepe, fazekas agyag, 
a sir növény leve, datolya leve, megfőzni, és vele bekötni." (Eb 
510) Másik /orvosság/: száraz görögszéna (hmíj.t) Ssp.t része, 
finomra törni, süteménybe rakni, amelyiken egy másik van, mézbe 
mártani, és nyelje le az ember. (Eb 514)

Egyes kígyófajoknál jellemző a köpés, ami a félig megemésztett 
táplálék szagát esetleg napokra az illetőre ragasztja, vagy az 
„afrikai köpőkígyó” esetében mérget jelent, amely az orrba kerülve 
halálos, a szemben pedig időleges vagy végleges vakságot okozhat. 
Ezt a mérget az egyiptomiak rendszerint a tűz lángjával szemléltet
ték. Az el-arisi naosz-^ egyik történetében, még az istenkirályok 
korában esett meg, hogy amikor meghallotta, hogy Su larettel, az 
„ágaskodó” szent kobrával a fején milyen fenséges tetteket hajtott 
vége, „így szólt Géb Őfelsége: »Én is fejemre akarom helyezni, mert 
Su az atyám.« Géb a vele együtt lévő istenekkel belépett az laret

Dobrovits A., i. m. pp. 73-74.
39 E.H. Naville - F.L.Griffith, The mound of the ]ew and the citi/ ofOnias, Belbeis, 
Samanood, Abusir, Tukh el-Karmus, 1887 -  The Antiquities o f Tell el-Yahudiyeh 
and miscellanious works in Lower Egypt during the years 1887-1888, London, 
1890, pi. 25.
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templomba. Kinyújtotta karját, hogy kinyissa a ládát, amelyikben a 
kígyó ült. Kijött belőle a »föld fia«, és erős méreggel teli leheletét 
Géb Őfelségére fújta. Kísérői meghaltak, Őfelségét pedig meg
perzselte. Őfelsége az ureusz égette sebbel Hatnubtól északra ment. 
Mikor a hennaföldre érkezett, még akkor sem csillapultak fájdal
mai...” A gyógyulást az „ágaskodó” kobraistennő kiengesztelése 
jelentette. Szentélyében valószínűleg tenyésztették is a kígyókat.

A kígyó által okozott sérülés mechanikai részét kígyómarásnak 
nevezzük. Nem mérgeskígyók esetében a kígyófogra tapadt kór
okozók fertőzése jelenthet gondot, míg a viperák sejtmüködést 
bénító mérge a vért, a kobrák idegrendszert bénító mérge az 
idegeket támadja meg, és okoz 2-3 órán, illetve 2-3 napon belül 
bekövetkező halált. A sérült rész gyors eltávolításával, kenőcsös 
kezelésével vagy táplálkozás révén a szervezetbe juttatott ellen
anyagokkal is kísérleteztek. Napóleont egyiptomi hadjáratára szá
mos tudós elkísérte. Elbeszéléseik szerint több olyan személlyel is 
találkoztak, akik immunissá váltak egy-egy kígyófaj mérge ellen a 
korábban bejuttatott kisebb mennyiségű kígyóméreg hatására. A 
hajdani líbiai kígyóbüvölőknek sem ártott a kígyómarás, mint az 
antik szerzőknél olvashatjuk. Valószínűleg Noferabu is védetté 
vált egy bizonyos kígyófaj marása ellen a torinói sztélén feljegy
zett nevezetes eset után:

Mereszger, az ég Úrnője, a két ország asszonya, akinek Szép
neve „ a Nyugati hegycsúcs ”! Dicséret a Nyugati Hegycsúcsnak, hó
dolat ka lelkének. Dicsér a szolga: Én, az igazhangú Noferabu, aki 
igazságos a földiek között, aki az igazság helyének a szolgájától 
származik.

Tudatlan ember voltam, aki nem gondolkodott, aki nem ismerte 
fe l a jót és a rosszat. Bizony sokszor jártam el a Hegycsúcs ellenére! 
És ő móresre tanított engem. Éjjel-nappal a kezében voltam. Csak 
ültem egy téglán, mint a szülő nő. Levegőért kiáltottam, mert nem 
jutottam levegőhöz. Könyörögtem a nagy és hatalmas Nyugati 
Hegycsúcshoz, és a város valamennyi istenéhez és istennőjéhez.

Lássátok, el fogom mondani kicsinek és nagynak, aki a házá
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ban van. Tartsátok tiszteletben a Hegycsúcsot, mert oroszlán 
lakozik a Hegycsúcs belsejében. Vad oroszlán csapásával csap le a 
bűnösre. Nyomában van annak, aki vétkezik ellene.

Kiáltottam ehhez az úrnőhöz, és úgy találtam, hogy eljött hoz
zám édes szellőjével. Megbékélt velem. Megadta nekem keze 
látását. Békében mutatkozott meg nekem, feledésbe borította a 
bűnöket, amiket elkövettem. íme, békés a Nyugati Hegycsúcs. 
Kiáltanak hozzá.

így szólt az igazhangú Noferabu, mondván: Lásd, és minden 
földön élőnek a fü le hallja: „ Tartsátok tiszteletben a Nyugati 
Hegycsúcsot!

A leírásból az is kiderül, hogy a kígyómarást Noferabu az 
istennő büntetéseként élte meg, mivel korábban nem a kígyóisten
nő elvárásainak megfelelően élt. Miközben szervezete küzdött a 
kobraméreg hatása ellen, ő életét átgondolván az istenekhez 
fohászkodott, és fogadalmat tett a helyes, új életre.

A kígyómarás és az ezzel egy kategóriába sorolt skorpiócsípés 
ellen a védekezés talán a leggyakrabban a mágia segítségével 
történt. A skorpiócsípés hatását például Izisz és a gyermek Hórusz 
történetében írták le, és ezt a történetet, mint varázsigét a megmar
tak gyógyítására használták fel varázsige formájában. Az ilyen 
szövegek a kígyóméreg hatását is megörökítették. „Más varázsige. 
Jöjj isteni kilencség, jö jj az én hangomra! Sújtsátok le a 
gonosztevő kígyót, Hórusz ellenségét, aki azt okozza, hogy a 
katona bágyadtan leüljön, szemei könnyben ússzanak, szíve 
elernyedjen. Jöjj hát hozzám, Jasheresz, Hórusz felesége! En 
vagyok az orvos, aki megbékíti az istent/” -  olvasható például 111. 
Ramszesz fáraó gyógyító szobrán.

Gyógyító szobornak^ azokat a szobrokat szokták nevezni, 40 41 42

40 Torino, 102. sztélé, ld. Gyó'ry H., „Előjött egy kígyó az odvából" LÁM 5/2  
(1995) pp. 192-197.
41 Kákosy L., Varázslás az ókori Egyiptomban, Bp, 1969, p. 68.
42 Talán a legteljesebb gyógyító szobor Dzsed-Her számára készült 
Philipposz Archiaaiosz uralkodása folyamán. (E. Jelinková-Reymond, 
Les inscriptions de la statue guérisseuse de Djed-Her-Le-Saveur, BdÉ 23, Le 
Caire 1956.)
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amelyek a rajtuk olvasható feliratok alapján valamilyen betegség 
esetén az ábrázolt személy közbenjárásával kívánták meggyógyí
tani mindazokat, akik hozzájuk fordultak. Többnyire kígyó, skor
pió, oroszlán, antilop és más „ártalmas” lények ellen szolgáltak 
védelmük A méreg hatását rendszerint a gyermek Hórusz segít
ségével semlegesítették, éppen ezért a közvetítők általában Hó- 
rusz-táblát tartanak maguk előtt. Gyakran az egész szobrot, a tes
tet, ruhát és parókát is beleértve,^ varázsszövegek borítják. A pá
rizsi varázsszobor felirata a beteget úgy nevezi, hogy „az ember, 
aki megissza a vizet”. Ez arra az elképzelésre utal, miszerint a szo
bron végigcsurgatott víz a ráolvasásokon végighaladva magába 
issza azok varázserejét, és ezt akkor gyümölcsözted, amikor a 
beteg elfogyasztotta. Máskor csak magára kellett csurgatnia, vagy 
beleülnie. Ezt a műveletet többnyire a szobor előtt kialakított 
medence könnyítette meg.

A ráolvasásokat rendszerint rituális cselekmények is kísérték. 
Az Újbirodalom korától általában a Hórusz-táblákon csurgattak 
végig vizet, ez tisztította meg a marás, illetve csípés helyét. A 
Hórusz-táblák képi és verbális összegzésének a Metternich sztélé 
tekinthető. Ezen a II. Nektanebosz korában készült nagyméretű 
sztélén a központi figura a két krokodilon álló meztelen Hórusz 
gyermek, aki két kezével kígyót, skorpiót, oroszlánt és antilopot 
tart, amelyek Széth isten ártó szándékának különböző megnyil
vánulási formáit jelenítik meg. A gyermek feje felett Bész isten 
rút arca látható. A sztélé felső mezőjében Ré-Harakhti istent egy 
korongba zárt négyfejü kos személyesíti meg. A többi teret szám
talan istenalak, mitológiai, mágikus jelenet és szimbólum, 
valamint varázsigék és -történetek töltik ki, melyek zöme skor
piócsípésre és kígyómarásra vonatkozik. A skorpiócsípésből fel
gyógyult macskaistennő éppúgy hatalmat nyert a csípések felett, 
mint ahogy a gyermek Hórusznak sem tudtak többé ártani a skor
piók. Az ő példájukat kívánták átvinni az érintettekre azáltal, hogy 
a csípést szenvedett személyt Hórusszal azonosították, akinek 43

43 M. Cihó, Notes sur la magie égyptienne, RRÉ 1 (1997) pp. 27-38.
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hatékonyságát még a gyermeki lét védtelenségének és gyengesé
gének mágikus ereje is növelte. Ráadásul a ,.főorvos Ré házában” 
címe a másokon való segítő képességét is kiemelte.

A különböző méretben készült Hórusz-táblák alkalmazásuk 
sokféleségére utalnak. A nagyméretű, nehéz táblákat bizonyára 
valamilyen nagyobb szent helyen tartották. A kisebbeket házak
ban, sírokban helyezték el, egy család vagy személy védelmére. 
Az egész kicsi, átfúrt példányokat azonban amulettként a nyakuk
ba akasztva viselték. Kidolgozásuk a méret és minőség függ
vényében szintén jelentős különbségeket tükröz. Egy elem azon
ban mindig megtalálható rajtuk: a már említett krokodilokon álló 
gyermek Hórusz. A legkorábbinak tartott tábla Tuniszban került 
elő. Felirata az ifjúságfürtös gyermeket, kezében az ártalmas álla
tokkal, Séd-Révéi1*4* azonosítja, a táblát pedig „Ptah készítette, 
hogy> éltesse a két országot, melyet megalkotott. Ó ad életet, üdvöt, 
egészséget az embereknek, a nép orra számára".

Nem meglepő ezek után, hogy a Ptah kicsinyítő képzős formájá
val, Pataikosz névvel ismert istenség is feltűnt ilyen kompozí
cióban.^’ Az Újbirodalom idején kiforrott törpe istenségtípus Ptah 
egyik megjelenési formája, aki a Metternich sztélén és gyógyító 
szobrokon is feltűnik, nem ritkán kezében kígyót tartva. Az amulet
tek között sajátos kis csoportot alkot ez a figura, amint két krokodi
lon áll, behajlított kezében kést vagy kígyót tartva. Fején éppúgy 
skarabeuszt visel, mint III. Ramszesz már említett kígyómarástól 
védő gyógyító szobra. Az amulettek egy részének talpára rejtjelek
kel írt istennevet véstek, melyet Atumként lehet megfejteni. (Az 
egyiptomiak játékos fantáziáját jól szemlélteti, hogy egyes esetek
ben ugyanaz a rejtjelcsoport Amonnak, a korszak főistenének is 
értelmezhető, aki legfőbb istenként mindenben segíthetett.) A kom
pozíció egyúttal egy teológiai gondolatot is magában rejt: a skarabe- 
usz, az ember és Atum Ré Napisten három megjelenési formája. Ez- 44 45

44 Kákosy L., i.m., p. 122.
45 Kákosy L., i.m., p. 121.
' ” Győry H., A krokodilon álló Pataikoszok értelmezéséhez, SzMK, 94 (2001), 
pp. 27-40..
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által a szobrocska egyszerre utal Rére rejtett elemeivel, Ptahra a 
törpe megformálásával és Hóruszra a kompozíció kiegészítő eleme
ivel. Az amulett alkalmazásának módja egyelőre ismeretlen. Biztos 
azonban, hogy nyakban hordva viselték, és valószínűleg szintén va
rázsigéket mondtak el felette -  talán éppen a Metternich sztélén le
írtak valamelyikét. Népszerűségét jól mutatja, hogy számos Egyip
tomon kívüli területre is importálták, sőt a föníciaik másolták is.
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Második fejezet

„M ert tiszta vágyó

K A TISZTÁK KÖZÖTT”

A tisztaság rendkívül fontos szerepet töltött be az egyiptomi 
emberek életében. A szennytől, a bomlástól és a rothadástól való 
irtózás valószínűleg kapcsolatban állt a megsemmisüléstől való 
félelemmel, hiszen a természetben ez a jelenség figyelhető meg 
minden téren: a tárgyak, növények, állatok, sőt maga az emberi 
test fizikai elmúlásának is ez a módja. Érthető, hogy a túlvilágon 
is továbbélésre törekvő egyiptomi emberek minden úton-módon 
megpróbáltak ez ellen fellépni. Bár élő emberek ételével kapcso
latban is találni szennyre utaló nyomokat, ez is a halál előszelét 
jelzi: a Vandier papiruszon^ például „az ételek íze szenny volt, a 
sör íze víz a [fáraó] szájában” élete utolsó 7 napjában. A már ha-
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épségét a tisztátalan lények támadásai ellen mágikus varázs
igékkel, amulettekkel próbálták megőrizni.

„Mondás arra, hogy [a megboldogult] ne egyen szennyet.
Még ha Ré nagyon éhes is, 
még ha Hathor nagyon szomjas is, 
én akkor sem eszem a földnek szennyét, 
mi a szérűskertek alját borítja.
O Két Ország Sarának Kapuőre!
Vigyél engem az én komphajómhoz, 
és végv oltalmadba ezen a te evezősödön.
Mert tiszta vagyok a tiszták között, 
az Örökkévalóság Urának oldalán /álló/.
Olyasvalaki, aki mirhával táplálkozik, 
aki az Igazságból él.
Megerősödvén elérem a beteljesülést. ”
(Koporsószövegek 194. Farkas Attila fordítása)

A fenti idézet a Középbirodalom korában kialakult Koporsó
szövegek közül származik, és jól szemlélteti a piszoktól, szennytől 
való irtózást, különösen étkezéssel kapcsolatban, amelyhez a szenny
evés elkerülése végett kézmosás után fogtak csak hozzá az élő 
emberek, akik a tisztasággal nemcsak az istenekhez akartak hason
lóvá válni, hanem az isteneknek tetsző cselekedette] életüket is 
meg akarták hosszabbítani. Érthető, hogy nagy hangsúlyt fektettek 
a higiéniára. A görög Hérodotosz szemében talán már túlzott tisz
taságszeretet a vallási cselekményeket és a hétköznapi életet egy
aránt átszőtte. Ismereteink szerint a betegségeket is, különösen, ha 
azok látható ok nélküliek voltak, az istenek haragjának, ártó szán
dékának tulajdonították, a velük szembeni küzdelmet tehát szintén 
csak az istenek segítségével tudták felvenni. Ennek pedig alapvető 
feltétele volt a tisztaság. Csak így lehetett megjelenni az istenek 
előtt és kéréseiket előadni.
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Személyes higiénia

Alapvetően fontosnak tartották a tisztaságot. Az alsópapságot 
képező wrb papok neve is a „tiszta” szót jelenti, és a papság külső 
megjelenésében igyekezett nevéhez hü maradni. Az Újbirodalom 
korától például egyre inkább általánossá vált körükben, hogy 
hajukat leborotválták. Rendszeres sírmelléklet volt a borotva. 
Papok és világiak egyaránt magukkal vitték a túlvilágra. De nem
csak a férfiak, hanem a nők is. Ez arra utal, hogy nők is leborot
válták testszőrzetüket vagy annak egy részét. Ezzel elősegítették 
tisztaságukat, de a jelenségnek valószínűleg erotikus vonzata is 
volt. A szőrtelenítésnek azonban más módját is ismerték: a Hearst 
papiruszon két recept is található rá. „Orvosság a szőr megszünte
tésére bármely testrészen: varjú(?) csontja, hamuvá égetve, légy
piszok, mrh.t olaj, szikomár leve, gumi, dinnye. Felmelegíteni és 
rátenni.” (H 155) Az Ebers papiruszon is írtak le olyan receptet, 
amely hajhullást idézett elő (Eb 476). Nem kizárt, hogy más szőr
zet eltávolítására is alkalmazhatták.

Nők és férfiak rendszeresen fésülködtek, kefélték hajukat, és a 
fennmaradt fésűk arról tanúskodnak, hogy közben a tetveket is 
igyekeztek eltávolítani fejükről. A fésűk ugyanis többnyire kétol
dalasak, egyiken valamivel nagyobb, másik oldalon egészen kes
keny réseket hagytak a fogak között, hogy a tetvek fennakadjanak 
rajta. (Ez a gyakorlat Európában még a IE világháború rossz 
higiénés visszonyainak az idején is általánosnak számított.)

Mindezekkel a szokásokkal a melegben dúsan tenyésző 
kórokozók terjedését jelentősen gátolták, bár azok még így is sok 
betegséget okoztak. Ruhatetű és bolha terjeszti például a Rickettsia 
baktériumokat, amelyek a kiütéses tífusz kórokozói. Ruhatetű vagy 
kullancs révén terjed a Borrelia baktérium is. „Mindig frissen 
mosott vászonruhát viselnek, és erre gondosan ügyelnek. 
Nemzőszervüket a tisztaság miatt metélik körül, többre becsülve a 
tisztaságot a szépségnél. A papok harmadnaponként egész testüket 
végigborotválják, nehogy isteneik szolgálata közben akár tetű, akár 
másmilyen féreg akadjon beléjük... Minden nap és minden éjjel két
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szer mosakodnak hideg vízben. ” írta róluk Hérodotosz (11.37) a 
Kr. e. 5. század közepén. A kőművest többek között azért is 
lenézték, mert gyakran piszkos kézzel evett, hiszen napjában csak 
egyszer mosott kezet.^

A környezet tisztasága

Hérodotosz egyik fejezetéből kiderül, hogy összegyűjtötték a 
trágyát (II. 35.), egy másikból, hogy elfoldelték vagy a Nílusba ve
tették az elhullott állatokat (II. 41.). Környezetük tisztaságával 
nemcsak szépérzéküket szolgálták, és az őket körülvevő szagokat, 
illatokat befolyásolták, vág)' a szent állatokat részesítették tiszte
letben, hanem a rovarok, legyek, szúnyogok és különböző kóroko
zók mennyiségét is csökkentették. Ez is fontos tényező, hiszen pl. 
az Aédes aegypti szúnyog terjesztette a dengue és sárgalázai okozó 
vírust, egy másik faj a filariasis parazitáját. Felismerték, hogy a 
légy is terjeszthet betegséget (pl. vérhas), ezért a Smith papiruszon 
(19,14-18) a véletlenül lenyelt legyet is „megtisztították” egy 
varázsigével. Házaik megtisztítását a takarításon és füstölésen kívül 
azzal is igyekeztek biztosítani, hogy a nyílások keretét kenőccsel 
kenték be, és ráolvasásokat, tisztító szertartásokat végeztek. A 
bútorokat, különösen az ágyakat is védeni kellett. A fertőtlenítés 48

48 w. H elck, D ie Lehre des D m -C h e ti, Teil I., Wiesbaden, 1970, p. 
59-64.
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egyik -  drasztikus -  módszere egy ráolvasás alapján az égetés volt 
(Sm. 29,18-20,8).

Mindezek arra utalnak, hogy szemléletük bizonyos szempont
ból közel állt a mai európai nézetekhez. Ez persze csak megszorítá
sokkal igaz, mert azt is tudjuk például, hogy „az egyiptomiak vi
szont együtt élnek állataikkor (Hérodotosz II. 36.). Ma is előfor
dul a falvakban, hogy a lakásul szolgáló szobában kapirgál a tyúk 
is, vagy ott kerítettek el helyet a nyúlnak. Hérodotosz talán még 
nagyobb háziállatokra is gondolhatott, amikor a fent idézett 
mondatot leírta. Gyakran a kecske és a juh közvetítésével juthatott 
az emberi szervezetbe a májmételykór és a lándzsás májmétely, 
vagy a Basztet istennő szent állataként tiszteli macskán keresztül a 
Toxoplasma gondii parazita, a kutya szőréről az Echinococcus 
granulosus... A kisállatként tartott cerkófmajmok is lehettek fer
tőzések forrásai.

49 von den Driesch A., A ffe n h a ltu n g  u n d  A ffe n v e re h ru n g  in  der  
Spä tze it des A lten  Ä gyp ten . Tierarztl Prax 2 1 /2 , (1993), pp. 95-101.
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Ráadásul maga a levegő sem volt mindig „tiszta”. Tény, hogy 
számos rettegett betegség, többek között a poliomyelitis, tuberku
lózis és influenza vírusa cseppfertőzéssel terjed. Bár ezt az ókorban 
nem tudták, az egyiptomi orvosok mégis bizonyos esetekben 
betegségokozónak, terjesztőnek tartották a levegőt és szelet. A már 
többször emlegetett jid .t fuvallata” egy haragos istenség vagy 
démon jóvoltából került a levegőbe. A sivatagban élő Szahmet 
fuvallata a tűzre emlékeztetett, nyomában láz és szenvedés járt. Az 
istennő jóindulatát megnyerve azonban követeivel szemben védel
met is nyújthatott. „Megvédem személyedet követeim órájában ... 
mérgük nem hatol b e l é d nyilatkoztatja ki az istennő egy 
Ptolemaiosz-kori varázsszövegben.

Étkezési higénia

Az Obirodalom kora óta ismertek a rendszerint rézből, majd 
bronzból készült kézmosó lavór és kancsó, amelyek az étkezések 
elengedhetetlen kellékei voltak. Ideális esetben minden fogás előtt 
kezet mostak. Ezek a tálak nemcsak hasznosak és szépek voltak, 
hanem a falukból kioldódó rézionok fertőtlenítették a bennük tárolt 
vizet, így védelmet nyújtottak a baktériumoktól, elsősorban a Sta
phylococcus ellen.^ A lakomákon alacsony, dúsan megrakott asz
talok mellett, többnyire párosával ültek. Az egyes fogásokat egymás 
után, az előzőt leszedve szolgálták fel a szolgálólányok. A vendégek 
puszta kezükkel ettek, bár a folyadékot tartalmazó levesekhez vagy 
kompotokhoz valószínűleg kanalat is használtak. Tálalóedényeik, 
poharaik elkészítésekor a funkciónak megfelelő fonna kialakítása 
mellett esztétikai szempontokat is szem előtt tartottak. Ügyeltek 
azonban tisztántartásukra és gondosan kezelték a legkülönbözőbb 
anyagból előállított edényeiket. „ Bronzedényből isznak, és azt a nap 
folyamán állandóan kimossák, de nemcsak némelyikük, hanem 
mindannyian” (Hérodotosz II. 77). A táplálkozás útján terjedő 
hepatitis A vírus terjedését ez bizonyára hátráltatta valamennyire.

S.-E. Hoenes, i. m. p. 43.
51 C. Reeves, E. M. p. 58
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Tisztálkodás

Testüket egyébként is nagy gonddal ápolták, nemcsak esztétikai 
és vallási megfontolásokból, hanem egészségügyi okokból is. 
Szívesen festették szemüket fekete és zöld színnel, használtak a mai 
testápolóknak megfelelő kenőcsöket és olajokat, sőt illatosították is 
magukat. Rendszeresen fürödtek a Nílus vizében, a tavakban, és a 
tehetősebb emberek házában fürdőszoba is volt, földbe mélyített 
kőkáddal.^ Hátul, a hálószoba mellett helyezkedett el a többnyire 
egy kis fallal elkülönített fürdő és árnyékszék.^ Az árnyékszék

nyílása alatt homokkal teli tálat helyeztek el. Felül néha mészkő vagy 
terrakotta ülőke tette kényelmesebbé használatát. Úgy tűnik, legaláb
bis a szaiszi korban az ágytálat is használták (Hérodotosz II. 172). 52 * * 55

52 CoA II. H. Frankfort -  J.D.S. Pendlebury. The City o f Akhenaten. Part. II.
London, 1933 pl.12-
55 pl. CoA 1.44, pl. 44-.
55 p. Honigsberg, Sanitary Installations in Ancient Egypt, The Journal of 
the Egyptian Medical Association 23, Kairo, 1940, pp. 199-246.
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A templomokba lépés előtt annak pr-dwit-jában mosdottak 
mejr. A legkorábbi fürdőszobát a 2. dinasztia idejéből ismerjük, és 
az Obirodalom korából fennmaradt hozzá kapcsolódó cím is: jmj- 
ri kbh.wj „a két fürdőszoba elöljárója". A vizet innen vagy egy ta
lajba mélyített tálba vagy az utcára vezették, ahol központi csator
nába gyűjtötték és úgy vezették e l .^  A „zuhanyt” is alkalmazták 
oly módon, hogy a szolgáló egy fonott kosárba öntötte ura fölött a 
vizet.^ Bár a tiszta víz a port lemosta, nem feltétlenül szabadítot
ta meg az embereket a tetvektől és egyéb kórokozóktól, és szün
tette meg az izzadságszagot.

Ez utóbbira külön készítményeik voltak, amelyekkel az egész 
testet, vagy a hajlatokat kellett bekenni (Eb 711). „Másik eg)> férfi 
vagy egy nő testszagának megszüntetésére: szentjánoskenyérfa 
termését összezúzni, golyócskákat készíteni és a testét bekenni 
vele." (Eb 709) vagy „Orvosság a szag megszüntetésére Smw.t /= 
forróság évszaka/ idején: tömjén I, jbw növény 1, mirha 1, masz- 
szává gyúrni, azzal bekenni." (Eb 708 = H 31, II 150) Vadon nő 
Egyiptomban a farkasbab (Lupinus albus L.), amelynek ehető 
magját Dioszkoridész könyve szerint (II. 132-133) az egyiptomiak 
bresunak hívták és a bőr tisztítására használták. Mint írja, amikor 
az esővízben krémesre ázott, az arcukat is megtisztították vele. 54 55

54 vö. Schadewaldt H., Von der Cloaca maxima bis zur modernen Klaranlage 
-  historische Aspekte zur Abfallbeseitigung. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol 
Hvg [B] 178/1-2,1983, pp. 68-80.
55 Davies, Five Theban Tombs, London, 1913 p. 24, pl. XX.
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Használatának pontos módja, gyakorisága és kezdetei azonban 
kérdésesek. Bőrgyógyászati panaszok kezelésére is szívesen alkal
mazták. A hagyomány szerint a híres Kleopátra királynő szamár
tejben fíirdött. Ha valóban így volt, akkor a zsíros emulzióban le
vő protein javította bőre minőségét.

A fürdőszoba mellett egy másik helyiség is szolgálhatott egész
ségügyi célokat: az olajozás és masszírozás céljait. Hufu és a va
rázsló történetében például Dzsedi varázsló fejét masszírozta szol
gája, majd lábait dörzsölte meg. A száraz, meleg éghajlaton rend

kívül fontos volt megóvni a bőrt a kiszáradástól, és a nap erejét 
kenőcsökkel megtörni, ezért nem meglepő, hogy a Deir el-Medi- 
nehben élő kézművesek bérlistáján is gyakran találkozunk kenő
csökkel, olajokkal. A bőrt óvó, állapotát megtartó kenőcsök mel- 56

56 Lise Manniche, Egyptian Luxuries, London, 1999, p. 135
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lett azt „átalakító”, „szépítő” és „fiatalító)”, vagyis ráncokat 
kisimító, bőrt frissítő kozmetikumokat is készítettek. Ezeket 
valószínűleg bőrelváltozással járó betegségek kezelésére is alkal
mazták. Egészen korai időktől speciális szakterületnek számított a 
kenőolajok előállítása.^ A mestereknek saját elöljáróik voltak. 
Nem is csoda, hiszen rendkívül sokféle olajat készítettek az or
szágban, és még külföldről is hoztak be.®® Mint Plinius írja, táro
lásukra a kőedények voltak a legmegfelelőbbek. Talán a legkoráb
ban használt olajfajta a ricinusmagból készült. Ezt a kellemetlen 
szagú folyadékot az előkelők illatosított vegyes olajokkal váltották 
fel. Ezek némelyikét rendkívül hosszú, bonyolult technológiával 
állították elő.

Az olajok felhasználása sokrétű volt, egyes típusait fogyasztot
ták, másokkal világítottak, bőrüket ápolták, illatosították magukat, 
balzsamkúppá alakították, gyógyítottak a beléjük kevert hatóanya
gok segítségével, varázsoltak vele, hivatalba lépéskor bizonyos 
esetekben felkenték vele az újonnan kinevezettet, balzsamozták a 
holttesteket, és ajándékba is adták élőknek-holtnak és a halottaik- 
nak. Kezdetben az ujjúkkal dörzsölték be, mégpedig a kisujjal, az 
Újbirodalom korától pedig a kis mennyiségeket spatulával vitték 
fel. A bekenés teológiai értelemben a varázserővel rendelkező 
Hórusz szem felhelyezésével volt azonos, amely védelmet biztosít, 
legitimizál és hatalmat ad. Ezzel magyarázható, hogy a templo
mokban álló szobrokat is rendszeresen bekenték a templomi 
műhelyekben előállított finom kenőcsökkel. 57

57 Gyó'ry H edvig, Fitoterápia, Görögszéna és mandulaolaj az ókori 
Egyiptomban. 6/1 (2001) pp. 4-11.
5° E. Paszthory, Laboratorien in ptolemaischen Tempelanlagen, A W , 19 
(1988), pp. 2-20; E. Paszthory, Salben, Schminken und Parfume im Altertum, 
Mainz an Rhein, 1992, A W , 21, (1990), pp. 1-764.
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Testedzés

A testkultúra szerves része a mozgás, az izomzat karbantartása 
is. Úgy tűnik, erre a leendő fáraó nevelésében, majd trónrakerülé- 
se után erőnléte fenntartásában tudatosan nagy gondot fordítottak. 
Az uralkodásra ugyanis a fáraót fizikai és szellemi képességei és 
vallási közvetítő szerepe tette alkalmassá. Mivel a fáraó példaként 
szolgált az ország lakossága számára, feltehetően legalábbis 
környezete követte példáját. Dzsószer fáraó lépcsős piramisa mel

lett megépítette megújulási ünnepének, a szed ünnepnek a szín
terét is. Az egész ókori egyiptomi történelmet végigkísérő ünnep
ség egyik fontos mozzanata, amikor a fáraó futásával bizonyítja 
fizikai alkalmasságát. Itt a két, fordulópontot jelző kő 55 méter 
távolságra áll egymástól. A pálya tehát 110 méter hosszú. További 
szertartási elem négy nyílvessző kilövése volt a négy égtáj felé. 
Más alkalmakkor is megmutatta a fáraó fizikai erejét. Minden 
megnyilvánulásában ő volt a legerősebb, a legjobb. Ez biztosította 
sértetlenségét, és ezzel az állam biztonságát.

A sportteljesítmények csúcspontja az Újbirodalom kora. A királyi 
házban magától értetődő természetességgel űzték a legkülönfélébb 
küzdősportokat. Nem véletlenül, hiszen a 17. dinasztia uralkodóinak 
kemény harcai segítették a 18. dinasztiát Egyiptom trónjára, majd ez
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erőteljes hódító politikát folytatott. A 18 évesen trónra lépő II. 
Amenhotep fáraó sporteredményeiről részletes ismeretekkel ren
delkezünk. Jól úszott (úgy tűnik, csak a gyorsúszást ismerték), 
kiválóan futott, evezett (az ülő és álló helyzetet állandóan váltogat
ták), lőtt nyíllal, és ezenfelül a harci kocsikhoz is pompásan értett. A 
gizai nagy Szfinx közelében felállított emlékkő így számol be róla:

„Úgy ismerte a lovakat, mint senki más, mérhetetlen seregében... és 
nem akadt, aki fel tudta volna ajzani íjá t... sosem fáradt el evezés 
közben... Kétszáz főnyi legénység próbálta utánozni, ahogy sólyomként 
szálló hajója orrán evezett... Háromszáz erős íjat feszítve meg, 
összevetette mestereik tudását, elválasztva a jó t a rossztól... És a 
következőt tette: északi kertjébe lépve, négy céltáblát látott ázsiai 
rézből. Neki állították fel. Tenyérnyi szélesek voltak, 20-20 könyöknyire 
egy-egy karón. Akkor a hadak istenének erejével a karjában tűnt fel 
kocsiján a fáraó, felkapta íját, és négy nyílvesszőt fogott egyszerre. 
Észak felé hajtott, ellőtte vesszejét, mely keresztülfúrta a céltáblát, és a 
líövetkezö karóban állt meg. Ilyet még senki sem tett, nem is hallottunk 
róla, hogy a réz céltáblát át tudta volna lőni valaki nyilával.

59 Urk. IV. 1276,9-1283,14. (W. Helck, Korunden der 18: Dynastie, Überse- 
bung un den Helf 17-22, Berlin 1961, pp. 24-28) = W. Helck, Urkunden 
der 18. Dynastie, Helf 17, Berlin, 1955
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I. Szeszosztrisz középbirodalmi fáraóval kapcsolatban írja Dio- 
dórosz, hogy „Az ifjakat állandó sportgyakorlatokkal és erőfeszí
tésekkel edzette. Eg)nkük sem vehetett magához élelmet, ha előző
leg 180 stádiumot (kb 30 km) nem futott. Mire férfivá értek, vala
mennyinek erős, atléta teste volt, és megkeményedett vezető
szelleme, mivel a legnemesebb foglalatosságokban nevelkedtek.” 

Az „elit” a fáraóval együtt nőtt fel, nyilván együtt gyakorlatoz
tak. A sírokban fennmaradt ábrázolások azonban másfajta tevé
kenységüket örökítették meg. Az előkelő urak szívesen vadásztak, 
a halat szigonnyal, a madarakat bumeránghoz hasonló eszközzel, a 
vízilovat lándzsával ejtve el a mocsári vadászat folyamán. Máskor 
a „sivatagi” vadakra vadásztak, mint vadbika, szarvas, gazella, an
tilop, bakkecske, hiéna, nyúl. Az oroszlánvadászat a fáraó előjoga 
volt. A vadászok fegyvere a lasszó, bot és nyíl volt. Az Újbiroda
lom korában harci kocsiban űzték a vadat, amit vadászkutyák haj
tottak fel. A katonák és talán a civilek is, a futást, birkózást és 
fegyverek használatát gyakorolták, gyakran versenyre kelve 
egymással és az idegenekkel. Béni Hasszánban számos jelenet 
illusztrálja például a birkózás legkülönfélébb fogásait. A képek 
alapján kétféle típusra lehet következtetni. Az egyik a szudáni 
Nuba hegy völgyeiben ma is élő törzseknél szokásos birkózás ele-
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meit illusztrálja. Általános volt a botokkal vívott küzdelem is. Bár 
versenyekről a legritkább esetekben olvashatunk, és a párviadalo
kat is csak elvétve örökítették meg, mégis Hérodotosz (II. 160) és 
Diodórosz (I. 95) egybehangzóan azt állítja, hogy az élisziek az 
Olümpiai játékok szabályainak felállításához a szaiszi kori II. 
Pszammetikhosz fáraó tanácsát kérték ki.

A kultikus labdajátékokat inkább női szereplőkkel örökítették 
meg, de férfiak is űzhették. Legalábbis erre utalnak a sírokba 
helyezett labdák, és az, hogy III. Thutmoszisz fáraó is egy dom-
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borművön hullámvonal formájú bottal a kezében látható, és éppen 
egy teniszlabda méretű golyó felé üt. Gyakori a labdázó lányok 
ábrázolása a középbirodalmi sírokban. Néha egyszerre több labdát 
is a levegőbe röpítettek.®® Mindezek szintén magukban rejtették a 
baleset, izomhúzódás lehetőségét. A táncosnők a mai baletthez 
hasonló mozdulatokat végeztek, és gyakran veszélyes, akrobatikus 
táncokkal léptek fel. Állandó táncelemnek tűnik a híd. Férfiak is 
táncoltak, ha nem is foglalkozásszerűen, legalábbis erre utal egy 
irat a 20. dinasztia korából. Annyira kedveltek lehettek a 
szórakoztató sportok, hogy a tanító mesternek erőnek erejével 
kellett diákjait a tánctól, madarászaitól, vadászattól távol tartani.

Kozmetika

Szájuk kitisztítására és néha arcuk lemosására is nátront (hsmrt) 
vagy kyphit (ld. 5. fejezet, afrodiziakumok között) használtak. 
Füstölőszerekkel illatosították a házakat és ruháikat, valamint 
templomaikat. Az illatosított füstöt ugyanakkor a betegségdémo
nok elüzőjének is tartották. Számos olyan növényt égettek el ben
nük, amelyek hatóanyaga a levegőbe kerülve azt fertőtlenítette 
(citrusfélék), vagy a belégzési könnyítette (mentol), izgató vagy 
nyugtató hatású volt (aromás illatvegyületek), így egyáltalán nem 
véletlen, hogy Diodórosz feszültségoldó, lazító hatást tulajdonított 
a füstölésnek.

Az arcot és a szájat ritka kivételtől eltekintve nem festették. 
A kivételek közé tartozik Nofertari sírjának az a jelenete, ahol a 
királynő arcán sötétebb vörös foltok tűnnek fel: valószínűleg a 
vörös okker használatának nyomai. Két középbirodalmi kozmeti
kai edény tartalmát elemezve, valószínűleg növényi olaj és 
26,8% vörös okker jelenlétét mutatták ki, ami egy élénkítő 
arcfesték összetételének kiválóan megfelelhet. Arcfestésnek 
értelmezhető egy jelenet, amelyen ruhafélével ken az arcára 60

60 tekézés eló'dje, vö. Miller S.- Rayan G.M., Bowling related injuries of the 
hand and upper extremity; J Okla Slate Med Assoc 91/5,1998, pp. 289-91

81



valamit egy nő. Az arcon levő foltokat igyekeztek kenőcsökkel 
vagy púderrel eltüntetni és a ráncokat megszüntetni. Ez utóbbi 
célra növényi és állati elemeket tartalmazó mézgás arcvizeket, 
pakolásokat készítettek.

A Torinói erotikus papiruszon ajakfestést örökítettek meg: a 
lány egyik kezében a spatulával száját keni, a másik kezével rúzs
tartót és kis tükröt fog. A szokás nem tudjuk, mennyire volt elter
jedt, mivel a kis kozmetikai edénykék tartalmát eddig viszonylag

ritkán elemezték. Valószínűleg nem kivételes esetről van szó. 
Egyes elképzelések szerint az ajakfestés a prostituáltak köréhez 
köthető. Az sincs azonban kizárva, hogy ennél szélesebb körben is 
alkalmaztak rúzst -  felmerült, hogy a szobrokon sötétebb vörösre 
festett ajkak esetleg ezt kívánták érzékeltetni. Kellemetlen lehetett 
a rossz szájszag. A megoldást egy speciális, mézes massza nyúj
totta, amelyet először felfőztek, majd szopogatták.

Különösen fontosnak tartották a szemfesték alkalmazását -  
mint egy amulett, mágikus úton védte a szemet, de Hathor istennő 
védelmét is biztosította. Anyaga fertőtlenített, de az általa kialakí
tott kép ugyanakkor az egyiptomi szépségideál alapvető részét is 
képezte. A túlvilági ítélet helye a Kettős Igazság csarnoka. Ide a
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halottak csak tisztán, ünnepi ruhában, szemüket kifestve és testü
ket beolajozva léphettek be (Halottak Könyve 125). A szem
festék a kultikus élet más területein is a követelmények közé tar
tozhatott. Két fajtája ismert. Az egyik neve, a msdm.t a „szemfesték” 
fogalmának megjelölésére is szolgált. Úgy tűnik, kifestették az 
áldozati tehenek szemét is, és a festményeken Hathor tehenét is így 
ábrázolták. De papok, papnők és egyáltalán az ünnepi öltözetben 
ábrázolt személyek megjelenéséhez is egyszerűen hozzátartozott a 
fekete festékkel kiemelt szem képe. A kén- és réztartalmú szem
festékeket gyakran látjuk viszont a szembetegségek kezelésére szol
gáló készítményekben, jelezve terápiás hatásukat. Vagyis a 
szépítkezés ezúttal fertőtlenítő, betegségmegelőző szerepet is 
betöltött -  túlzott használatuk azonban mérgezéshez vezethetett. A 
malachit alapú, rézben gazdag zöld wid a kezdeti időktől kimu
tatható, és az Újbirodalom végéig divatos szemfesték maradt. 
Ritkán ábrázolták, de a halotti felszerelés állandó része volt. A kész 
festéket kagylóban, nádhüvelyben vagy kis edénykében tárolták, a 
port vászon vagy bőrzsákban. Palettákon keverték össze vízzel vagy 
gumival, és zsiradék hozzáadásával telték jól kenhetővé.

Az ősi zöld szemfesték elterjedése után nem sokkal a többnyire 
(ólomszulfidos) galenittartalmú fekete msdm.t is feltűnt.*** (A 
galenit-lelőhelyek Qoseir és a Vörös-tenger közötti területen, vala
mint Asszuán környékén találhatók.) Nevét a római korban stibi- 
umra latinosították, ami antimont jelent. Nem véletlenül. Ekkor 
ugyanis már azzal helyettesítették. Mivel a kenésre kész szemfes
ték romlandó volt, egyszerre mindig csak keveset készítettek belő
le. A termékeket minősítették -  jó, duplán jó, kiváló jelzésekkel 
látták el. Kisméretű, úgynevezett kohl®2 edényekben tárolták a ke
nőcsöt. Ezeknek az edényeknek a formáját az Újbirodalom idején 
gyakran a tánc, öröm istenének, Bésznek az alakjáról mintázták. 
Nemrégiben vizsgálták meg a Louvre-ban az egyik tartalmát.

61 használata lényegében megegyezik a modern kohl szemfestékével ld. 
Judith Illés, Ancient Egyptian Eye make-up, Touregypt 1 /4 , 04.09.2000, 
http://touregypt.net/magazine/
62 a szó az arab „kahala" = szembalzsamozó szóból ered
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Meglepő eredményre jutottak: a természetes galeniton vagy fehér 
cerussiton kívül az analízis kimutatott két szintetikus anyagot is, a 
laurionitot és phosgenitet, éspedig nagy mennyiségben.”-̂  Ezek 
kősó és / vagy nátron ismételt vízben szűrésével állíthatók elő. A 
festéket a 12. dinasztia után csont-, fa- vagy nádspatulával vitték 
fel a bőrre, korábban az ujjakat használták.

Néha a nők combján vagy törzsén pont, kereszt, kagyló, más 
geometrikus minta vagy Bész alakja látható. Mivel ezek rendsze
rint szobrokon, festményeken jelennek meg, például egy leideni 
kék fajansz tál rajzán, konkubinák testén, kenőcsös edényeken, 
ház falára festve, sírfestményeken, sokan díszítő motívumként ér
telmezték. Felmerült azonban a tetoválás*^ gondolata is. Ezt 
valószínűsíti a két deir el-bahari lány múmiáján talált tetovált Bész 
figura. A nők szexuális életét segítő Bész isten és a kagyló jelen
léte termékenységkultuszra, védő jellegre utal.

Nem feledkeztek meg a kéz és láb körmeiről sem. Önálló 
mesterség volt a pedikűrös és manikűrös tevékenysége. A pirami
sok feliratai között is utalnak rá (Pyr. 1368). Festményeken több
ször látni fehérre, szobrokon néha vörösre festett körmöket. Mú
miákon is találtak ilyen elszíneződésre utaló nyomokat. Nem 
tisztázott azonban, hogy ez utóbbi festékmaradványok a mumi- 
fikálási folyamat eredményeként vagy az elhunytak élete során 
kerültek-e a körmökre, és pontos vegyi összetételük, vagyis azo
nosításuk is kérdéses.

Hajápolás

A férfiaknál az Óbirodalom idején divatosnak tűnik a bajusz 
viselete, a szakáll pedig jellegzetes fonatával a fáraói omátus részét 
képezte -  az Óbirodalom korából ismert a „szakáll papja” cím. A 63 64

63 P. Walter -  P. Martineto -  G. Tsoucaris -  P. Bréniaux -  M. A. Lefébre 
-  R. Richard -  J. Talabot -  E. Dooryhee, M arking make-up in Ancient 
Egypt, Nature 397,11 Febr., 1999, p. 383-384.
64 judith  Illés, Tattoos in A ncient Egypt, Touregypt 1 /6 , 01.12.2000, 
http://  touregypt.net/magazine/
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rendezetlen, nyíratlan arcszőrzet a gyász jele volt. Hajukat mind a 
férfiak, mind a nők gondosan fésülték, egyesek kopaszra nyírták.65 
Hajmosásról nem szólnak forrásaink, de mosdás, fürdés vagy úszás 
közben a por biztosan kimosódott a hajból. Elképzelhető, hogy 
növényi hamu, nátron és zsír/olaj segítségével sampont is készítet
tek. Dioszkoridész (II. 193) gyógyszerészeti könyvében említi a 
szappanfüvet (Saponaria officinalis), amiből Európában a 20. 
század első feléig készítettek sampont. Mint írja, akkoriban gyapjú 
mosására alkalmazták, és egyiptomi neve oeno volt. Szintén nála 
szerepel a szappankő (V.152), mint a vászonruhák mosószere, ame
lyet szerinte az egyiptomiak is használták. A deir el-bahari 
parókamühelyben pedig találtak zsíros, fehér kristályokkal borított 
megkeményedett nátronszappant, amelynek még az ásatás idejére 
is maradt tisztító hatása. Nagy a valószínűsége, hogy kifejezetten a 
parókák mosására alkalmazott tisztítószer lehetett.

A természetes hajon kívül ugyanis gyakran paróka (is) ékesí
tette fejüket, amelyet a fodrászok rendszerint emberi hajból készí
tettek el, ritkábban állatok szőrével dúsították, és az Amon papnők 
nagy ceremoniális parókájának kialakításához pálmarostot is hasz
náltak. Túlvilági viseletre teljesen növényi rostokból készült paró
kák is ismertek. Modellfejen formázták meg a frizurát, a hajszálak 
rögzítését gyantából készített ragasztó anyaggal oldották meg. A 
haj színét kívánság szerint festéssel módosíthatták. Műhelyekben 
nagy mennyiségben állították elő a parókákat.66 67 Némelyik frizura 
rendkívül bonyolult, időigényes munka volt, amelyet hajtűk segít
ségével lehetett csak elkészíteni. Valódi haj esetén is csak hosz- 
szabb idő után bonthatták szét, mint napjainkban a jellegzetes, 
egészen apró tincsekbe font afro-frizurát. Egyes hajviseletek fog
lalkozásra, társadalmi rangra utaltak, sőt politikai jelentőségük is 
lehetett.6 '

65 pl. S.E. Knudzen, A M ummy "comes to life" in Toledo, K M T  1/12, 2001, 
pp. 36-45.
66 Ewa Laskowska-Kusztal, Un atelier de perruquier ä Der el-Bahari, 
Etudes et Travaux, 10 (1978), pp. 83-121.
67 Joyce Tyldesley, Ncfertiti: Egypt's Sun Queen, London 1999.
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A fodrászoknak fontos segédeszközei voltak a hajcsavarók és 
hajtűk, amelyek azonban a kész hajviseletből már hiányoztak. 
Gyöngyök, pántok, csatok viszont kerültek a hajba. Az újbiro
dalmi sírok lakomajelenetein gyakori a haj tetejére helyezett bal
z s a m k ú p . E z  az illatosított kenőcs a meiegben lassan elolvadva 
viselőjét, illetve annak környezetét kellemes illattal vette körül. 
Annyira átitathatta a parókát és hajtincseket, hogy például a Két 
fivér történetében a fáraó mosodájába sodródott parfümös haj illa
ta a kimosott ruhákba is beleivódott.

Gondot jelentett a hajhullás. Hajnövesztő szerekkel próbáltak 
tenni ellene. „Másik hajnövesztő szer, melyet Őfelsége Felső- és 
Alsó-Egyiptom Te ti királyának az anyja, a megboldogult Ses ki
rályné számára készítettek: Egy nőstényagár csontja, egy datolya
mag, egy szamárpata, mindezt egy didi fazékban olajban megfőzni 68

68 Az észak-jemeni beduinok még nemrégiben is használták.
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és ezzel alaposan bekenni”, javasolja például egy recept az Ebers 
papiruszon (468). Máskor különböző növényeket, állati zsírokat, 
olajat, mézet, sőt egy esetben még az antilop ürüléket is a recept 
alkotóelemei között találjuk. A bélsár gyógyászati alkalmazása 
másutt is kimutatható, valószínűleg igen ősi örökség nyoma. 
Egyes más szerek épp ellenkezőleg, hajhullást kívántak előidézni 
-  talán éppen a vetélytársaknál.

A korral járt az őszülés. 11. Ramszesz múmiájának a haját vizs
gálva megállapították, hogy hajkoronájának körülbelül fele ősz 
volt, a másik felét pedig festették -  valószínűleg hennával. Az 
ideális hajszín azonban a fekete volt, amelynek biztosítását akár 
analógiás mágia segítségével is megkísérelték. A megőszült hajat 
például fekete bika olajban főtt vérével feketére lehetett ismét fes
teni, de ugyanilyen hatása volt a fekete kígyó és az ürülékben 
talált féreg főzetének vagy a szárított ebihal pora és a ladanum 
keverékének, továbbá az olajban megfőzött, rothasztott egérnek, 
hogy csak néhány fantasztikus receptet említsünk. Egy recept 
pedig kifejezetten a szemöldök megőszülését kívánja megakadá
lyozni a méz, szentjánoskenyér és „krokodil földjének" a vizes 
oldatával, amelyet 3 hónapig állni hagytak. A javaslat szerint min
dennap a szemöldökre kell tenni. A már említett parókaműhelyben 
meg mangánbikarbonát és kvarcszemekből álló anyagot találtak, 
feltételezik, hogy esetleg hajfesték lehetett.
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Harmadik, fejezet

„M egvolt a kenyerem, must, bor”

„ mindennapi szükségletem szerint, 
főtt hús, szárnyasok sütve, 
azonkívül a puszta vadja, 
mit csapdában fogtak nekem, 
mit elejtettek,
s amit még agaraim hoztak számomra. 
Sok mindent készítettek nekem, 
tejet mindenféle főzetben. ”

így beszélt Szinuhe, aki I. Amenemhat fáraó halála után elme
nekült Egyiptomból, és Felső-Retenu egyik beduin törzsének feje
delme lett. Annak a beszédnek a részlete ez, amelyben bemutatja, 
milyen jólétbe került, tehát az egyiptomi előkelőségek előtt sem 
kell szégyenkeznie -  még étrendje miatt sem. A perzsa kori 
papoknak is jó sora volt, nekik sem volt gondjuk ételre, italra. 69

69 Szinuhe, in: Dobrovits Aladár, Paraszt panaszai, Budapest, 1963, p. 26.
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„Szent kenyereket sütnek nekik, mindegyiküket bőven ellátják 
naponta marha- és libahússal, sőt még szőlőbort is kapnak. Halat 
viszont nem szabad enniük.” (Hérodotosz 11.37.)

A rendszeres áradások következtében a termés bőséges volt 
Egyiptomban, így az alultápláltság csak szórványosan fordulhatott 
elő -  a görög utazók is megjegyezték, hogy gazdagon jutott étel, 
ital az asztalra. Néha még sok is. Legalábbis erre lehet következ
tetni a démotikus Insinger papirusz (17, 15-16) néhány sorából.

Akinek életmódja mértékletes, annak húsa nincs megzavarva.... A 
bor, nők és étel örömet adnak a szívnek. Aki hangos kiabálás 
nélkül él velük, azt nem utasítja vissza az utca. ...Aki túl sok kenye
ret eszik, betegségtől fog  szenvedni. Aki túl sok bort iszik, 
eszméletlenül fog feküdni...” A bőség ellentétéről, a nagy éhín
ségekről inkább az Első Átmeneti Korból és a Középbirodalom 
idejéből tudunk -  ami azért nem zárja ki, hogy a rendelkezésre 
álló táplálékból valóban elegendő jutott minden szűkölködő asz
t a l á r a . S zű k  esztendőkre bármikor lehetett számítani, hiszen a 
termés mennyisége a Nílus évenkénti -  változó nagyságú -  
áradásától függött. Ezzel magyarázható például, hogy egy Butóban 
fennmaradt sztélén említenek egy, az éhínség idejére szolgáló 
gabonaraktárt.

^0 J. Vandier, La famine dans l'Égypte ancienne, Le Caire, 1936
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Más kérdés, mit ettek az egyiptomiak. Apicius (Kr. u. 1. sz.) 
római szakácskönyvéhez hasonló irat nem maradt fenn Egyip
tomból, de tudjuk, hogy a nyers ételek mellett főleg vízben főtt és 
nyárson sütött fogásokat fogyasztottak. A 2. dinasztia korából egy 
teljes halotti lakoma fogásai is fennmaradtak egy 60 év körüli, 
rendkívül hiányos fogazattal rendelkező halott hölgy temetkezési 
mellékletei között, aki életében bizonyára csak pépes ételeket 
tudott elfogyasztani. Túlvilági útjára azonban ínycsiklandozó 
finomságokkal látták el. A fogások sorát az árpakása nyitja meg, 
amelyet főtt hal és háromszög alakú kenyér követ, majd 
galambpörkölt és főtt szalonka. Főtt marhavese, sült marhaborda és 
láb is tartozott a lakomához. Fügekompót, egy szidder nevű, a 
cseresznyéhez hasonló formájú bogyós gyümölcs, kis mézes 
sütemények, sajt és szőlő zárta az ételek sorát. Amennyire a majd 
5000 év távlatából meg lehet állapítani, a mai egyiptomi díszla
komák ételeihez hasonló fogások.

A későbbi korok ételeiről modellek, rajzok és festmények segít
ségével alkothatunk képet magunknak. Sírfalakon és sztéléken 
elengedhetetlenül fontosnak tartották a növényi és állati táplálékkal 
megrakott áldozati asztalok megörökítését, de az egyes ételek előál
lításának néhány mozzanatát is bemutatták. A fontosnak tartott 
ételeket áldozati szövegekben is felsorolták, és az állami hivatal
nokok, kézművesek és katonák juttatásaiból is levonhatók következ
tetések. Érdemes közelebbről is megismerkedni ezzel a kérdéssel, 
mert mint Hérodotosz (II. 77) írja, „meggyőződésük szerint az 
emberek minden betegsége az elfogyasztott ételektől származik. ”

Víz

Az ókori Egyiptom ivóvize kórokozók szempontjából igen 
szennyezett volt. Akár a Nílus vizét fogyasztották, amelyet sza
máron hordtak a vízparttól távolabb fekvő településekre, vagy 
nagy korsókba merve, esetleg bőrzsákokba helyezve vittek az em
berek rendeltetési helyükre, akár a sivatagi kutakból ittak, számos
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szemmel nem látható parazita nyüzsgött a friss vízben, amikhez a 
tárolás során még újabb kórokozók is társulhattak. Bár erről az 
egyiptomiak nem tudhattak, a tapasztalat és a víz szűkössége 
mégis arra taníthatta őket, hogy minél takarékosabban bánjanak a 
vízzel. Nem csoda, hogy a Nílus völgyében szívesebben ittak sört 
-  még a gyermekek is kaptak belőle, amikor iskolába mentek -  és

egyéb erjesztett italokat, amelyek ilyen körülmények között egész
ségesebbek is voltak. Az 1600-as években, mint Prospero Alpino, 
Egyiptomban járt francia gyógyszerész feljegyezte, mandulavízzel 
fertőtlenítették a Nílus vizét. Ez a ciántartalom révén a mitokond- 
riummal rendelkező fejlettebb kórokozókat pusztította el légzésük
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megbénításával. A másik védekezési módszer, a tea fogyasz
tásának ma általános szokása -  ez forralással pusztítja el a kóroko
zók jó részét -  az ókorban, úgy tűnik, nem volt elterjedt.

Hastífusz (typhus abdominalis)

A Salmonella typhi nevű baktérium szájon át kerül a szerve
zetbe. Súlyos vékonybélgyulladást okoz, hasmenéssel, gyakran két 
hétig is elhúzódó folyamatosan magas lázzal, következményes 
zavaros, ködös (typhosus) tudatállapottal jár. Terjedésének fő for
rása a beteg ember széklete. Áradások idején a vizelettel és szék
lettel ürülő Salmonella baktériumot a víz különösen nagy területre 
teríthette. Ember és állat egyaránt fertőződött. Ennek 
következtében hatalmas járványok keletkezhettek, hiszen az 
emberek nemcsak a fertőzött vizet itták, hanem az ezzel bened
vesített nyers ételeket, és a fertőzött tejtermékeket is fogyasztot
ták. A betegség heveny szakaszának lezajlása után a túlélők a 
betegség tünetmentes hordozójává válhattak. (A leghíresebb példa 
„tífuszos Mary”, New York, 1906.) Újabb áradás esetén ezek az 
emberek biztos forrásai voltak az újabb járványnak.
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Dracunculiasis

Nem járt kis veszéllyel a sivatagi élet sem, bár kétségtelenül 
más jellegű rizikót rejtett. Itt fúrt kutakból merték ki a vizet, épp
úgy, mint Ehnaton városában, Teli el-Amarnában. Nagyméretű, 
nyitott, kerek kutakat építettek, amelyekbe körkörösen haladva

lehetett lejutni, majd belemerítvén a korsót ugyanitt visszamenni. 
Ezeknek a vizeknek az íze is más volt, mint a Nílusé. Másfajta 
ásványi anyagok, sók oldódtak bele. ,yikik nem a folyó közelében, 
hanem az ország közepén emeltek városokat, valahányszor a 
folyam leapadt, a vízhiánytól szenvedve a kutak sós vizét itták." 
(Hérodotosz II. 108)

A trópusi állóvizek gyakori parazitája volt a dracunculus me- 
dincusis nevű fonalféreg fajta. Mint neve is mutatja, a kifejlett 
féreg fehér, fonalszerű -  2 mm átmérőjű -  parazita, amelynek
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hosszúsága, felépítése indokolhatta, hogy a kígyók kategóriájába 
sorolják. Életciklusa két gazdához is kötődik: az állóvízben 
lárvává fejlődő peték a Cyclops nevű vízibolhában tenyésznek 
egészen addig, míg a vízzel együtt az ember meg nem issza őket. 
A bolha megemésztése után a Dracunculis medinensis lárvája a 
nyombél nyálkahártyáján át behatol a kötőszövetekbe, majd kb. 
egy év alatt ivaréretté válik, párzik és üríti petéit. A 2 cm hosszúra 
megnövő, kifejlett hímek párzás után elpusztulnak, a nőstények 
pedig a bőralatti szövetekbe vándorolnak, és ott akár 1 méter 
hosszúra is megnőnek.

A nőstény fonalféreg, amely rendszerint kifejlődési ideje alatt 
lassan lejut a lábszáron, a peteérés idején áttöri a bőrréteget -  
többnyire -  a bokatájon és a lábhát felső részén, ahol ez kívülről 
az érintett bőrfelület hullámzó mozgásával jár. A folyamat bőrpír 
és duzzanatképződéssel kezdődik, majd mintegy 24 óra alatt kifej
lődik a bőrgöb, amely 2-7 cm átmérőjű. Helye néhány nap alatt 
felpúposodik, hólyagossá válik. Ezekben a napokban általános 
tünetek a foltos bőrpír, viszketés, hányás, hasmenés vagy asztmás 
roham, amelyek a hamarosan bekövetkező spontán repedés után 
enyhülnek. Ekkor kezdődik a fekélyesedés. Amikor az ember lába 
vízzel érintkezik, a féreg a víz hatására kiüríti spóráit, amik azután 
a vízben tovább fejlődve ismét a Cyclopsok táplálékává válnak.

A gyógyítás leghatékonyabb útja a megelőzés: a megfelelő 
minőségű ivóvíz biztosításával a fonalféreggel történő fertőzés 
veszélye 1-2 év alatt megszüntethető. Ez azonban csak a kórokozó 
létének felismerése óta járható út, korábban nyilván nem is tudhat
ták, hogy került a féreg a szervezetbe.

Néprajzi megfigyelések alapján tudjuk, hogy a kifejlett nőstény 
fonalféreg eltávolításának szokásos módja, hogy a féreg duzzanat
ban kibukkanó részét kis pálcára helyezik, majd óvatosan, lassan 
rátekerik erre az emberi testben lévő hosszú, ruganyos testet. A 
művelet nem kevesebb, mint 3 hetet vesz igénybe. Ha sikerül 
egészben kihúzni a férget, úgy, hogy semmilyen része nem marad 
benn, és nem is fertőződik el a seb kezelés közben vagy a gyó
gyulás folyamán, akkor utóhatások nélkül, teljesen egészséges lesz
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a páciens. Talán az orvosok emblémájaként használt botra teke- 
redő kígyó éppen ezt a műveletet ábrázolja.

Az Ebers papirusz 875. számú szövege minden valószínűség 
szerint ilyen kezelést ír le: A duzzanatot megnézve, az orvos 
kötést helyez rá. Amikor hullámzó mozgást észlel, akkor megnyit
ja. A következő feladat a duzzanat kiürítése, úgy, hogy a mellette 
levő részeket ne érintse. A szöveg végén olvasható még az a meg
jegyzés, hogy nemcsak a fonalszerű résszel kell így cselekedni, 
hanem a fejhez hasonló résszel is. Mivel azonban a hólyagos álla
pottal együtt járó tüneteket más okok is előidézhetik, illetve nem 
egyik pillanatról a másikra szűnnek meg, nem biztos, hogy az 
egyiptomiak felismerték a duzzanat alakulása és a közérzeti vál
tozás között az összefüggést, vagy ellenkezőleg, éppen az össze
függés ismeretében tudván tudhatták, hogy a kísérő tünetek 
automatikusan megszűnnek a kezelés előrehaladtával, ezért nem is 
foglalkoztak vele külön.

„ Egy duzzanat kezelése az ember bármely tagjában. Ha a duz
zanatok duzzanatát megállapítod az ember bármely tagjában, 
kötést kell ráhelyezni. Amikor úgy találod, hogy az jön és megy, és 
rátekeredett arra, ami alatta van, azt kell mondjad rá: A duzzanat 
belépése /ez/. Végezz rajta késes kezelést, úgy, hogy kovakővel 
legyen felvágva és hnw(h?) eszközzel legyen megragadva. Ti. 
hnw(h?) eszközzel megragadva azt, ami benne van. Meg kell vágni 
kovakővel. Ha egy dolog van benne, és abban olyan dolgok van
nak, mint amilyenek az egér belsőségei, akkor ki kell azt vágni Sís 
füvei/?): anélkül amit a fonalszerű tagok eredményeznek, amelyek 
a szélén vannak és érintik a húst; közben valamilyen szentjános
kenyér hüvelyével megragadva. Ami olyan, mint egy fej, azzal 
hasonlóképpen van [=áll a helyzet]. ” (Eb 875)

A kezelés a korabeli körülmények között lehető legbiztonsá
gosabban végzett sebészi beavatkozást írja le. Nyilvánvaló, hogy

Gyó'ry Hedvig, Dracunculiasis az Ókori Egyiptomban, OH (2001), 12/142, 
pp. 652-654.
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speciális eszközöket és komoly szakértelmet, gyakorlatot igényelt 
ennek a módszernek az alkalmazása, tehát minden valószínűség 
szerint szakemberek végezték csak, akik az Eb 854 alapján a 
tudós swnw, az wrb n shmt papok és a siw  varázslók köréből 
kerülhettek ki, vagy kifejezetten erre specializálódott gyógyítók 
lehettek. ̂

Ennek ellenére bizonyára gyakran előfordulhatott, hogy a féreg 
beleszakadt az emberbe, leggyakrabban a lábszárba. A szakadás 
pedig csaknem törvényszerűen a bőr alatti zsírszövet heveny gyul
ladását eredményezi a féreg vándorlásának a csatornájában, 
amelyhez pl. a laza kötőszövet, az ízület és az ízületi hártya gyul
ladása is járulhatott. Ráadásul a féreg elhalt tagjai mentén akadály
talanul terjedhetnek más fertőzések is, amelyek önmagukban is 
végzetes következményekkel járhatnak, mint pl. tetanusz, vér
mérgezés, nedves üszkösödés stb. Ehhez járul, hogy a féreg által 
károsított szövetekben is lehet gyulladás, amely krónikus tályogo- 
sodáshoz, ízületi merevség kialakulásához vezethet. Feltételezik, 
hogy ezek valamelyike történt például a Kr. e. 1000 körül elteme
tett Manchester 1770 múmia életében is, akinek nem sokkal halála 
előtt a térd alatt mindkét lábát amputálták. CT vizsgálata során 
hasfalában elmeszesedett hím Dracunculus medinensis marad
ványaira bukkantak.^

Wells 92 egyiptomi múmiát vizsgált meg, a Kr. e. 4. ezredtől a 
Kr. u. 1. ezredig terjedő időszakból, és közülük 15-nél figyelt meg 
olyan elváltozást a sípcsonton, amely kapcsolatba hozható esetle
ges dracunculiasissal. Bár fertőzést az utóbbi kétszáz évben nem 
jegyeztek fel Egyiptomban, a Nílus menti tavakban, forrásokban, 
nyitott kutakban a korábbi évszázadokban gyakori volt a fonal
féreg jelenléte, amelyet még 1988-ban is mindennapos gondnak 
tekintettek a szudáni Kordofánban. Hasonló lehetett a helyzet a

22 Gyó'ry Hedvig, Gyógyítók az ókori Egyiptomban, Lege Artis Medicináé, 
(2001), 11/1, pp. 84-89.
23 R. David, E. Tapp (szerk.), Evidence embalmed, Manchester, 1984, pp. 
37-41,82, ábrák: 1.10-1.11.
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fáraók korában is, különösen ott, ahol a lépcsős lejáratú, nyitott 
kutak vizével érintkezett a vízhordók lába.

Gyümölcslevek, szeszes italok

Az egyiptomi forrásokban igen sokféle ital névé szerepel, ame
lyek egy részéről azonban nem tudni, mit is takar. Egyes fajták kor
szakokhoz köthetők, mások általánosak az egész fáraókor folyamán. 
Valószínűleg az ital fogalom megjelölésére szolgáltak a swrw és hr.t 
n swr szavak. Még több kifejezés ismert az üdítő és szeszes italok 
egyes fajtáinak megjelölésére. Az Obirodalom idején volt forgalom
ban például ps, phí, shp.t, dsr.t, hnms és sp nevű készítmény és a 
mákmagból készített ital (pn.t). Számos más italnév is csak szór
ványosan fordul elő, így nemcsak az kérdéses, hogy mi is valójában 
az cí.t, hnw-cwj, brbs, Srw, Sry.t, lidr.t, jpw, rhr, fáj, stj, shr.w, hm.t, 
hbhb, hnw, rrm, hd.t, my.t, iS, dnd, wnn.t, sf.t, hanem az is, hogy 
azokat mikor, milyen körülmények között fogyasztották. Egy ital
félét, a brbr-t a szó végén tűz jellel írták. Elképzelhető, ennek 
alapján, hogy valami meleg ital, teaféle lehetett, de az is lehetséges, 
hogy elkészítésének egyik eleme volt a főzés, melegítés, vagy 
fogyasztásakor keltett égető érzést.

Valószínűleg fügéből készült a dby.t ital. A Piramis szöve
gekben közvetlen a különböző fajta sörök után, de a borok előtt 
szerepel (Pyr 152), ami arra enged következtetni, hogy valamilyen 
erjesztett ital lehetett. Igen kedvelték a datolyalét (srm.t) és a dato
lyából erjesztett italt (bnjw, bnr.t). Ezt a sör ízesítésére is felhasz
nálták. Készítettek pálmabort, amit a pálma friss hajtásaiból 
kifolyó nedv erjesztésével állítottak elő. Plinius megjegyzése 
szerint (NH XXIV, 102,163.) ez az ital egy „ophiusa” nevű ele- 
phantinéi növény ellenszere, amely hallucináció keltésével 
halálosan megrémiszti elfogyasztóit. Elterjedt volt a gránátalmabor 
(Mh). Szerelmi költészetben és intelmekben, a részegséggel kap-

^  W. J. Darby, P. G halioungui, L. Grivetti, Food: The g ift o f Osiris, 
London-New York-San Francisco, 1977, pp. 614-615.
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csolatban egyaránt említik, de áldozati listákon is feltűnik. III. 
Ramszesz fáraó például napi áldozatként bocsátott belőle a kamaki 
Amon templom rendelkezésére, és az utánpótlás biztosítása 
érdekében a szőlőskerttel együtt gránátalma-ültetvényt is adomány
ozott a templomnak.

Fogyasztották a (tehén-, kecske- és juh) tejet is, de nem tudjuk, 
milyen mennyiségben. A tejet mézzel édesítve itták, legalábbis 
Sztrabón korában (XVII, krokodilkultusz kapcsán), és feltehetően 
több kása jellegű étel előállításánál is fontos szerepet töltött be. 
Laktózérzékenységről nem szólnak forrásaink, jóllehet Egyiptom
ban ma viszonylag gyakran fordul elő.

Sör75

A sörnek (hnk.t) is számos fajtáját különítették el, minőségi és 
földrajzi alapon egyaránt. Azonban valamennyi sokkal sűrűbb volt 
a mainál, és minden valószínűség szerint kevesebb alkoholt tartal
mazott. A technológia fejlődésével minőségét is fokozatosan javí
tották. Tartósítását azonban nem tudták megoldani, így mindig

75 Gaál Ernő, A sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában, Bp, 1988.
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frissen erjesztették. Ez nemcsak otthonukban, hanem utazások, 
expedíciók alatt is így történt. Többféle eljárást alkalmaztak. Az 
egyik módszer szerint sörcipót (árpakenyér) morzsoltak szét édes 
datolyalében és hagyták erjedni, egy másik szerint a magvakat 
áztatással felpuhították, majd a csírázó árpából kioldódó malá- 
tacukros levet erjesztették. Az így szaporodó élesztőgombák a 
cukor egy részét alkohollá alakították át. A „folyékony kenyér” 
nagy kalóriaértéke komoly fizikai vagy szellemi munka teljesítését 
tette lehetővé, és segítette a vese folyadékkiválasztó működését is. 
Még az iskolás gyermekeknek is ezt adták. Bár alkoholtartalma 
csekély volt, az alsóbb néposztályok körében nagy mennyiségben 
fogyasztva -  különösen a nagyobb ünnepeken -  meg is részegedtek 
tőle. Orvosi receptekben is előszeretettel alkalmazták -  vivőanyag
ként, akár datolyával édesítve is.

Bor^’

Az előkelők a bort is bőven fogyasztották, a köznépnek az utol
só évszázadoktól eltekintve csak kivételes alkalmakkor jutott belő
le. A szőlőt elsősorban a Delta vidéken majd később az oázisok
ban is termesztették. Az Újbirodalom kezdetén már egész Egyip
tomban kezdett elterjedni, olyannyira, hogy leve a Késői Korban 
mindenki számára könnyen hozzáférhető itallá vált. Itták a mustot 
(pîwr), és ismertek mazsolabort (wnS.t) is. Megkülönböztették az 
újbort (mrsw), és számon tartották, hogy milyen idős az óbor. 
Sokféle egyiptomi és import borfajta neve maradt fenn. Az egyes 
fajtákat egyébként a „bor” (jrp) szóhoz fűzött számlázási hellyel 
jelezték. Az egyiptomi borok kezdetben mind vörösek voltak, a

Mu Chu Poo, Wine and Wine Offering in the Religion o f Ancient Egypt, 
London-New York, 1995; Gaboda Péter, Egy újbirodalmi boroskorsó-cimke hier
atikus jegyekkel, SzMK, 86, (1997), pp. 109-116; P.E. McGovern, St.J. Fleming, 
S. H. Katz, The Origins and Ancient History of Wine, Philadelphia, 1995, pp. 
197-230; http://touregypt.net/ magazine/ magll012000/magf2.html.
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fehér szőlőt, úgy tűnik, az Újbirodalom korában kezdték Egyip
tomba bevezetni. A Ptolemaiosz-korban több boruk is híres volt a 
Földközi-tenger menti országokban -  fehérek és vörösek egyaránt. 
A palackozott borok zöme valószínűleg száraz volt, az édeset 
tudniillik az egyiptomi források külön hangsúlyozták. Fogyasztás 
előtt szokás volt keverni az egyes fajtákat. Újbirodalmi festmé
nyeken és skarabeusz véseteken látni lehet, amint szívócsövekkel

ellátott edényekben többfajta bort vegyítenek. Mivel pedig ked
velték a nagyon édes és likőrszerü borokat, a bort mézzel vagy 
fűszerekkel is ízesítették.

Megörökítették azt is, amikor a szüretelők leszedték a lugast al
kotó tőkékről a kék fürtöket, kosarakba rakták, majd egy nagy kő
kádba öntötték. Ebben taposták ki a szőlőt, amelynek leve az ol
dalsó nyílásokon keresztül kis medencékbe folyt. Kis kosarakkal 
meregették az amphorákba, majd többször is lefejtették vagy fel
főzték, hogy a romlástól megvédjék. Ezután gondosan lezárt 
agyagkancsókban tárolták. Az orvosságként is használt borok 
alkoholtartalma fertőtlenítő hatású, és elősegíti az emésztést. A 
vörösbor mértékletes fogyasztása pedig csökkenti a szív- és érrend
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szeri betegségek kialakulását. A bor mértéktelen fogyasztása azon
ban májkárosodást és más súlyos betegségeket okozhat.

A nagy ünnepek egyik népszerű eleme volt az ingyenes borki
mérés, amikor mindenki szinte korlátlan mennyiségben fogyaszt
hatta. A Hathor ünnepségnek például szabályosan részét alkotta a 
részegség. Voltak persze, akik más alkalmakkor lépték túl a mér
téket. Még Amasziszról, a szaiszi dinasztia egyik fáraójáról is fel
jegyezték részeges természetét.^

Méz

Ételeiket mézzel, datolyával vagy a szentjánoskenyérfa gyü
mölcsével édesítették az egyiptomiak. Gyűjtötték a vadméhek

77 Hérodotosz, II. 173-174, E. Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, Düs
seldorf-Köln, 1973, no. 28: kora Ptolemaiosz-kori „Amaszisz és a hajós 
története"
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mézét és tervszerű méhészkedéssel is foglalkoztak."^ A cukornád 
megjelenéséig (római kor) azonban kevés édességet fogyasztottak. 
Ennek köszönhető, hogy ritkaságszámba megy a múmiákon a szu
vas fog. Ezek száma a Ptolemaiosz-korban kezdett növekedni. A 
méz már a fáraók kora előtt fontos termék lehetett. Az egyiptomi 
írás kialakulásának a korában az uralkodó személyéhez kötődött: 
az „Alsó-Egyiptom királya’’'’ címet a méz és méh írására egyaránt 
használt méh hieroglif je lle l írták. Talán a király döntött 
elosztásában, mint ahogyan a történeti korokban a papiruszgyártás 
is uralkodói monopólium volt.

A méz a gyógyszereknek is gyakori alapanyaga volt. Szívesen 
alkalmaztak a sebek tisztítására mézes kenőcsöket, mivel a 
tömény, édes anyag folyadékot vont el a szövetekből, és akadá
lyozta azok bakteriális és gombás fertőzését. Hatásos gyógy
szernek bizonyult acetilkolin, almasav, hangyasav, B2-vitamin-tar- 
talma, festékanyagai és viasza miatt is. Szintén méhek terméke a 
peték üregeit lezáró, koncentrált táplálékkal dúsított viasz. Ez a 
propolisz alapanyaga, amelyet ma is széles körben alkalmaz az 
orvostudomány. ' “

Húsfélék

Merikaré király intelmeiben a fáraó népjóléti kötelességeivel 
kapcsolatban a legfontosabb élelmiszereket a következőképpen 
mondja el: „Lásd el az embereket, az isten marháit! Megalkotta O 
az eget és a földet a kedvükért, elhárította a víz mohóságát, meg- 78 79

78 Nagy István, Du röle du l'abeille dans les cultes de Basse Époque, in: Studia 
Aegyptiaca I, Bp., 1974, p. 313-322, J. Leclant, L'abeille et le miel dans l'É- 
gypte pharaonique, in: Rémy Chavin (éd.), Traité de biologie de l'abeille, 
1968, pp. 51-60, D.J. Brewer, D.B. Redford, S. Redford, Domestic Plants 
and Animals, Warminster, 1994, pp. 125-129.
79 Thierry Bardinet, La mouche et l'abeille: l'utilisation de la propolis d'apres 
les textes médicaux de l'Égypte pharaonique, GM 170, (1999), pp. 11-16.
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alkotta az élet leheletét az orruknak, mert az Ó képmásai, akik 
tagjaiból keletkeztek. Kedvükért világít az égen, füveket, marhát, 
halakat és madarakat alkot, hogy ellássa őket.”™ A háziállatokon 
kívül vadhús is került az asztalra, amelyek közül némelyik ma 
igencsak különösnek hat. „íme te vadász vagy, ki örömét leli 
abban, hogy kedve szerint cselekedhessél vízilovakat ejtsen el, 
vad tulkokat lőjön, halakra támadjon, és madarakat fogjon 
h á l ó b a -  halljuk a paraszt leírását a vadász tevékenységéről.

„ Vannak, akiknek egyedüli tápláléka a hal. Miután kifogták, 
kibelezik, napon megszárítják, s így fogyasztják el.” (Hérodotosz II. 
92) Sokféle halat halásztak. „A khudu-halász..., a ju-halász 
lemészárolja a ji-halat, a halra lövő elejti az aubebu halat, a dzsa- 
behu-halász a paker-hal ellen van, a vetőhálós felkapálja a folyót 
-  olvashatjuk egy első átmeneti kori történetben, a paraszt 5. 
panaszában. Ez a részlet nemcsak arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
különböző halászati módszerek különböző halfajtákra szakosodott 
halászokra voltak jellemzők, hanem arra is utal, hogy az egyiptomi 
asztalokat változatos halfogásokkal rakhatták meg. „A halak közül 
némely fajtákat a napon szárítva, nyersen, más fajtákat sóba áztatva 
esznek”, másokat kisütöttek vagy megfőztek. (Hérodotosz II. 77) 
Különösen a pontyfélékhez tartozó, koleszterinben gazdag tilapiát

80
81
82

M. Gutgesell, Arbeiter und Pharaon, Hildesheim, 1989, p. 238. 
Paraszt panaszai, p. 13. Dobrovits Aladár fordítása 
Paraszt panaszai, p. 14.
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kedvelték, de lényegében a mérgező húsú Tetrodon fahaqa kivéte
lével valamannyi nílusi halat fogyasztották: keszeget, sügért, harcsát 
stb. De vigyázni kellett vele, mert a szálka fennakadhatott a torok
ban, aminek következményeit például a torinói papirusz egyik va
rázsszövege ráolvasással igyekezett orvosolni.

„A madarak közül a Jurjet, a kacsát és a kis madarak húsát sóban 
pácolják és nyersen eszik meg, a... madarak minden más fajtáját 
pedig -  kivéve azokat, amelyeket szentnek tartanak -  sütve vagy 
fékve. ” (Hérodotosz, II. 77) Mint az idézetből is kitűnik, a madarak 
szintén népélelmezési cikkek voltak. A vándormadarakat, mint pl. a 
füijet, szalonkát hálóval fogtak be, másokat, mint a galambot, libát, 
kacsát és darut, a ház körül tenyésztették. A Kr. e. 1. évezred 
második feléig a tyúk, amelyet 111. Thulmoszisz szíriai hadjáratán 
ismertek meg, különlegességnek számított.
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A négylábúak húsa sem maradt el asztalukról. „Tápláléka 
legyen: ezer kenyér, száz korsó sör, egy ökör és száz köt eg hagy- 
m a -  mondja Sznofru fáraó fiának, Dzsedefhómak, az idős va
rázsló, Dzsedivel kapcsolatban. Húsukat nemcsak frissen ették, 
hanem tartósították is, hosszabb időre szárították vagy sóval pá
colták. A fertőzött állatokat azonban, ha külső jel nem mutatko
zott, nem tudták megkülönböztetni az egészségestől. A tárolás 
során is károsodtak a húsok, részben megromolhattak, részben 
legyek és más rovarok „beköpték”, ezért számos aktív kórokozó

nak is táptalajként szolgálhattak. A feldarabolt állatok étkezéshez 
felhasznált fő részei a fej, a lapocka, a láb, a borda, a farok vagy a 
törzs, a szív és a vesék voltak. A húst nyílt tűzön főzték meg vagy 
zsírban, esetleg nyárson sütötték ki, gyakran nagyobb darabokban, 
így bizonyos, hogy nem ritkán nyers maradt egy része, ami szá
mos fertőzés kialakulásában szerepet játszhatott. A sok gyomor- 
bántalomra vonatkozó recept semmiképpen sem vezethető vissza 
egyszerű gyomorrontásra.

Nagy mennyiségben fogyasztották a bárány, kecske és disznó 
húsát, bár ez utóbbit tisztátalannak tartották. A vadászokon kívül 
valószínűleg csak az előkelőknek jutott osztályrészül a vadhúsok 
fogyasztása, mint a vadtulok, gazella, antilop, szarvas, kőszáli 
kecske, strucc és a különböző apróvadak. Az Óbirodalom idején a 
hiéna háziasításával is kísérleteztek. Ennek okára csak következ
tetni lehet: húsukra, vagy vadászatra idomításra gondolva -  ám ez

Khufu és a varázsló (ford. Kákosy László), Dobrovits Aladár, A  paraszt 
panaszai, 53. old.
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utóbbi esetben etetésük a nyers hússal még sokkal veszélyesebb 
foglalatosság lehetett. A korabeli árlisták alapján úgy tűnik, 
marhahúshoz csak a felső réteg juthatott. Egészen kivételes 
esetekben kapott belőle a köznép. Deir el-Medinehben a Völgy 
ünnepen osztottak a lakoma fogásai között marhasültet.

Az ásatási leletek között nem ritka a disznócsont sem, pedig az 
írott források alig beszélnek róla, akkor is inkább tisztátalan voltát 
hangsúlyozzák. Teli el Amamában azonban disznóólakat is talál
tak a munkástelepen. Itt biztosan nem azért tartották az állatokat, 
hogy, mint azt a perzsa korral kapcsolatban Hérodotosz írja, a ve
tést betapostassák velük, sokkal valószínűbb, hogy az ünnepi hús- 
fogyasztás céljából. Ennek nyomára a fent említett utazó is rábuk
kant az egyiptomi szokások között, amint Izisz és Ozirisz egyik 
ünnepének a szertartásaival kapcsolatban megjegyzi:

„Szeléné tiszteletére a sertésáldozatot a következőképpen 
mutatják be. Levágják az állat farkának a végét, a lépet és a 
gyomorrészt begöngyölik az ott lévő hájba, és bedobják a tűzbe, a 
többi húst holdtöltekor, az áldozat napján elfogyasztják, de más
nap már nem ennének belőle. A szegények kovászból gyúrnak ser
tést, azt megsütik és úgy áldozzák fel.” (11.47.)

A papok számára tiltott volt a disznóhús fogyasztása, így az in
kább az alsóbb -  de nem legszegényebb -  néprétegek drága cse
megéjének számított. A disznó nem kellőképpen átfőtt húsával ter
jed a trichinella parazitája,^ a borsóka.

A mészárosok többedmagukkal végezték a munkájukat. A
Scott J. W., Autopsy o f an Egyptian mummy. 6. Trichinella spiralic cyst., 

Gods of Agriculture and Welfare in Ancient Egypt, Can Med Assoc J 
117/5,1977, p. 472.
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lábak összekötözése után vágták le a marhákat. Az ekkor felfogott 
vért is elkészítették. Ptahhotep sírjában fennmaradt egy különleges 
jelenet:^ A hentes Irienakhetnek nyújtja vérrel borított kezét egy 
bika levágása után: „Nézd ezt a vérű.” szavak kíséretében. A „tisz
tító orvosok főnöke" ezután föléhajol, hogy megszagolj a(?), és így 
szól: „Tiszta". A jelenet máshol nem ismétlődik meg, így nem 
tudjuk, hogy egyedi-e, vagy annyira magától értetődő, hogy az áb
rázolását sem tartották fontosnak. Elképzelhető, hogy egy rítus 
része volt, pl. a templomi áldozatok tisztaságának az ellenőrzése 
kapcsán, de az sem kizárt, hogy az állat vérét azért nézték meg, 
hogy megállapíthassák, hogy áldozatra -  majd bemutatása után 
étkezésre -  alkalmas-e.

Hérodotosznak hála, a perzsa kori Egyiptom előírásairól szin
tén van szöveges emlékünk:

„A következőképpen vizsgálják meg őket. Azt az állatot, ame
lyen akár egyetlen fekete szőrszálat is találnak, már nem tartják 
tisztának. Ezt az erre rendelt pap ellenőrzi, miközben az állat áll, 
majd hanyatt fektetik. Még a nyelvét is kihúzza, hogy nincsenek-e 
rajta bizonyos foltok, amelyekről később fogok szólni. Megnézi a 
szőrzetet is az állat farkán, vajon úgy nőtt-e, ahogy a természet 
rendje kívánja. Ha az állatot minden tekintetben tisztának találja, 
a szarva köré tekert biiblosszal (= papirusz} jelöli meg, amire 
agyagot tesz, és gyűrűjével lepecsételi, végül a jószágot elvezetik.



Aki olyan bikát áldoz, amelyiken nincsen rajta ez a jel, halállal 
bűnhődik. Ily mádon vizsgálják hát a bikákat” (II. 38) — és nyilván 
a többi áldozati állatot is gondosan megnézték.

Ha továbbolvassuk a szöveget, magáról az. áldozatról a követke
zők derülnek ki: „A megjelölt állatot áldozati oltárhoz vezetik, ezen 
tüzet gyújtanak, és miután az állatra bort öntöttek és az istenekhez 
fohászkodtak, megölik, majd a fejét levágják. Miközben a bőrét le
nyúzzák, a fejét, átkokat szórva, elviszik, [a bajt, veszedelmet ezzel 
kívánták elhárítani az országról]... Az állatokat minden templomban 
másképp zsigerelik ki és égetik el... Miután a bikát megnyúzták, imát 
mondanak, majd az egész gyomrát kivágják, de a beleit és zsírját 
benne hagyják a testben. Levágják a két combját, a fartőt, a hátszínt 
és a nyakat. A lest többi részét ezután tiszta lisztből készült kenyérrel, 
mézzel, mazsolaszőlővel, fügével, tömjénnel, mirhával és egyéb 
füstölőszerekkel töltik meg. Amikor így megtöltötték, olajjal bősége
sen megöntözik és elégetik. Áldozás előtt böjtölnek, s mialatt az 
áldozat ég, mindnyájan a mellüket verik. Amikor ezt megelégelték, az 
áldozat maradékából lakomát rendeznek. ” (II. 39-40) (A borral 
kapcsolatban megjegyzendő, hogy „árpábólsajtolt bort isznak, mert 
országukban nem terem bor” -  Hérodotosz leírása alapján tehát a 
fenti idézetben lehetséges, hogy az áldozatot sörrel végezték.)
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Gabonafélék

Az egyiptomiak jó egészségi állapota magyarázható a gabo- 
nanemüek fogyasztásával is, amelyek alapvető élelmiszereknek 
számítottak. A sírok falain állandóan visszatérő téma a szántóföldi 
munka a vetéstől az aratásig. A munka nem volt teljesen veszély
telen, mivel a szántóföldeken a kis lyukakból mérges kígyók búj
hattak elő, illetve a fertőzött földről számos kórokozó, mint 
például tetanusz spórái, juthatott a szervezetbe. Aratás idején 
szedte áldozatait az aratási láz, a leptospirosis, amelyet a kígyók, 
patkányok és ragadozók zsákmányát képező mezei egér terjesztett. 
Talán ez is magyarázza, hogy az aratás végén tartott ünnepen 
Rene-nutet kígyóistennőt áldozat bemutatásával tisztelték meg. 
Újabb gondot jelenthetett, hogy a tárolóhelyen megtelepedett 
egerek és patkányok nemcsak megdézsmálták a gabonát, hanem 
számos további betegséget is terjesztettek. A rágcsálókra vadászó 
kígyók pedig ismét csak marással fenyegettek. Ha pedig nyirkos 
helyen tárolták a gabonamagvakat, akkor az Aspergillus flavus 
nevű gomba okozhatott fertőzést. A magvak közé a konkoly is 
bekerülhetett, és maga a kalász is lehetett eleve beteg. Ezek elfo
gyasztása mérgezésekhez vezet. Bár csépelés és szelelés közben a 
nemkívánatos elemek nagy részét eltávolították, teljesen nem 
lehetett elkülöníteni a bekerült idegen magvakat. Mindezek 
ellenére a gabona az egyik alapvető élelemforrás volt régen is, és 
ma is megőrizte ezt a szerepét.

De milyen gabonáról is beszélünk tulajdonképpen az ókori 
Egyiptomban? A perzsa időszakban a görög utazóknak úgy tűnhe
tett, hogy „más emberek tápláléka a búza és az árpa, egy egyip
tomira nézve azonban a legnagyobb gyalázat, ha ebből készíti 
ételét. Kenyerüket tönkölyből sütik, amelyet egyesek ciroknak 
neveznek.” (Hérodotosz II. 36.) Az egyiptomi forrásokban leg
gyakoribb az yY-árpa (Hordeum vulgare) és a M.f-tönköly (Triti- 
cum dicoccum) volt, amelyhez később a sw.t-búza társult. (A bú
zából készült tészta jobban megkel.) Asszuán vidékén pedig egy
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bizonyos jTf-ról (szorgum?) hallunk. Emellett általánosan fo
gyasztották a kölest. A magvakat nagy magtárakban tárolták, a 
tisztítás utáni állapotban. A liszt elkészítésének számos módját 
ismerték. A magokat először csíráztatták vagy pörkölték vagy vál
tozatlan formában hagyták, majd összezúzták, döngölték vagy 
őrölték. Ez női munkának számított. A magvakat éppúgy, mint a 
dél-amerikai indián kultúrákban, egy nagy, lapos kövön, egy 
kisebb, másik kődarab segítségével összetörték, megcsiszolták. 
Ezek az őrlőkövek valamennyi egyiptomi háztartás részét képez
ték. Deir el-Medinehben például a konyha sarkában tárolták. 
Szitálással nem mindig bajlódtak. Számunkra ismeretlen módon 
állították elő a különleges búzalisztet, a ms.t-et.

A gabonából a legfontosabb élelmiszernek tartott kenyeret és 
sört készítették, amelyeket a kézművesek munkájuk fejében, 
fizetésként kapták. Az állag egyiptomi napi élelemadagja 3-4 ke
nyérből és 2 korsó sörből állt. A szegényebb néposztályok körében 
annyira általános volt a kenyér"” fogyasztása, hogy szinte minden 
más ételt kiszorított. A leginkább elítélt bűnök közé tartozott, ha 
valaki egy koldustól a kenyéradományt megtagadta. A kenyeret a 
legkülönfélébb formákban készítették, a lapos, kerektől a hosszú
kás ék fonnáig. Egy részük talán inkább péksüteménynek minősít
hető. A kenyér puhaságát és a különféle ízeket olajos magvak (pl. 
szezám), gyümölcsök, fűszerek (kömény) hozzáadásával és teljes 
vagy fehérliszt alkalmazásával érték el. A kovászolatlan kenyeret 
úgy készítették, hogy a gabonaőrleményt és vizet összedolgozták, 
majd napon megszárították, vagy felforrósodott kövön átsütötték. 
Máskor a masszát kemencébe helyezték. Készültek kézzel formá
zott kenyerek és formában kisütöttek. Némelyik kenyérformán 
még relief dísz is található. 86

86 yy Wreszinski, Bäkerei, ZÄS 61, (1926), p. 8, L. Borchard, Ein Brot, in: 
ZÄS 68, (1832), pp. 73-79, H. Wilson, Pot-baked Bread in Ancient Egypt, 
Discussions in Egyptology 13, (1989), pp. 89-100, E. Stroot-Kiraly, 
L'offrande du pain blanc, in: BSEG 13, (1989), pp. 157-160, J. J. Janssen, The 
daily bread. A Contribution to the study of the Ancient Egyptian diet, BES 13, 
(1997), pp. 15-38.
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A formában készült kenyerek közös jellemzője a kelesztés. Kr. 
e. 1500 körül készült kenyerekben sikerült azonosítani a Saccha
romyces Winlocki nevű élesztőgombát, és a Badariban talált 
kenyerek porhanyóssága arra enged következtetni, hogy már jóval 
a fáraókort megelőzően is ismertek valamilyen élesztőt. Ez lehet 
az egyik oka a sörfőzdék és pékségek szoros kapcsolatának -  
gyakran ábrázolták a két tevékenységet együttesen, ti. a sörélesztőt 
a kenyereknél is kiválóan lehet hasznosítani. A kezdet kezdetén 
valószínűleg a spontán megerjedt vizes lisztmassza szolgált élesz
tőül. Egy másik eljárás szerint a harmadnapos musttal készítették 
az élesztőt, oly módon, hogy a megerjedt mustot liszttel össze
keverték, majd a keverékét beledagasztották a tésztába. Felmerült 
a zuzmó (Usnea) élesztőként történő alkalmazása is, mivel Deir 
el-Bahariban találtak egy anyagot, amit ezzel azonosítottak, de 
kenyérmaradványokban eddig még nem sikerült nyomára akadni. 
Alkalmazása annál is inkább meglepő lenne, hiszen ez a növény a 
tundrán él.

A technológia fejlődésével általánossá vált a kovász használa
ta. Ez az előző sütés előtt félretett, megerjesztett, vízzel hígított 
megkelt nyers kenyérpaszta. Mivel a kelesztett kenyeret többnyire 
formában sütötték ki, bizonyos mértékig a fazekas műhely és a 
pékség is összetartozott. Ez lehet a magyarázata Hérodotosz meg
jegyzésének: fö  kovászt lábukkal dagasztják, az agyagot azonban 
kézzel g)>úrják, és a trágyát összeszedik. ” (A trágyával tüzeltek.) 
A nyersen félretett, állott tészta azonban az élesztő hatású baktéri
umokon kívül más, veszélyes anyagokkal is fertőződhetett.

Rengeteg óegyiptomi kenyémevet ismerünk. Mögöttük számos 
(pék)sütemény neve is rejtőzhet. Rekhmiré sírjában*^ egy ilyen 
készítését örökítették meg. Az ábrázolások alapján először mo
zsárban megőrölték a ,földi mandulát”, vagyis ciprusfű magokat, 
majd kiszitálták a nagyobb darabokat. A visszamaradt finom liszt
hez mézet öntöttek és masszát készítettek belőle. Lapos edényben

^  N. de Garis Davis, The Tomb of Rekh-mi-Ré at Thebes, The Metropolitan 
Museum of Art, Egyptian Expedition, New York, 1943, pp. 43-44, pl. XLIX, L.
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tűz fölé tették, és zsiradékkal egészítették ki. A tűz fölött keverget- 
ve főzték, majd miután kihűlt, kezükkel ék alakúra formázták.

Ez a táplálék azonban a fogakat erősen igénybe vette, mivel 
rendkívül sok apró kőszemcse került bele. A szeleléskor ugyan a 
homoktól elválasztották a gabonamagokat, de amikor a lisztet 
őrölték az őrleménybe, a kőeszközökből viszonylag sok apró 
kőszilánk került ki. Tovább növelte e szennyeződés mennyiségét, 
hogy a dagasztás és szárítás is a szabadban, illetve a tető felé nyi
tott konyhában folyt, ahová a szél könnyen befújta az aprószem
csés sivatagi homokot. Az idősebb korban az állandó csiszolódás 
miatt szinte a foghúsig lekopott fogak nagyon érzékenyek lehettek. 
Gyakran támadt tályog, kelés a fogínyeken, amelyek aztán az állka
pocs csontállományában is maradandó nyomokat hagytak, és a 
fogak kieséséhez vezethettek. Kezdetben ugyan tudták híddal 
pótolni a hiányokat, de amikor több egymás melletti fog is hiány
zott, már tehetetlenek voltak.

Fűszerek, olajok

Számos fűszer ismeretéről vallanak a gyógyászati szövegek, de 
nem tudjuk, hogy a szakácsművészetben melyiket, milyen mennyi
ségben és hogyan használták. Apicius (Róma, Kr. u. 1. sz.) sza
kácskönyvében számos alexandriai receptet leírt. Ezek szerint
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például a kenyeret borssal, mézzel, mentával, fokhagymával, 
korianderrel ízesítették. A sült halat a különböző receptekben 
köménnyel, borssal, zellermaggal, korianderrel, magvazott da
maszkuszi szilvával, szőlővel, majoránnával, hagymával, lestyán- 
nal fűszerezték. Nem tudjuk azonban, hogy ezek a receptek men
nyire régi szokásokra vagy egyéni találékonyságra, vagy hel- 
lénisztikus konyhaművészeti hagyományokra épültek. Különösen 
olyankor merül fel ez a kérdés, amikor például Apicius azt az 
utasítást adja, hogy a töltött alexandriai kenyeret felszolgálás előtt 
hóban kell lehűteni (IV.1.1.3.).

Számos fűszert külföldről hoztak be az egyiptomiak. Ezek közé 
tartozik például a fahéj, mirha, tömjén, kakukkfű. Azt is tudjuk, 
hogy II. Ramszesz mumifikálásakor használtak borsot, de hogy fo
gyasztásra alkalmasnak tartották-e, az kérdéses. A 20-26. dinasztia 
közti időszakra keltezhető egy mentát tartalmazó sírlelet. Pontosan 
nem azonosítható, hogy melyik vadmentafajtát képviseli, de a 
növény ismeretét és használatát így is biztosnak tekinthetjük. 
Legkésőbb a Ptolemaiosz-korban elterjedt a bazsalikom, a babér és 
a majoránna, amelynek egyiptomi neve görög átírásban samp- 
suchumnak hangzott, vagyis „Szobek füve" volt. Fáraókori növény
leletek között található többek között kapor, petrezselyem, zeller, 
koriander és ánizs, amelyeket fontos gyógyfűnck is tartottak, zsálya 
és menta, majd a római korból ismert rozmaring lelet is.

Bizonyos, hogy sok és sokféle olajos magvat fogyasztottak. 
Feltételezhető például, hogy az egyik görögdinnyefajtát, a Citrul- 
lus vulgárist csak magja miatt termesztették, kedvelt volt a ,földi 
mandula”, jól ismerték a tökmagot. Az Újbirodalom korától a 
rágcsálnivalók közé tartozott az édes vagy keserű mandula, és 
valószínűleg fogyasztották a fenyőmagot is -  erre utal felhasználá
suk az alexandriai receptekben. Olajágat II. Amenhotep sírjában 
találtak a legkorábbi időszakból, de az olajbogyó fogyasztásának 
kezdete ismeretlen. Az olajos magvak egyes fajtái, mint pl. a tök 
magja féregűző tulajdonságokkal is rendelkezik, az A- és E-vita- 
min tartalma pedig nagymértékben hozzájárul a szervezet 
általános ellenállásához.
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A magok egy részéből olajat nyertek ki, amelyek a világításon 
kívül (pl. ricinus magja) étkezési célokat is szolgáltak. Ilyen volt 
például a sáfrány, amely nemcsak vörös textilfestékként alkal
mazható kiváló eredménnyel, hanem étkezési olaj is állítható 
belőle elő. A hellénisztikus korban, úgy tűnik, nagy mennyiségben 
készült, és valószínűleg korábban sem vetették meg. Magát a fáraó
kori olajkészítési eljárás óegyiptomi leírását a lepkeszeg-, vagyis 
görögszéna-olaj előállítása révén ismerjük, amely azonban, úgy 
tűnik, csak orvosi és kozmetikai célokat szolgált. Legkésőbb az 
Újbirodalom korában meghonosodott Egyiptomban. Olívaolaj 
előállítása a Ptolemaiosz-kortól bizonyos. Talán Ptolemaiosz-korra 
keltezhető az a thébai sír is, amelyben nagy mennyiségű szezám-

magot találtak. Biztosan tudjuk azonban, hogy már korábban ké
szítettek belőle nhh olajat, amely név a 19. dinasztia korától az el
sőrangú olajok között szerepel. Egy feltételezés szerint III. Ram
szesz sírjában a kenyértésztába szórt mag szezám magja lenne, 
mások szerint viszont az ábrázolás alapján mák, ánizs, kömény, 
édeskömény és feketekömény magja is számításba jöhet. Számos

^  L. Reimer, Die Gartenpflanzen im Alten Ägypten, Hildesheim, 1967, p. 7- 
8, Gyó'ry H., Görögszéna- és mandulaolaj az ókori Egyiptomban. Fitoterápia 1 
(2001), p. 4-41.
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sírba helyeztek balanosmagot, amelyből szintén nyertek olajat is. 
Kedvelt volt a Moringa peregrina magjából készített bík olaj is.

Zöldségfélék

A főzelékfélék, nyers zöldségek a köznép mindennapi táplálé
kának elemi részét alkották. Fontos élelmezési cikkek voltak a hü
velyesek: lencse, borsó, csicseriborsó, lóbab. Számos más zöldsé
get ismertek még -  zsázsa, saláta, vöröshagyma, zöldhagyma, fok
hagyma, retek, tök, uborka, petrezselyem, zeller...

Hérodotosz viszont azt írja, hogy .,,Az egyiptomiak babot egyál
talán nem vetnek országukban, ami mégis megterem, azt se nyer
sen, se megfőzve nem fogyasztják. A papok még látását sem tűrik 
el, mert tisztátalan növénynek tartják.'’’ (II. 37) Valószínűleg azért 
terjedt el ez a vélemény, mert kellemetlen helyzetbe hozhatta fo
gyasztóját a fokozott bélgáztermelődés miatt, ami adott esetben 
erősen érzékelhető hang és szaghatással járt. Ennek ellenére két 
babfajta neve is megtalálható középbirodalmi áldozatok fel
sorolásában, és az újbirodalmi Harris I. papiruszon a Nílus isten 
áldozatai között több ezer hordó bab és fejtett bab áldozat szere
pel. Babszemeket (Vigna sinensis és Vicia faba) egészen korai 
időkből is ismerünk, például laláltak az 5. dinasztia korában
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uralkodott Szahuré fáraó halotti templomának alapító leletében. 
Elképzelhető, hogy lisztjéből kenyeret is sütöttek.

Egy másik hüvelyes növény, a borsó (Pisum sativum) a Közép- 
birodalom korától található meg a halotti áldozatok között, és szá
mos orvosi szöveg szól gyógyászati felhasználása mellett. Szintén 
a Középbirodalom korából származik a legkorábbi farkasbab (Lu- 
pinus albus ) és lencse lelet (Lens esculenta). Római kori egyipto
mi hagyomány szerint az utóbbit ősidők óta fogyasztották: a Gizai 
piramisok melletti kőszemcséket a hajdani építőmunkások lencse 
ételének tartották (Strabon, XVII, 1, 34). Szívesen fogyasztották 
a csicseriborsót (Cicer arietinum) is. Tutankhamon egy egész ko- 
sárravalót vitt magával a túlvilágra. Egyiptomi nevének (hrw bjk) 
tükörfordítása „sólyomfef\

Sírfestményeken látni, amint a kertészek a saláta (Lactuca sati- 
va) földeket művelik, ami Min isten kedvelt növénye is volt. Nagy 
mennyiségben, országszerte elterjedt zöldség volt, amely történe
tük egészében dokumentálható. Egyiptomi neve azonban érdekes 
módon csak a 18. dinasztia korától fordul elő forrásainkban. 
Elképzelhető, hogy magját is hasznosították -  olaj készítésére, 
mint a modern 20. századi Egyiptomban. Feltételezések szerint 
szintén az Újbirodalom korától honosodott meg Egyiptomban a 
káposzta. A fáraókort követően világszerte híressé vált az alexand
riai káposzta. A Dzsószer sírkerület területéről kerültek elő a 
legkorábbi, spenótként használható mángold leletek, növényszár 
és levelek formájában. Kifejezetten édesnek tartották az egyiptomi 
retket (Raphanus sativus). A perzsa kori szájhagyomány szerint 
Keopsz piramisának építésekor az alapvető élelmiszerek közé tar
tozott (Hérodotosz, 11.125). Nemcsak a gyökerét fogyasztották, 
hanem a magját is felhasználták. -  Plinius írja, hogy olajat 
készítettek belőle (NH. XIX. 26). Kérdéses azonban, hogy a 
szerző a keresztes növénycsalád nem valamelyik más fajtájára 
gondolt-e. A növény maradványaira már középbirodalmi ásatá
sokon rátaláltak. A 18. dinasztia korából származnak a legkorábbi 
ismert zsázsamagok, és a Késői Kortól értesülünk Egyiptomban
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spárga termesztésről, amely azonban a görög nyelvű papiruszok 
tanúsága szerint gyenge minőséget biztosított.

Igen ősi, Schweinfurt szerint először Egyiptomban termesztett 
zöldségféle a tök (Lagenaria vulgaris). Feltehetőleg az egyik őskori 
edényfonna eredete is ennek termésére vezethető vissza. Magjait 
fáraókori sírokban is megtalálták, ábrázolása azonban nem különít
hető el egyértelműen a Cucurbitaceae család több más tagjától 
(Cucurbis meló, citrullus vulgáris). A tyúktojásnál nem nagyobb 
uborkadinnye (Cucumis meló) is kedvelt lehetett, ugyanis magja 
több múmia gyomrában is kimutatható. Hawaraból, a Középbiro
dalom korából, szára, virágja és levelei is ismertek. Gyakran azo
nosítható megrakott áldozati asztalokon, adót hozó parasztok 
kosaraiban. A magok alapján a görögdinnyének két fajtája is kimu
tatható. Szahuré halotti templomának alapító leletei között az ősibb 
„gjurma” típusú fajtát (var. colocynthoides Schw.) találták meg, a 
nagyméretű, csíkos dinnye pedig az Újbirodalom korától terjedt el.

A Béni Hassan-i sírok a hagymaművelés (Allium cepa) rejtel
meibe engednek bepillantani. Öntözést és hagymaszedést is ábrá
zolnak. Áldozati asztalokra helyezeti hagymakötegeket az Obiro- 
dalom kora óta gyakran látni halotti sztélék domborművein. Ahol 
a festés megmaradt, a fej rendszerint vöröses színű. A P ira
misszövegekben Hórusz fogaival hozták összefüggésbe. A kama- 
ki templom egyik jelenetében II. Ramszesz fáraót úgy ábrázolták, 
amint hagymaáldozatot mutat be Anionnak. A Szokarisz ünnepen 
meg szokás volt hagymakoszorút viselni. Késői kori sztéléken 
pedig előfordul a „hagyma felett mondani” kifejezés, ahol a hagy
ma az isteni áldozatra utal. Újbirodalmi és Késői kori thébai sírban
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kötegbe rendezett póréhagymát (Allium porrum) is találtak. Ennek 
neve, a jik .t a Középbirodalom idejétől kimutatható, de érdekes 
módon a zöldségek összefoglaló neveként is használták. Az alap
vető élelmiszerek közé sorolható a fokhagyma (Allium sativum) is. 
Gyógyszerek, áldozati ételek között egyaránt megtalálható.

A zöldségek számos kiválasztást és emésztést befolyásoló ha
tóanyagot tartalmaznak. A bab puffasztó hatása pl. az egyiptomiak
nak is feltűnt. A káposztát görög hatásra étvágygerjesztőnek tartot
ták. A retek a krónikus székrekedés, epeutak és epehólyag gyulla
dása ellen bizonyult hatékonynak. A petrezselyem nemcsak az 
emésztést segíti, de a fogfájást is enyhíti. A zellert szívesen 
használták orvosságok, varázsitalok készítésére. A legújabb kutatá
sok eredményei alapján hatóanyagai a pikkelysömörre és a T-sejtes 
nyirokszövet-daganat kezelésére hasznosíthatók. A spárga, uborka 
és dinnye jó vizelethajtó, de vitaminokban és ásványi sókban is 
gazdag. A salátának, a búzacsírához hasonlóan, gazdag az E-vita- 
min-tartalma. Modern gyógyszerészeti kutatások pedig igazolták, 
hogy a hagyma és fokhagyma véd a fertőző betegségek ellen, 
növeli a szervezet ellenálló képességét, antibiotikus és féregüző 
tulajdonsága révén pedig csökkenti a bélpanaszokat, javítja az 
emésztést. Ólommérgezés ellen is használhatók. Ennek már akkori
ban is nagy jelentősége volt az ókori Egyiptomban, hiszen a techni
ka fejlődésével egyre több ólomvegyületet használtak, és ezzel 
párhuzamosan nőtt a szervezetben felgyülemlő ólom mennyisége. 
A Kr. e. 3300 -  Kr. u. 750 közé eső núbiai leletek között ólom
mérgezést szenvedett emberek maradványai is találhatók.^

Az egyiptomiak számos ehető gyökeret is elfogyasztottak. Mint 
Homérosz megjegyzi, „sok a hasznos fű ott és sok a gyilkos” 
(Odüsszeia IV. 227). A megjegyzés ugyan elsősorban a gyógy- 
füvekre vonatkozik, de a szokatlan ételeket is magában foglalja. A

^  V.O. Nielsen, P. Grandjean, T.M. Shapiro, Lead Retention in Ancient 
Bones, Teeth and Mummified Brains, in: A . R . David, Science in Egyptology, 
1979, pp. 25-31, Grandjean P., N ie lsen  O. V., Shapiro I. M., Lead 
Retention in Ancient Nubian and contemporary populations. J Environ Pathol 
Toxicol 2 /3  (1979), pp. 781-7.
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Della-vidéken Hérodotosz is elcsodálkozott, mennyi mindent 
megettek az ott lakók. Homérosz az Odüsszeiában „lótuszevők- 
nek” nevezi az egyiptomiakat, akikről Hérodotosz is lejegyezte, 
hogy fogyasztották a lótusz és a a tavirózsa term ésé t,^  gyökerét 
meg magját és a papirusz szárát.

„A mocsarak között lakó egyiptomiak... kitalálták, hogyan jus
sanak olcsó élelemhez. Amikor a folyam megárad, és a síkságot 
tengerré változtatja, a vízben sok liliom nő, amelyet az egyiptomiak 
lótusznak neveznek. Ezt összegyűjtik, megszárítják a napon, a virág 
közepében található, a mákéhoz hasonló magokat összezúzzák, s 
kenyeret készítenek belőle, amelyet tűzön sütnek meg. A lótusz göm
bölyű, alma nagyságú gyökere is ehető; kellemes édes ize van. 
Nőnek a vízben más, a rózsához hasonló liliomok is; ezek 
gyümölcse egy darázsfészek sejtjeire emlékeztet, s a gyökér mellett 
növő tokban található. Ebben igen sok ehető, olajbogyó nagyságú 
mag van, amelyet nyersen és megszárítva egyaránt fogyasztanak. A 
mocsarakban évenként termő bübloszt /= papirusz/ is kitépdesik, 
felső részét levágják és más célra használják, de az alsó, körülbelül 
egypékhiisznyi részét megeszik, vagy eladják. Akik ízletesen akarják 
élvezni a bübloszt, izzó kemencében megpirítva eszik.” (11.92)

Gyümölcsök

Gyümölcsök közül a legkedveltebb a szőlő, füge, szikomór- 
füge, datolya, dum pálma gyümölcse, a krisztustövis tennése volt, 
majd az Újbirodalom korától ismertté vált többek között az ázsiai 
eredetű alma, gránátalma, perzeafűge. A perzsa-hellénisztikus kor
ban a citrom, őszibarack, sárgabarack, meggy, mandula, mogyoró 
terjedt el, és ha addig még nem termesztették, legkésőbb ekkor

9  ̂W. Emboden, The sacred journey in dynastic Egypt: shamanislic trance in the 
context of the narcotic water lily and the mandrake, in: J Psychoactive Drugs 21/1, 
(1989) pp. 61-75, W. A. Emboden, Transcultural use of narcotic water lilies in 
ancient Egyptian and Maya drug ritual. ]. Ethnopharmacol 3/1 (1981), pp. 39-83.
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biztosan meghonosították a banánt. (A betelepített gyümölcsfák 
egy része azonban nem érezte jól magát Egyiptomban, és a gondo
zás megszűntével a növények kipusztultak.) Szövegekben 
említenek még nem azonosított gyümölcsöket is. Ilyen helyi spe
cialitások például Asszuán környékéről az rnn.wt és wim.

A gyümölcsök nemcsak ízletes táplálékok, vagy például cukor- 
tartalmuk alapján energiaforrások, hanem az egészség fenntar
tásában, egyes esetekben helyreállításában is jelentős szerepet tölt
hetnek be. Rostanyagaik segítik az emésztést. Gazdag vitaminfor
rások. Epidemiológiai vizsgálatok bizonyítják, hogy a megfelelő 
vitamin- és nyomelembevitel javítja az immunrendszer működését, 
és így csökkenti számos megbetegedés valószínűségét. A füge 
például, amely sok ásványi sót, vitamint, mézgát és pektint tartal
maz, enyhe hashajtó hatása mellett a fogak lepedékét is letisztította. 
A dum pálma diója édeskés ízű, rendkívül rostos húsú gyümölcs, 
amely az emésztést segítette, és az erős rágással a fogínyeket 
erősítette. Rendkívüli magas az alma folsav- és fenoloid tartalma. 
Különböző eredetű hasmenések, a vérhas és a paratífusz gyó
gyítására alkalmas. A köszvény, láz, gyulladás és emésztési 
zavarok ellen is kiváló.

121



Negyedik fejezet

„Sok nappal ezután mindennapi szokása szerint”

Lakóhely

A lakóhely jellege, társadalmi hovatartozás, foglalkozás is 
meghatározta vagy befolyásolta az életmódot. Nem tudjuk, milyen 
volt egy átlagos egyiptomi háztartás, csak egyes eseteket ismerünk. 
Ennek alapján úgy tűnik, viszonylag gyakori, hogy több generáció 
lakott együtt, akár a nagynénik és nagybácsik családjával együtt, de 
hogy ez egy házban, vagy egymással szoros kapcsolatban álló 
épületekben történt-e (pl. közös udvar, kút), az már kérdéses. Annál 
is inkább, mivel az egyiptomiak túlvilági életük számára készítették 
a maradandó lakóhelyet, mindennapi életük színtere könnyen pusz
tuló anyagokból épült, ráadásul gyakran olyan területen, amely ma 
már lepusztult, vagy éppen a folyamatos ráépülés következtében a 
régészeti feltárások számára hozzáférhetetlen.

A vidéken élő emberek zömének életét a szántóföldi munkák, az 
állatok ellátása és a gazdasági élet ügyei, irányítása határozták meg. 
Vagy saját majorjukban éltek, mint Bata és testvére a Két fivér 
történeté ben, vagy valamelyik nagyobb úr szolgálatában álltak, 
annak fedele alatt laktak, szobát vagy kisebb kunyhót, házat kaptak. 
A városi emberek a jobb helykihasználás érdekében emeletes házak
ban éltek, amelyeknek földszinti részét a műhely is kitölthette. 
Maguk a házak vályogtéglából készültek, amely nílusi iszap és aprí
tott szalma (esetleg trágya) összegyúrásával, formázásával majd 
napon szárításával készült. A szétmorzsolódott darabokat újakkal 
helyettesítették. Az így nyert falak biztosították a szellőzést, és jó 
szigetelő tulajdonságuk következtében a belső hőmérséklet kellemes 
hűvös maradt. Az egy téglasoros falak például a külső meleget 11 
órás eltéréssel juttatták a belső térbe, amikor a külső hőmérséklet 
már jelentősen lehűlt. A hőingadozás kiegyenlítésére is szolgált,
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hogy a szűk ablakok a magasban voltak. Teli el-Amamában általában 
északkelet felé néznek, mivel az onnan jövő szelet tartották ked
vezőnek. A falakat gyakran fehérre meszelték vagy festették, ami 
egyrészt az állagot védte, másrészt visszaverte a napsugarakat, s így 
a fal felmelegedését is csökkentette.^* Az egyiptomiak fontosnak 
tartották a kellemes hűvöset lakóhelyükön, de biztosítása különleges 
feltételeket igényelt. Ezt jól mutatja, hogy Szinuhe külön kiemeli 
hazatérte után a Királyfi házáról, hogy „hűsítő hely volt benne". 
Feltételezhető, hogy víz párologtatásával érték el ezt a hatást.

A lakótér szerkezete is eltérő lehetett. Az alapvető elem az 
alvótér, lakótér és konyha-szanitér egységek hármas csoportja. Ez 
utóbbi néha belső udvarként funkcionált. A kemence mellett az őrlés 
helye is azonosítható egyes esetekben, és a házak alatt gyakran talál
ni tároló pincéket. A középbirodalmi Kahun kézművestelepén a 3 
helyiséges, apró házak a jellemzők, míg a hivatalnokok részén akár 
70 szobás épületek is találhatók. Valószínűleg a ház urának családján 
kívül -  a háremmel együtt, amely, úgy tűnik, csak Amarnában 
hiányzik -  a szolgálók is itt laktak. Az előkelő házakat itt is, 91

91 A. Endruw eit, Städ tische Wohnbau in Ä gyp ten : Klimagerechte 
Lehmarchitectur in Amarna, Berlin, 1994; A. Endruweit, Die Wohnhäuser in 
Amarna. Z ur architektonischen Resonanz a u f die Erfordernisse eines W üs
tenklimas, GM, (1989), pp. 11-22.
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Amarnában is oszlopos csarnokok, festett falú szobák díszítették. 
Belső udvaruk a funkcionális részeken kívül kis ligetet, halastavat is 
magába foglalt, illatozó lótuszokkal. Szolganegyed, hombárok, istállók 
és önálló házi kápolna is kiegészíthette az együttest. A lakóházak belső 
falain gyakran figyelhető meg kis fülke. Ezek egy része mintegy kis 
házi szentélyként szolgált, kölönösen ott, ahol nem volt mód különálló 
kultuszhely létesítésére. Itt helyezték el az istenszobrokat. Más részük 
a ládákhoz hasonlóan tároló helyként szolgált. Az egyiptomi házakhoz 
rendszerint kis élőkért is tartozott. A kerti pavilonban vagy a ház tete
jén emelt sátorban szültek a nők, és azt követően a tisztulási időben itt, 
a világtól elzártan élt anya és gyermeke. Az udvaron vagy a tetőn, 
ahová lépcső vezetett fel, sorakoztak a gabonák tárolására szolgáló 
silók is. Gyakran itt fent élt az egész család, különösen a nyári nagy 
hőség idején -  amikor a szabadban volt kellemes hűvös az éjszaka, a 
ház ugyanis addigra túlmelegedett egy kicsit.
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A házak berendezése mai szemmel nézve igen szellős volt. Kevés 
bútort használtak. A lakótér szinte üres volt. Széket eleinte igen 
szórványosan találni, inkább a földön ültek törökülésben, csak a ház 
ura foglalt rajta helyet. Az asztalok is az Újbirodalom korában ter
jedtek igazán el. Az egyszerűbb emberek inkább földre terített 
gyékényen tálcáról ettek. Teli el-Amamában megfigyelték, hogy a 
nappali padlóját néhol bemélyítették. Valószínűleg azért, hogy a vizes 
edényben hűvösen tarthassák a vizet. Ez egyútttal a szoba hőmérsék
letét is temperálta. A hálószoba berendezésére fokozott gondot fordí
tottak, mivel éjjel, a szellemek különösen kedvelt idejében rendkívül 
fontos volt, hogy védelemben részesüljenek. A falakon, fekhelyeken, 
ládákon és a testük ápolását, gondozását szolgáló tói lett-tárgyakon 
nagy előszeretettel örökítettek meg Bész, Toerisz vagy Hathor istenek 
képmását. A tehetősebbek ágyon, fejüket fejtámaszra helyezve alud
tak, így nem izzadtak meg annyira, mások függőágyon vagy földön 
feküdtek.

Mivel a házak réseiben, repedéseiben a legkülönbözőbb rova
rok és csúszómászók is megtelepedhettek, mágikus szertartások
kal, füstöléssel gyakran megtisztították lakóhelyüket.^ A füstölés 
célja illatosítás is lehetett. A kígyókat, a líbiaiakhoz hasonlóan, 
fokhagymával is igyekeztek távol tartani, vagy a macskáktól vár
ták, hogy elpusztítsák őket -  a patkányokkal együtt, amiknek 
járatai Kahunban néha teljesen behálózzák a vályogtéglából 
készített falakat, -  de volt, hogy varázslót hívtak ellenük.

Születés

Az ideális család elképzelhetetlen volt az egyiptomiak számára 
gyermekek nélkül. A születendő gyermek nemére vonatkozó előre
jelzések ténymegállapításokra szorítkoztak. A fiúk és lányok között 
ebből a szempontból nem tettek különbséget. A meddőség igen 
nagy gondot jelentett. Segíteni csak az istenek tudtak, ha akartak. 92

92 D. Jankuhn, Das Buch „Schutz des Hauses" (ss pr)' Göttingen, 1971.

125



Egy másik megállapítása annak, hogy egy asszony szül 
vagy nem szül.
Arpa és búza. Megnedvesíti az asszony vizeletével minden 
nap, éppúgy mint a datolyákat, és mint a homokot, 
két zacskóban.
Ha mind a kettő nő, szülni fog.
Ha az árpa nő, az fiúgyermeket jelent.
Ha a búza nő, az lánygyermeket jelent.
Ha egyik sem nő, nem fog szülni. (Berlin 199;

Skarabeuszokra vésett jókívánságok, fogadalmi ajándékok, sőt 
sírba helyezett csupasz nőalakok, az ún. „konkubinák” is jelzik a 
gyennek utáni vágyat. Ezek jellegzetes felirata az „adassák szülés... 
asszonynak” volt. Volt, aki varázsigékkel igyekezett kikényszeríteni 
a gyermeket, és volt, aki különböző főzeteket készített. A szaiszi 
kortól egyre inkább Imhotephez fordultak ezzel a kéréssel. Szakkarai 
meg deir el-baharibeli szanatóriumát az ország legkülönbözőbb 
részeiből tömegesen keresték fel a gyógyulni vágyó zarándokok, 
köztük addig meddőnek bizonyult házaspárok is.

Terhesség esetén a férj egyik első dolga volt, hogy feleségét el
lássa amulettekkel. Általános védelmet nyújthatott az udzsat 
szem, kifejezetten a várandós kismamát óvta a víziló testű Toerisz 
istennő, a rútságával démonokat elűző Bész isten pedig főleg a 
magzatokat, gyermekeket vette védőszárnyai alá. De helyet 
kaphatott még például a szülést segítő békafejü Beket istennő, aki
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Ré napistent segítette annak idején megszületni a lótuszon, vagy a 
gyermekeket megformázó Hnum isten, vagy Háthor és Izisz isten
nő, akik a bába vagy dajka szerepét is betölthették, hogy csak a 
leggyakoribbakat említsük. Egészen speciális feladatot látott el az 
ún. Izisz-csomó amulett, amely a hüvely mechanikus lezárására 
szolgáló tampont ábrázolja. Általánosan, mint Izisz istennő által 
nyújtott védő amulettet is viselték.

Az óegyiptomi elképzelések szerint a gyermek élete a születés 
előtt megkezdődött.^ Testét Hnum isten formálta meg a méhben 
hasonmásával, vagyis „äü” leikével együtt. A szobrokon, relie
feken vagy rajzokon és festményeken látható születésre „kész” 
gyermek ujját szopó, ruhátlan kis felnőtt volt, és az istenek szán
dékának megfelelő tulajdonságokkal rendelkezett. Világra jöttekor 
az anyák általában térdeltek vagy guggoltak. Ezzel csökkennek a 
szülési fájdalmak, és az ekkoriban még zömükben kezelhetetlen 
szövődmények jobban elkerülhetőek vo l t a k . Eg y  torinói papiru
szon az istenek következőképpen rendelkeznek: „ Úgy leszünk, 
hogy fiú  vagy lánygyermeket foganjon. Távol tartjuk a hóruszi 
szüléstől, a vetéléstől (dí.t) és az ikerszüléstől. Távol tartjuk min
denféle haláltól és betegségtől a szülés folyamán

A szülés előtt megtisztították a szülőhelyet az ártó lényektől, a 
születendő gyermeket azonosították valamely istennel, áldozatot 
mutattak be Nut, az égi anya-istennőnek, aki minden hajnalban 
megszülte Rét, a Napot, majd fáklyákat gyújtottak az ártó lények, a 
sötétség démonai, a prédára leső halotti szellemek, az ólálkodó 
gonosz lelkek távol tartására, varázsigéket recitáltak, különböző szer
tartásokat végeztek, hogy megnyerjék a segítő istenek támogatását. 93 * *

93 Gyó'ry Hedvig, „Megalkotlak itt téged". Magzat és újszülött az ókori 
Egyiptomban, OH, 140/38, (1999), pp. 2118-2123.
9“* Gyó'ry Hedvig, „Szülni fogsz hónapjaid szerint". Lege Artis Medicináé 
(1995), 5/12, pp. 1146-1151, Gyó'ry Hedvig, Orvostörténeti Közlemények 
i. m.
99 I. E. S. Edwards, Oracular Amuletic Decrees o f the Late New Kingdom, 
Hieratic Papyri in the British Museum, Fourth Series Vol. 1, London, 1960, 
pp. 66-67, Vol. 2. pi. 23-24: T.2. a 112-115. sorok.
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Ezzel, amennyire a körülmények engedték, elejét vették a fer
tőzéseknek, odakészítették a szükséges eszközöket, és felkészültek a 
tényleges koncentrált munkára. Az Újbirodalom idején a szülészeti 
praktikák közé tartozhatott a denderai Hathor szentélyből hozott 
törpe szobor alkalmazása i s .^  Szülés előtt több istennőhöz is 
lehetett fordulni. Hathor, Toerisz vagy Izisz mellett a megszemé
lyesített szülőtéglát, vagyis Meszhenet istennőt is segítségül hívták.

„...Oh, Meszhenet, van neked ba-lelked, és fe l vagy vértezve, 
óh Meszhenet, ... At um keze, akit Su és Tefnut szült, ...tudd, a te 
Meszhenet nevedben, alkoss ká-t ennek a gyermeknek, aki ennek 
az asszonynak a testében van. Királyi parancsot adok Gebnek, ka- 
lelket fog  alkotni.

Van ba-lelked, és fel vagy vértezve, óh Nut. Pólyálás NN gyer
mekének. Nem teszel ...bármilyen rosszat mondani... Magadhoz vettél 
minden istent... Jöjjön az ö védelmük, hogy> megvédjem ezt azNN-t.

A felolvasópap mondása két szülőtégla fö lö tt (és áldozat 
Nutnak): hús, libák és tömjén a tűzön. Aki a ráolvasást végzi a 
legfinomabb vászonöltözetet viselje, és legyen nála egy ... ország
beli pálca. ” (MuK F 5,8-6,8)96 97

Elhúzódó szüléseknél mágiával és gyógyszeres beavatkozással 
próbáltak segíteni. A Középbirodalom idejéből is ismerünk olyan 
varázsigéket, amelyek ezt a célt szolgálták. A vajúdó asszony 
felett mondták, illetve az olaj felett, amellyel valószínűleg a fejét 
kenték be. Az Újbirodalom korában már változatosabbak a 
lehetőségek. A szövegek számos kenőcs, ital vagy végbélkúp 
készítéséről, beöntés alkalmazásáról, az altestre erősített massza 
összeállításáról tanúskodnak, amelyeket különböző növényi és 
ásványi anyagokból és állati termékekből állítottak össze, mint

96 p. Leiden I. 348, Sp. 31, 12.8 = J. F. Borghought, The Magical Texts of 
Papyrus Leiden 1. 348, Leiden, 1971, (1970).
97 s. Ennan, Zaubersprüche fiir  M utter und Kind. A us dem Papyrus 3027 des 
Berliner M useums, Berlin, 1901, pp. 24-27. vö. Spiegelberg, in: Zeitschr. fü r  
Assyrologie XIV, p. 269.
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például a lepkeszeg, hagyma, tömjén, fenyőgyanta és olaj, felső
egyiptomi só, méz, légypiszok, zsiradék stb. A sort a szüléssel 
kapcsolatos ábrázolások alapján -  a szövegekben még nem 
azonosított klemátisszal (Aristolochia clematitis L.) is bővíteni 
lehet. Talán a hasra tett szorítókötéssel is segítettek a szülő 
nőknek. Másik orvosság egy gyermek kioldására egy asszony 
hasában.: alsó-egyiptomi só -  1, fehér búza —1, sw.t-hm.t (káka?)

1, az altestei bekötözni vele. (Eb 800/. Az edfui templomban 
Hnum feladataként szerepel az alsó-egyiptomi királyok szüle
tésének a gyorsítása.

A szülés után fenyegető veszélyeknek gondoskodással, 
ráolvasással és gyógyszerrel is elejét akarták venni, hiszen a fris
sen szültek és az újszülöttek rendkívül sebezhetőek. Gyakori 
lehetett a gyermekágyi láz, és nagy volt a csecsemőhalandóság. 
Amikor külső jelek nem utaltak fenyegető veszélyre, démonok, 
túlvilági lények beavatkozását feltételezték.*^

Fuss el te, aki a sötétségben jössz, ...ben lépsz be, akinek orra 
hátul van, és arca fordítva, menekülj onnan, ahová Ó eljött. Azért 
jöttél, hogy megcsókold ezt a gyermeket? Nem hagyom megcsókol
ni. Jöttél, hogy megnyugtasd? Nem hagyom, hogy megnyugtasd. 
Jöttél, hogy árts neki? Nem hagyom, hogy árts neki. Jöttél, hogy 
magaddal vidd? Nem hagyom, hogy magaddal vidd.

Elkészítettem védelmét ellened rfi .t  gyökérrel, amely... csinál, 
fokhagymával, amely árt neked, mézzel, amely édes az embereknek, 
és ártalmas a megholtaknak, az ibdw hal... jóból, a... állkapcsából, 
a harcsa hátából. ” (MuK C, 1,9-2,6) *^

98 Vö. az anya karinehjének szerepe az egyiptomi paraszti elképzelésekben, 
W. S. Blackman, The Fellahin of Upper Egypt, Cairo, 2000/3, pp. 69-74.
99 Kákosy L., Varázslás az ókori Egyiptomban, Bp, 1974, p. 52.
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Gyermekkor

Ma a gyermekgyógyászat az újszülött kortól 14-18 éves korig 
kíséri figyelemmel a gyermekek fejlődését. Az ókori 
Egyiptomban, úgy tűnik, ennél lényegesen rövidebbnek tekintették 
a gyermekkort, hiszen a lányok 12-13 évesen már férjhez 
mehettek, míg a fiúkat a 13-14. évüktől találták alkalmasnak a 
családalapításra.

A leggyakoribb az ölben szopó gyerek képe, akár ágyon, szé
ken vagy a földön ül az anya. Bár nyilván mindkét mellből szop
tattak, az ábrázolásokon érdekes módon a bal karral a gyermekét 
átölelő, jobbjával a mellét szájához igazító anya képe kanonizáló- 
dott. Cumit nem készítettek, ehelyett a csecsemők általában az 
ujjúkat szopták, ami annyira jellegzetes mozzanat volt, hogy az a 
gyermekszobrok, sőt a gyermek amuletteknek is tipikus részletét 
alkotja. Bár létezett a cumisüveg előfutáraként egy szarv formában 
kialakított agyagedényke, és tudjuk, hogy az anyatej többletét le
fejték, mégis ha egy anya teje kevésnek bizonyult, ennek pótlását 
a szoptatós dajkák segítségével igyekeztek megoldani. A tej- 
testvérek egymást felváltva szoptak. A szoptatós dajkák alkal
mazása olyan gyakori volt, hogy külön foglalkozásnak is tekintet
ték, amely jellegzetes hajviselettel és öltözettel is párosult.

Az anyatejet azonban nemcsak táplálékként, hanem orvos
ságként is fogyasztották. Észrevették, hogy az anyai szervezetbe

100 Feucht, Das Kind im alten Ägypten, Frankfurt, New York, 1995.
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került anyagokat mind magába fogadja, így összetétele a szoptató 
asszonyok táplálékának megfelelően alakul. Ezt a megfigyelést a 
szopó kisbabák kezelésére is felhasználták. Jellemző vonás ugyan
is, hogy az orvosságot a szoptató asszony fogyasztja el, hogy a 
csecsemő az ő tején keresztül juthasson hozzá, amíg nem képes az 
önálló étkezésre. Mit tegyenek egy gyermekkel, ha vizességtől 
(d)dyj.tj szenved: Fajanszt golyócskává főzni. Ha nagyobb gyerek, 
nyelje le, mint orvosságot, ha még pólyában van, dajkája törje 
porrá tejében, majd szopogassa négy napig (Eb 273) -  olvasható 
például egy receptben.

Az anyatejnek rendkívüli gyógyító erőt tulajdonítottak, különösen 
fiút szülő anya esetében. Számos orvosság alapanyagaként is alkal
mazták. Ma úgy tartják, hogy a (tehén)tej elsősorban a meghűlésből 
szánnazó betegségek esetében gyógyít. Az egyiptomiak a fiút szült 
anya tejét számos más betegség gyógyszeréhez is hozzákeverték.

A gyermekeket 3 éves korukig szoptatták, attól kezdve a felnőt
tek táplálékát kapta. Nem tudjuk, hogy a szopásról a szilárd ételre 
való átállás fokozatosan, vagy egyszerre történt-e. Pszammetik 
fáraó nevezetes kísérlete során (Hérodotosz II. 2.), amikor az két

131



újszülöttet bízott egy kecskepásztorra, a tejet közvetlenül felváltó 
táplálék a kenyér volt. Ani intelmeinek zárósoraiban szintén a 
kenyeret említi. Orvosi szövegekben a folyékony orvosság mellett 
a gyermekek számára pépeset is előírtak. Elképzelhető, hogy nem
csak betegség esetén készítettek ilyen ételt, hanem éppen ellenke
zőleg, a hétköznapi élet mintájára került ez az orvosságok közé. 
Rendkívül nagy volt a gyermekhalandóság a 2-3 éves gyermekek 
körében. Valószínűleg nagy szerepet játszott benne a szilárd 
táplálékra való átállás nehézsége. Az egyiptomiak azonban fő okát 
a halott szellemek, démonok, túlvilági lények tevékenységének 
tulajdonították, ezért amulettekkel, ráolvasásokkal védték ellenük a 
gyermekeket.

Az egyiptomi gyermekeket csecsemőkorukban anyjuk egy vá
szonkendővel testéhez kötözve (mintegy kenguruban) vitte magával 
dolgozni, a núbiai nők pedig hátukra erősített kosárba helyezték a 
kicsiket. Ez nyilván lassította a gyermekek mozgásának fejlődését, 
de tágította az esetleg feszes csípőt, és biztosította a gyakori szopás 
lehetőségét. Természetesen nem azt jelentette, hogy a gyermekek 
éjjel-nappal anyjukkal voltak, hiszen tudunk számos olyan esetről is, 
amikor magukra maradtak. Védelmükről az anyák távollétükben is 
gondoskodni kívántak, mint némely ráolvasás bizonyítja.

Egyes betegségek kezelésében megkülönböztették a felnőtteket a 
gyermekektől. Például köhögés esetén a gyermekeknél a következő
képpen jártak el: „Egy másik a gyermek köhögésének megszün
tetésére: száraz, széttördelt datolya, egy hin /= fél liter/ tejben elke
verve, a gyermek igya meg. ” (Bin 30). Míg náthánál: A gyermek 
slejmjének a megszüntetése: ps.t /?/... alsó-egyiptomi árpa, ... nyák
ban megfőzni, igya meg a gyermek. (Ram IV, C. 6-7.) Szintén vi
szonylag gyakran jelentkezett gyermeken a tmj.t, amely valamilyen 
bőrbetegség lehet, és az egyelőre meghatározhatatlan ssmj is.

Figyeltek a vizelet mennyiségére. A túlzott folyadékveszteség 
könnyen kiszáradáshoz vezet, és különböző betegségekre utalhat. 
Ez valamennyi korosztálynál egyöntetű tüneti jelenség, de a szopós 
babáknál és kisdedeknél megkülönböztetett kezelést igényel. Egy 
másik annak megakadályozására, hogy egy gyermek kiválassza
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vizeletéből, amely a gyomrában van, a csomót. Régi könyvet zsír
ban megfőzni, a hasat ezzel bekenni, hogy a vizeletkiválasztás ezzel 
szabályossá váljon. (Eb 262) Vagy „Másik, egy gyermek 
vizeletének szabályozására. Nádszál bele, teljesen szétmorzsolni 
édes sörben, és egy tállal igya meg az asszony kocsonyás állapot
ban. A gyermeknek is lehet adni hin edényben." (Eb 272bis). 
Természetesnek tekintették, hogy a gyermekek sírnak, de a sok 
sírást nem tartották normálisnak. A csecsemő megnyugtatására 
valószínűleg máktartalmú italt készítettek. Ugyanakkor a túlsá
gosan csendes, ,/áradt szívű” gyermek aggodalommal töltötte el 
őket. Annál is inkább, mert ez is a halál árnyékát vetíthette előre.

Kifejezetten gyermekbetegségről alig szólnak forrásaink. Csak 
egy betegség vonatkozik csecsemőkre: „... Szíve fáradt volt, ajkai 
zöldek, mindkét térde puha, mivel megkapta a 0er betegséget, amely 
mellemben volt, miután szopott, és ... keblem keserűsége... ” -  
mesélte Isisz istennő a tüneteket, miután betegen találta gyermekét 
-  „...Így szólt Hórusz: Folyj ki, te gonosz bcr betegség, a te bcc 
nevedben, amely a szívet (jb) kihúzza, amely mindkét térdet 
puhává teszi abban, akin lassan hat. ” (Ram III. B. 23-) Kezelésé
re többféle módszer is volt. A gyors gyógyulás, ill. az a tény, hogy 
nem voltak kétségek az eredmény felől, arra enged következtetni, 
hogy itt valószínűleg nem súlyos betegséget kell számításba venni, 
hanem átmeneti, nyugtalan gyengeségre gondolhatunk.

Kézművesek, hivatalnokok élete

Nem tudjuk, intézményes volt-e az állami tisztviselők esetében 
a nyugdíj, de tény, hogy számos esetről tudunk, amikor az idős 
ember tiszteletbeli címet kapott, annak járandóságaival együtt, 
hogy hátralevő életét békében tölthesse. „Rokkantsági nyugdíj”-ra 
is van példa. Az anasztázi papiruszon egy vidéki tisztviselő írja 
beszámolójában, hogy írnoka „arcizmai táncolnak, szürkehályog 
támadt a szemére, féreg eszi a fogá t... nem hagyhatom a személy
zetben, adják ki neki gabonaadagjait, és ne dolgozzon Kenketaui 
területén...". A Karnaki Amon templom kapusának esetében az
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orvosi költségek átvállalása is elképzelhető: „Óh Ámort! Nagyon
szegény vagyok, a szolgád. Ne hagyj elveszni, ne engedd, hogy
elbocsássanak. Harminc éve állok Amon szolgálatában, anélkül
hogy szememre vetettek volna valamit is tevékenységemben...
Imádkoztam Amon előtt, mondván: fizesse ki a Ház az orvosi101 ^
kezelést, amit rajtam tettek."1UI

A hivatalnokoktól teljesen eltérő életet éltek a kézművesek. A 
sírvájó munkások például a legnagyobb hőségben is szünet nélkül 
dolgoztak, és hihetetlen mennyiségű port szívtak a tüdejükbe. Pi
szok, szemét vette körül őket, és az olajlámpások félhomályában a 
leselkedő kígyókat, skorpiókat sem vehették könnyen észre. Emel
lett a kőomlás veszélyére is gondolniuk kellett, továbbá egymás tes
ti épségének a megőrzésére is, mivel például a szerteszóródó kőszi
lánkok szintén komoly veszélyforrást rejtettek magukban. A mos
toha körülmények ellenére viszonylag kevés írás tanúskodik be
tegségről a munkavezetők aprólékos -  és szerencsénkre fennma
radt -  feljegyzései alapján, a Deir el Medineh-i telepen az újbiro
dalmi sírépítők körében. Innen származnak a legnagyobb mennyi
ségben a kézművesek életét legsokoldalúbban megvilágító fel
jegyzések.

Az egyes műhelyek állapota nagyon eltérő lehetett, ki-ki saját
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belátása szerint ítélte meg, milyen feltételeket biztosít munkásainak. A 
kamaki templom pékségéről Rome-roy főpap egyik felirata alapján 
bővebb ismereteink vannak: „Ezt a helyiséget teljesen romjaiban talál
tam, omladozó falakkal, rothadó mennyezettel, a faburkolatok tönkre- 
menőben... Teljes mértékben helyreállítottam, teljesebbé tettem, mint 
valaha is volt, megemeltem, kibővítettem. Szürke kő burkolatokat 
készítettem, azokhoz illesztettem az igazi fenyőajtókat. Kényelmes 
műhelyt készítettem a pékeknek és sörfözöknek, akik ott vannak. Jobb 
minőségben csináltam, mint korábban volt, a személyzet védelmére." 
A korábbi állapothoz illő képet fest a kézművesek életéről a Mester
ségek szatírája néven ismert alkotás. Ennek alapján teljesen egészség
telen környezetben dolgozott az átlag mesterember. A szövőmunká
sokról például ez olvasható. „A szövőmunkás a szövődében van, és 
sokkal rosszabb körülmények között van, mint felesége, mert térde a 
gyomrába szorul, és ezért alig tud téllé levegőt venni. Ha pedig eg}> 
napot szövés nélkül tölt el, 50 ostorcsapást mérnek ki rá. Az. ajtónálló- 
nak élelmiszert kell adjon, hogy a napfényben kimehessen.

Hogy ez a kép mégsem teljesen hiteles, azt nemcsak a fenti mű 
célkitűzése miatti túlzás -  hogy ti. minden mesterségtől el akarja 
ijeszteni az olvasót, hogy az írnoki pályát válassza -  és a kamaki 
idézetünk tanúsítja, hanem számos más forrás is emellett szól. A 
piramisépítő Mükerinosz fáraó egyik rendeletében olvasható 
például, hogy „nem akarja Őfelsége, hogy bárkit is kényszerrel 
vigyenek a munkába, hanem hogy mindenki megelégedésére dol-

102 Mesterségek szatírája, W. Helck, Die Lehre des Dua-Cheti II, Wiesbaden, 
1970, pp 84-88.
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1 ft'îgozzon.” A „Ramesszeum nyilvántartása”-ban pedig az szere
pel, hogy elrendelték, hogy minden csatornaásó munkás ruhát kap
jon, különösen hangsúlyozva a lábbelit. II. Ramszesz egyik sztélé
jén meg így szól a kézművesekhez:

„Oh ti kézművesek, kiválasztottak, ügyesek és erősek, akik számos 
emlékművet emeltek számomra, akik jártasak a kő megmunkálá
sában, akik ismerik a gránitot. Akik derekasan, szorgalmasan dolgoz
nak az én emlékeim építésén. Ti tökéletes kézművesek, akik nem 
lusták, akik éberek a munkában, és kötelességeiket derekasan, szak
szerűen elvégzik. Halljátok, amit mondok nektek: Ellátmányotok 
bőséges lesz. Nem lesz hiány. Ételetek bőséges lesz, mert jól ismerem 
fáradságos munkátokat. A munkás csak ujjong annál, ha hasa tele 
van” ... „A magtárak túlcsordulnak a gabonától, hogy az ellátmány
ban egy nap hiány se legyen. Mindegyikteknek havi részletekben 
megállapították, és megtöltöm számotokra a raktárakat mindenféle 
dologgal: kenyér, hús, sütemény az ellátásotokra, szandálok, ruhák és 
mindenféle kenőcsök, hogy testeteket mind a 10 napon bekenhessétek, 
ruha egész évre, a szandálok pedig lábatokra mindennap. Egyikötök 
se aludjon el úgy, hogy a szükségtől sóhajt. Sok embert is adok nektek, 
akik a hiánytól megóvnak benneteket. Halászokat, hogy halakat hoz
zanak, kertészeket, hogy zöldségeket szállítsanak, edényeket állíttatok 
elő a fazekaskorongon, hogy tárolókat készítsenek nyáron a víz 
hűvösen tartására. Szintén nektek utazik Alsó-Egyiptom Felső- 
Egyiptomba, és Felső-Eg)>iptom Alsó-Egyiptomba, tönköllyel, árpá
val, búzával, sóval és babbal szám nélkül.

^  j. H. Breasted, Ancient Records o f Egypt, Chicago, 1906-1907,1.211.
4 M. Gutgesell, Arbeiter und Pharaon, Wirtschafts- und Sozialgeschte im 

Alten Ägypten, Hildesheim, 1989, pp. 241 és 77.
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Másutt a fazekasok ruházatára fordít nagy gondot. A Halottak 
Könyve 125. fejezetében pedig arról kellett valljon a megboldo
gult, hogy sosem használt ki senkit. A korabeli fogalmak termé
szetesen nem fedik teljesen a maiakat, de a rendelkezések jelzik a 
hozzáállást.

Leginkább a Deir el-Medineh-i kézművesek életébe nyerhetünk 
betekintést, mivel a rengeteg osztrákon (feliratos cserépdarab vagy 
lapos kő) igen sok, a mindennapokra vonatkozó információt őrzött 
meg az utókor számára. A kézművesek rendszeresen kaptak étel, 
ital, ruha és olaj ellátmányt. Gyümölcsök közül csak a datolya tar
tozott a szokásos élelemadagok közé -  egy átlag munkás havi 1 /4 
zsákkal kapott (kb 19 liter). Zöldségeket sűrűn kaptak, kötegekben 
számolták -  a bab, káposzta, hagyma, saláta a leggyakoribb. Tíz
napos váltásban dolgoztak a fáraók sírjain. A hét utolsó két napja 
ebből pihenőnap volt. Ezenkívül minden hónap első napja munka
szünet volt. De szabadságot is kivehettek sörkészítés, másnapos
ság, betegség és betegápolás (családtag vagy munkatárs mellett, és 
például feleségük vagy lányuk menstruálása idején) vagy családi 
ünnepek (lányát kísérte el, halotti megemlékezés) alkalmával. Egy 
bizonyos Telmont pedig azért maradt otthon egyik nap, mert „ve
szekedett fe le sé g é v e lLegalábbis a legfontosabbnak ítélt munkák 
végzőinek fizikai és szellemi erőnlétére nagy gondot fordítottak.
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Mivel nem voltak egységes szabályok, a körülmények, anyagi le
hetőségek nagyon eltérőek lehettek. Valószínűleg a munkakörül
mények is igen széles skálán mozogtak. Sok esetben tudunk 
például az elöljárók számára végzett különmunkáról, amely 
gyakran nem járt fizetéssel.

Legnehezebb élete a hadifogolyként Egyiptomba került képzet
len embereknek lehetett, akik ugyan az Obirodalom korában még 
könnyen beleolvadtak az egyiptomiak közé, de az Újbirodalom 
idejétől nem egyszer pecsétet égettek bőrükbe, és rabszolgasorban 
sínylődtek. Állami hivatalok, templomok, kereskedők, katonák 
vagy műhelyek szolgálatában álltak, a tulajdonosnak teljesen 
kiszolgáltatva. Úgy tűnik, a sok hadjárat egyik célja éppen az ilyen 
munkaerő beszerzése volt. Már Sznofru fáraó beszámolt róla, 
hogy egyik núbiai hadjáratában 7000 foglyot ejtett és 200 ezer 
marhát zsákmányolt. Bár a számok túlzottak lehetnek, az arányo
kat mindenképpen jelzik.

Nem minden idegen volt azonban rabszolga. A pásztorok és 
katonák például rendszerint líbiaikból kerültek ki, bár ez utóbbiak 
között sok volt a núbiai is, akik a rendőrség soraiban is szép szám
mal megfordultak, olyannyira, hogy a thébai rendőröket és a sivata
gi vadászokat egy törzsük nevéről mdíj-nak nevezték. Az ázsiaiak 
viszont a hajóépítés és -személyzet körében voltak gyakoriak. 
Számos eszközt, szokást, elképzelést és nyelvi fordulatot honosítot
tak meg Egyiptomban. A népek közötti intenzív kapcsolat azonban 
a kórokozók terjedését is elősegítette. Ezt a betegségek között fel
bukkanó új, idegen nevek jól szemléltetik.
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Mezőgazdasági munkák

„/íz egyiptomiak ... Memphisz alatt... az egész emberiségnél s a 
többi egyiptominál is könnyebben jutnak hozzá a föld terméséhez. 
Hiszen nem kell fáradságos munkával barázdákat szántaniuk, sem 
boronálniuk, és semmilyen munkára sem kényszerülnek, amit más 
emberek végeznek földjeiken. Hanem, amikor a folyam magától 
kiárad, megöntözi földjeiket, majd visszatér medrébe, akkor ki-ki 
beveti a maga földjét, ráhajtja sertéseit, azok beletapossák a magot 
a földbe, aztán bevárja az aratás idejét, s a gabonát, amelyet szin
tén a sertéseivel csépeltet ki, hazaszállítja” -  írja Hérodotosz (II. 
14.) a kortárs perzsa kori felső-egyiptomi parasztok életéről.

Az Újbirodalom korában írt A két fivér története címen ismert 
mese szintén a felső-egyiptomi paraszti élet mindennapjainak bemu-
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tatásával kezdődik: „Egyszer volt, úgy mondják, két fivér, egy anyától 
és egy apától. Az idősebbik neve Anubisz, a fiatalabbik neve Bata. 
A nub isznak háza volt és felesége, öccse pedig gyermeke gyanánt volt 
vele: ruhát készített neki, és a nyája után járt a mezőn, szántott, ara
tott, és mindenféle munkát végzett a mezőkön; az öccse jó  bajnok, 
nem volt hozzá hasonló az egész országban, isten ereje volt benne.

Sok nappal ezután mindennapi szokása szerint a nyájat őrizte, 
esténként pedig hazatért házába, megrakodva a mező mindenféle 
füvével, fájával, javával és tejjel, amit letett bátyja elé, aki felesé
gével ült és evett meg ivott. O pedig kiment, hogy istállójában 
egyedül aludjék nyájának közepette.

Amikor aztán a föld kivilágosodott, és nappal le tt... bátyja elé 
rakta, amit főztek, hogy az adjon neki eleséget a mezőre, ő pedig 
kihajtotta barmait legeltetni. ”1^5

Ha ezeket a leírásokat az ugyanebben az időszakban iskolai 
tananyagként szereplő Mesterségek szatírájával összevetjük, erő
sen ellentétes képet találunk: „a kertész teherhordóbotot hord. 
Mindkét válla szenved az öregedés panaszaitól, és nyakán gennyes 
daganat található. Reggel a zöldségeket öntözi, este a koriandert, 
miután délben a gyümölcsöskertben dolgozott. így történik, hogy> 
holtfáradtan esik össze a szállítások miatt, jobban, mint bármely 
másik foglalkozásnál

105 Dobrovits A., i. m. p. 59.
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Eszerint a földműves helyzete, ha lehet, még nehezebb. „A pa
raszt többet panaszkodik, mint egy gyöngytyúk. Hangja hango
sabb, mint a varjúé. Mert ujjait kelések borítják rettenetes bűzzel. 
Ha a Deltába beosztják és elhajtják, rongyokban van. Szenved, 
miután a szigetre ment, mert betegség a bére, mert a robot ott 
olyan, mint ami megháromszorozódott. Ha eljön onnan, kimerül
tén jön haza, mivel az adó megtörte.” Ráadásul otthon sincs nyug
ta, mert termését a kígyó, víziló, sáska, marha pusztítja el, ami 
marad, azt a rablók viszik el. Közben szerszámai tönkremennek a 
munkától, újakkal kell pótolnia őket. Ráadásul jön az adószedő, és 
ha nem tud fizetni, elverik, kútba dobják, miközben feleségét és 
gyermekeit megkötözik.

Számos más foglalkozást űző ember életébe is bepillantást 
enged ez az írnokok nevelésére, buzdítására szánt tanítás. Tanú
sága szerint nem sokkal jobb az élete a fúvócsövek, nyílvesszők és 
különböző használati tárgyakhoz felhasznált nádat arató munká
soknak sem: „A nádmunkás a Deltába utazik, hogy nyilat hozzon. 
Erején felül dolgozik ebben a tevékenységben. Amikor össze
szurkálják a szúnyogok, és összecsipdesik a homoki bolhák, össze
törik." Ismét más veszedelmek várnak a halászra, „aki gyengébb 
minden más foglalkozásúnál, aki a krokodilokkal teli folyón tevé
kenykedik. Ha eljön neki az elszámolás ideje, akkor panaszkodik, 
mert senki sem figyelmeztette: ott tartózkodik a krokodil. Megva
kítja a félelem. De ha az áramló vízből meg is menekszik, akkor 
elesik, mintegy az isten hatalmától. ”

Mindezek a leírások, mint tudjuk, az egyes foglalkozásoknak 
szándékosan a negatív oldalát rajzolják szemünk elé, nyilvánva
lóan nagyon is reális veszélyeket, helyzeteket mutatnak be, ame
lyek a lakosság életkorát és kilátásait is jelentősen meghatározták.
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Balesetek

Gyakorinak tűnik az emberek és vadállatok harapása, amit már 
korábban részletesen tárgyaltunk. Sokan vízbe eshettek, és akik 
nem tudtak úszni, segítség nélkül megfulladtak volna. A sikeresen 
kimentett személyeknél újraélesztéssel próbálkoztak. A kádesi 
csata egyik jelenetében Aleppo hercege majdnem megfulladt. 
Szerencsére még időben ki tudták húzni a vízből, majd egy spe
ciális fogással elősegítették, hogy a lenyelt vizet minél gyorsabban 
kiöklendezze.*0<> Újabban felmerült, hogy a szájmegnyitáskor 
használt szerszám akár a gégetükör őse is lehet. ̂ 7

Viszonylag gyakorinak tűnnek a tüzesetek. Az Ebers papi
ruszban külön könyv foglalkozik az égési sebekkel. A kiterjedt, 
mély égéseket anyatejes pakolással és ráolvasásokkal gyógyí
tották. Gyógyulás esetén igyekeztek a sebhelyet is eltüntetni. Néha 
az egész folyamatot egy tételként, máskor receptekre bontva írták 
le. Egy égési seb kezeléséről szóló utasítás a következőképpen 
hangzott:

Az égésre való gyógyszerek kezdete:
— amit első nap tesznek ellene: fekete iszap, arra rátenni.
— amit a 2. napon tesznek: lábasjószág ürüléke, megfőzni, szét

dörzsölni erjesztett élesztőben, rátenni.
— amit a 3. napon tesznek: akácia gyantáját kiszárítani, szét

törni árpa Sr.t tésztájában, szentjánoskenyérfa termését megfőzni, 
zsírba tenni és azzal bekötni.

— amit a 4. nap tesznek: viaszt, marhazsírt, írás nélküli papi
ruszt és Cyperus esculentus magját megfőzni, masszává gyúrni és 
azzal bekötni.

106 I. R. A. Gorter, De oudse Middelen to hét opivekken der levensgeesten, Hét 
Reddingwesen, 11-12 (1948), pp. 229-268; Felkai P., A z újraélesztési kísérletek 
első nyoma az ókori Egyiptomban. Orvosi Hetilap 28/127 (1986), pp. 1709-12.
107 Blázovics A .- Gyó'ry Hedvig -  Fehér Orvoslás az ősi Egyiptomban, 
Orvosi Hetilap, 26/140 (1999), pp. 1471-1475.
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-  amit az 5. nap tesznek: szentjánoskenyérfa termése 1, vörös 
okker I ,  jmi fa hs - e 1, finomra törni „rézkalapáccsal’’, masszává 
gyúrni és azzal bekötni.(Eb 482)

Természetesen nem minden baleset járt súlyos következmények
kel. Előfordult, hogy csak tüske vagy tövis hatolt a bőr alá, de ezt 
sem lehetett elhanyagolni, hiszen elfertőződhetett. Esés 
következtében szintén keletkezhetett nyílt seb, amelyet mai szem
mel néha nagyon furcsa módon kezeltek: Másik a seb befedésére: 
viasz és száraz ürülék. Apróra törni és bekötni /a sebet/felette. (Eb. 
523) Ez az orvosság például igencsak kétélű fegyver volt, mivel a 
felhasznált anyagokban számos, a seb gyógyulását elősegítő hor
monális és vegyi anyag megtalálható, ugyanakkor a széklet fertőző 
anyagai miatt halálos veszedelmet is rejtett magában.

Ütésből származó seb rituális cselekmény következménye is le
hetett. A valószínűleg Létopolisszal azonosított Paprémiszben tar
tott ünnepi szertartásokkal kapcsolatban írja Hérodotosz, hogy 
„Mikor a nap lenyugszik, néhány pap a szent képmás körül fogla
latoskodik, közöttük többen pedig, kezükben fabunkókkal, a temp
lom bejáratához állnak. Velük szemben, szintén fabunkót tartva, 
több, mint ezer ember sorakozik fel, azok, akik beváltották 
fogadalmukat. Az istenszobrot, amely egy kis aranyozott fatemp
lomban van, előző napon átviszik egy másik szentélybe. Ezután a 
szobor mellett maradt emberek elindulnak egy négykerekű szekér
rel, rajta a kistemplom és benne a szobor, a templom előterében 
állók azonban nem engedik őket bemenni. Ekkor a fogadalomtévők 
az isten védelmére kelnek, nekimennek a papoknak, és összeve
rekedvén egymás fejét is beverik a fabunkókkal. Azt hiszem, 
többen bele is halnak sebeikbe, bár az egyiptomiak azt állítják, 
hogy soha nem szokott meghalni senki. Az ott lakók szerint ennek 
a vallási összejövetelnek az eredete a következő... Ezért vezették be 
Arész tiszteletére a verekedést ezen az ünnepen.” (II. 63.) Bár az 
istentörténetekben többször említenek harcokat, rituális előadá
sukról ritkán értesülünk. Csak néhány csatáról tudunk: a léto- 
poliszi Hórusz, butói Min és abüdoszi Ozirisz kultuszban, 
valamint Busziriszben a dzsed oszlop felállításánál.
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Vita, fenyítés, büntetés, csonkítás

Az egyiptomi múmiákon regisztrált csonttörések száma rendkívül 
magas. Nem ritka a többször törött és összeforrt csontú múmia sem. 
Oka feltehetően a baleseteken és háborúkon kívül a büntetésekben és 
verekedésekben keresendő. A vitás ügyeket gyakran verekedéssel 
igyekeztek egymás között eldönteni. A démotikus beadványából 
ismert Peteészét például az eszméletlenségig verték ellenségei, és 
csak 3 hónapos lábadozás után épült fel. " A háborús összecsapá
sok, útonállók támadása és balesetek mellett a koponyaműtétek fő 
oka a verekedés lehetett. (Antropológiai vizsgálatok megállapítot
ták, hogy az egyiptomiak koponyája viszonylag vékonycsontú. A 
Smith papirusz a koponyaműtétekről szóló részben a tetanusz 
tüneteit is leírja.) Bizonyos esetekben a műtéti beavatkozás a kopo
nyacsont egy részének az eltávolítását is szükségessé tette. Vallási 
okokból végzett koponyaléke]ésről viszont nem szólnak forrásaink. 
Az agyat ugyan leírták, de nem kezelték. A sok traumatológiai eset 
nagyban hozzájárult a sebészet fejlődéséhez, ugyanakkor a korabeli 
lehetőségek a gyógyítás határait is világosan kijelölték.

A gyermekek nevelésében és a felnőttek büntetésében jelentős 
szerep jutott a botnak, vesszőnek. A legrégebbi büntető törvénykönyv 
királyi dekrétum (rendelet) formájában Horemheb egyik sztéléjén 
maradt fenn.^® Horemheb fáraó az Amama-kor után a szétzilált 
országot szigorú törvényekkel kívánta visszatéríteni a helyes útra. 
Egyik törvénye szerint például, aki marhabőrt lopott, arra 100 botütést 
kellett mérni, mégpedig úgy, hogy 5 vérző sebe keletkezzék.

Deir el-Medinehben egy Nebnefer nevű festőt -  előttünk isme
retlen okból -  még ennél is keményebb büntetéssel sújtottak: f a 
szer írnok Nebnofer festővel a törvényszék előtt volt. Paszert igaz-

108 a . Bolz, Mumien mit Karies, Krebs und Knochenbruchen, Spiegel Online 26. 
Juni 2000, www.spiegel.de/wissenschaft/0,1518,82669,00.html
109 vVesssetzky Vilmos, A z írnok panasza, p. 7-8.
HO vv. Helck, Das Dekret des Königs Haremheb, ZÄS 80 (1955), pp. 109-136; 
vö. Wolfgang Boochs, Das altägyptische Strafverfahren bei Straftaten von beson
derem staatlichem Interesse, GM 109 (1989)pp. 21-27.
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nak találták és Nebnqfert bűnösnek találták. A bírósági gyűlés így 
szólt: 100 botütést kapjon 10 vérző sebbel, és vigyék kőfejtésre a 
thébai hegyekbe, amíg a vezír meg nem kegyelmez neki.” Egy má
sik esetben Penniut vízhordó vonakodott tartozását kiegyenlíteni, 
ezért bíróság elé állították, ahol esküvel kellett megfogadnia, hogy 
kifizeti azt, ellenkező esetben ugyanis az összeg duplájára kötele
zik, és még 100 botütést is mérnek r á . ^

II. Széthi fáraó idejében pedig Deir el-Medinehben felségsér
téssel vádoltak egy Hay nevű kézművest, aki a rágalmazókat felje
lentette. „Ami engem illet, én az éjszakát a kunyhómban töltöttem. 
Akkor körülvette azt embereivel Penamun, és így szóltak. »A vád a 
fáraó, élet, üdv, egészség, nagy kezében van Hay ellen: becsmé
relte Széthi királyt«. A bírósági gyűlés így szólt hozzájuk [a vád
lottakhoz/: Mondjátok meg, mit hallottatok! A vádlottak kifordí
tották mondásaikat, egészen a veszekedésig /vagyis egymással 
vitatkoztak/. Ekkor Paneb elöljáró így szólt hozzájuk: Mondjátok 
meg, mit hallottatok! Ok azt felelték: nem hallottunk semmit! A 
bírósági gyűlés így szólt hozzájuk: Beszéljetek! Ahogy Amon él, 
ahogy az uralkodó él! Nincs panasz a fáraó kezében. Ha arról 
hallgattok, hogy vándorol, akkor fületek és orrotok le fogják  
vágni. Száz alapos botütésre ítélték őket.”

III. Ramszesz fáraó ellen a háremben összeesküvést szőttek. 
Mikor kiderült, komoly vizsgálatot indítottak, és a bűnösöket bíró
ság elé állították. Számos halálbüntetés született, és két írnokot,

1 ü  M. Gutgesell, i. m. (104.j), p. 200.
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akik belekeveredtek, fül- és orrvesztésre ítéltek. Horemheb törvé
nyei között is több paragrafus előírta az orr levágását (2, 3), páro
sítva száműzetéssel a Gebei Silsileh-i bányába. Ilyesfajta ítéleteket 
a római korig találni. Diodorosz (I. 87) szerint akkoriban „a 
törvény a nyelv levágását írta elő azoknál, akik az ellenségnek álla
mi titkokat fedtek fel, két kezük levágására ítélte azokat, akik hamis 
pénzt vertek, akik meghamisították a súlyokat és mértékeket, vagy 
megváltoztatták a pecsétek vésetét, és ugyanezzel a büntetéssel súj
tott azokra az írnokokra, akik hamis iratot szerkesztettek, meg
csonkították az aktákat, vágy hamis szerződéseket készítettek.”

IX. Ramszesz korában a thébai sírok kifosztása olyan méreteket 
öltött, hogy nagyméltóságú személyekből egy külön testületet hoz
tak létre a károk felmérésére és a tettesek kézrekerítésére. A jegyző
könyvben a vallatással kapcsolatban pl. ez áll: ,Azoknak az embe
reknek a száma, akik ebben a sírban voltak, 8. Botütések közepette 
kérdezték ki őket, és kifordították kezüket és lábukat, de vala- 
mennyien ugyanazt a történetet mondták.”11L A Ptolemaiosz-kortól 
számos adat szól arról, hogy törvényszéki orvosok is működtek.

Csonkolások egészségügyi okokból is előfordultak: az elüszkö- 
södött vagy elfertőződött végtagot amputálni kellett. A sebészi be
avatkozásokat viszonylag nagy biztonsággal végezték. A fájdalom 
tűrőhatára bizonyára jóval nagyobb volt akkoriban. Bár készítettek

112 M. G u tgesell, i. m. (104. j.), p. 220.
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opiátokat tartalmazó szereket is, nincs nyoma ezek érzéstelenítő 
célra történő felhasználásának. Tudunk viszont egy memphiszi 
kőről, amellyel az operálandó helyet bedörzsölték. * ̂  Bizonytalan, 
hogy mennyire volt hatásos ez a helyi érzéstelenítés (Plinius, Nat. 
Hist. XXVI, 7). Valószínűleg erre utal Anhmahor sírjában a 
körülmetélés jelenete. A művelet előtt a halotti pap (hm-kí) így 
szól pácienséhez: „ Jól dörzsöld be azt, ami [ti. operálva] lesz! Úgy 
csinálom, hogy kellemes legyen neked", míg a páciens mögött álló 
segédjéhez e szavakat intézi: „Jól tartsd, hogy ne mozogjon!” 
Utána ismét a pácienshez fordul, „Tetszésed szerint teszem” sza
vakkal nyugtatva.

A körülmetélés, a mai Kelet-Afrikában élő törzsek szokásához 
hasonlóan, valószínűleg a beavatási szertartás része lehetett, ame
lyet erőpróba, majd az iíjúságtincs levágása követett. Az előb
binek már a késői korban letűnt módjára Uha sztéléjének felirata 
utal: „Miután körülmetéltek 120 emberrel együtt, nem volt köztük 
senki, akit megütöttem, vagy aki engem megütött volna, nem volt 
köztük, akit megragadtam, vagy aki engem ragadott volna

H3 Dioscuridés, De Materia Medica. V. 158. L. Baslez, Les poisons 
dans l'Antiquité Egyptienne, These méd. Paris, 1932.
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meg.”^ ^  A 25. dinasztia korára a körülmetélés szokása is letűnő
ben volt már Egyiptomban. A Núbiából előtörő, az országot ismét 
egyesítő Pianhi elé járuló követek közül ugyanis csak egyet talál
tak ebből a szempontból tisztának. A Ptolemaiosz-korban olvasha
tunk először a nők körülmetéléséről, mint jellegzetes egyiptomi 
szokásról. Kr. e. 163-ban Harmaisz visszakövetelte azt a pénzt, 
amit jövendő felesége ruházkodására és körülmetélésére adott, 
mert az operáció nem történt meg. Philón, Sztrabón és néhány 
későbbi forrás is említi a nők körülmetélésének a szokását.

114 Chicago, Oriental Institut, no. 16.956, Id. Leca, La Médiám 
úgyp tienne, Paris, 1975, p. 431.
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Ötödik fejezet
„Beleszédülsz a szórakozásokba”

Lakoma

Egyiptomban is változtak az idők. Míg Hérodotosz még az egyip
tomiak mértékletességét csodálta, a római kori szerzők fényűzőeknek, 
kicsapongóknak és a mértéktelen szerelem és ital rabjainak írták le az 
egyiptomiakat, akik étvágyuk növelésére még élénkítőszereket is 
használtak, mint például a bor után a nyers káposztát. A ,jólét” és 
öregkor ábrázolásakor megszokott redők a hason azonban arra utal
nak, hogy a tehetősek körében korábban is bőven voltak elhízott 
emberek. Az egyszerű, otthoni étkezéseknél inkább a főzelékfélék, 
nyers zöldségek voltak túlsúlyban, a nagy lakomákon azonban szá
mos bőséges fogás várt a vendégekre, köztük sok húsféle, sütemény, 
kompót és gyümölcs. A nők és férfiak többnyire elkülönülten ettek, 
de vannak olyan festmények is, amelyeken házaspáronként ábrázolták 
őket. Közben zenét hallgattak, talán mesemondókat is, nézték a tán
cosnőket, beszélgettek egymással. Szolgálónők hozták-vitték a finom
ságokat, tették eléjük az alacsony asztalkákra. A hangulatot illatsze
rekkel, kenőcsökkel, az Újbirodalom korában a fej tetején hordott 
balzsamkúp segítségével tették még kellemesebbé. Az esetenként
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kézben tartott mandragora pedig arra utal, hogy lehetséges, hogy a 
nemi működést serkentő élénkítőszereket (afrodiziákumokakat) is 
használtak bizonyos alkalmakkor.

Kábítószerek, afrodiziákum

Az egyiptomiak élvezeti cikkekről alkotott fogalma egészen 
más lehetett, mint a modern nyugati emberé. Úgy tűnik, hogy a 
dohányt nem ismerték, bár használtak nikotin tartalmú növényt (pl. 
Tutanhamon mumifíkálásakor), és a szintetikusan előállított ká
bítószerekről természetszerűleg nem lehetett fogalmuk. Ezek alapa
nyagai közül egyedül az ópium fogyasztását vetette fel a modem 
kutatás. Obirodalmi italok között szerepel a mák magjából előállított 
erjesztett ital, de ez úgy tűnik, hamar kiment a divatból. Botanikailag 
azonban nincsen azonosítva, melyik mákféle terméséről van szó. A 
Papaver somniferum L. első képi megjelenése az Újbirodalom 
korára tehető, amikor becses kerti dísznövényként találkozunk vele. 
Ez az az időszak is, amelyből egy olajosedényke tartalmát elemezve 
morfint találtak, és az ékszereken megjelennek a mákgubó formájú 
függők, valamint Ciprusról egy mákgubóhoz hasonló formájú 
edénytípust importáltak, amelynek egyes darabjairól feltételezik, 
hogy ópiumot tartalmaztak.^^ A későbbiekben a mák orvosi fel- 
használásáról hallunk csak. A piros mák virágját kelések és fertőzött 
sebek kezelésére ajánlja az Újbirodalom korában lejegyzett, de 
óbirodahni eredetű Smith papirusz, míg a szintén az Újbirodalom 
idején készült, de több mint 30 különböző könyvből lemásolt Ebers 
papirusz a mákgubót a fejen kialakult kiütésre és a síró gyermek le- 
csendesítésére írja elő. Az ópium szót először a fáraókor után említik 
egyiptomi források, az Oxyrrynchusban talált papiruszok egyikében.

Az egyiptomiak azt tartottak a legfőbb gyönyörnek, ha az istenek 
között érezhették magukat, maguk is isteni elbánásban részesültek. 
Ezt az isteni szertartásokon is alkalmazott eszközökkel igyekeztek
H5 R. S. Merilles, Opium Trade in the Bronz Age Levant, Antiquity, 36 
(1962) pp. 287-292., pl. 42-43.
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elérni. Éppen ezért az ókori Egyiptomban számos illatszer egyben 
élvezeti cikk is. A tömjén és mirha a kultikus szertartások elenged
hetetlen kelléke volt, de a gyönyört kereső emberek is élvezni kí
vánták. „Helyezz mirhát a fejedre, öltözz finom vászonba, kend be 
magad az isteni áldozatok igazi csodáivá?'^  -  énekli egy hárfás a 
thébai Völgy ünnepen. Ekkor látogatta meg a kamaki templom kul
tuszszobrának képében Amon isten a nyugati parton elhelyezkedő 
királyi halotti templomokat. Az éjszakát a Deir el-Bahar-i templom 
egyik szentélyében töltötte, és mielőtt visszatért volna karnaki 
otthonába, megülte lakodalmát a Nyugati Hegyek Hathor istennőjé
vel. Az isteni körmenetet Théba lakói őseik sírjaiból figyelték, ahol 
egyúttal a rokonaikért halotti áldozatot is bemutattak, majd „saját 
őseikkel együtt” lakomáztak. A Nebamun sírjában látható lakoma 
ábrázolásánál a művész az illatszerekkel, parfümmel telített helyiség 
hangulatát az ünnepi ruha sárga elszíneződésével is kifejezésre jut
tatta. A megolvadt krémek, kenőcsök festették sárgára a fehér vise
letét. „Ruhád fehér, vállaidon finom olaj van, nyakad körül koszo
rú... hogy életet és egészséget adjon neked, Amon mirháját és 
tömjénjét örökkévalóságod házában."

:Tzrrj 1

1' b ez és a következő' idézet: Lise Manniche, Egyptian Luxuries, Fragrance, 
Aromatherapy and Cosmetics in Pharaonic Times, Cairo, 1999, pp. 94 és 95.
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Az isteni érzés egy másik kifejezése a lótuszvirág illatának be- 
szippantása. Áldozati jelenetek, lakomák és a szerelmes versek ál
landó eleme. Nem is csoda, hiszen a kinyílt kék lótusznak átható 
édes illata van. Férfiak és nők egyaránt viseltek a szirmaiból 
összeállított nyakláncot, de készült belőle diadém is, és a kinyílt 
virágot gyakran balzsamkúp mellé is odatűzték. Az újjáéledés, a 
szerelem képzete kötődött hozzá. Ptolemaiosz-kori lótuszáldozat 
magyarázó szövegei között olvasható, hogy az isten „elégedett” a 
lótuszvirág láttán, szíve „megbékél” illatára. Az isten élvezi „is
teni” illatát, „orrlikai kitágulnak”, szemei „csodálják” Az ál
dozat hatása lényegében extázis, ami minden bizonnyal a gyakor
lati életben leszűrt tapasztalat kivetítése lehet az isteni szférába. A 
legősibb bódítószerek egyikének tekinthető, olyan, amit akár az 
őskor hajnalán is élvezhettek az emberek, délelőtt, amikor a 
Níluson kivirágzott a sok kék lótuszvirág. Nagyon is elképzelhető, 
hogy az intenzív lótuszillat egy szagokra érzékeny társadalomban 
a tudati állapotot is befolyásolta. Dioszkoridész (III.63.) szerint 
hasonló képzet társult a korianderhez.

A z  egyiptom i festm ényeken  az  ö sszetévesztésig  hason lít egy 
m ásra  a  perzsa füge és a  m andragora képe. A laposabb  vizsgálatok 
u tán  azonban  úgy tűn ik , hogy  az ú jb irodalm i lak om ákon  gyakran  
lá to tt gyüm ölcs, am inek  illa tá t a ló tusszal együtt lé legezték  be, a 
m a n d ra g o ra . E gy ip tom i n ev e  rrm.t, am it a Kr. u. 1. században  
apemum/aperium n éven  tarto ttak  szám on (Dioszkoridész IV. 76). 
A  k lassz ik u s  an tikv itásban  a növény t fá jdalom csillap ító , nyugtató , 
a lta tó , afrodiziákurn és tran szk e ltő  szem ek  tarto tták , vagy éppen 
h a lá lh o z  haso n ló  á lla p o to t o k o zó  m ére g k én t k e z e lté k . A m ik o r 
E g y ip to m b a n  is k e d v e lt  k e r ti n ö v én n y é  vált, fe lte h e tő le g  ezen  
ism ere tek  ném ely ikével eg y ü tt honosodo tt m eg -  az  ábrázolások  
k o n tex tu sa  legalábbis a fe lszabadu lt, boldog  k özérze t és az ero tika 
lé g k ö ré t ju tta tja  k ife je zé sre . E gy  szere lm es v e rsb en  ped ig  k ife 
je z e t te n  „a mandragora, amely szerelmet kelt” k ife je z é s t a lk a l

i s  M. L. Ryhiner, L'offrande du lotus dans les temples égyptiens de l'époque 
tardive, Brussels, 1986, pp. 31,43, 53.
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mázták. Egy valószínűleg Kr. u. 2. századi alexandriai forrásokra 
visszanyúló 12. századból fennmaradt szír nyelvű orvosi kézirat „a 
folyamatos félelem és depresszió” kezelésére mandragóramagot tar
talmazó orvosságot javasol,H** egy Kr. u. 3. században lejegyzett 
papirusztekercsen pedig az olvasható, hogy a borba kevert mandra
gora, borostyán és beléndek (Hyoscyamus niger) két teljes napra 
elaltatja az embert.**^ Modem kutatások atropin-, szkopolamin- és 
hioszciamin-tartalmat egyaránt kimutattak benne, ami az altató és 
hallucinogén hatást egyértelműen megmagyarázza.

Talán itt érdemes említést tenni a kyphiről, egy különleges 
füstölőszerről, melynek egyik receptje az Ebers papiruszig 
visszavezethető. A Manethón szerint 16, mások szerint 8, 9, 10, 13 
vagy akár 50 féle anyagból készült füstölőszer, amelyet rendsze-

11 ̂  E A . Wallis Budge, The Syriac Book of Medicines, I—II, Oxford, 1913.
' p. Leiden, XXIV,7-11 = F. LI. Griffith-H. Thompson, The demotic mag
ical papyrus of London and Leinden, 1904-1909.
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rint az esti szertartásokon alkalmaztak a templomokban, szintén 
rendelkezett nyugtató és altató hatással. Plutarkhosz (Kr. u. 125 k. 
halt meg) Isis es Oziriszról szóló műve 80. fejezete alapján, miu
tán folyadék formájában bekenték vele magukat az egyiptomiak, 
„édes leheletet keltett, jótékony kigőzölgést, amely által minden 
megváltozott, míg a test, amelyet egy fuvallat puhán és lágyan 
mozgatott, olyan hangulatba került, amely csábítóan ringat álom
ba, úgy, hogy mérgezés nélkül megpihen, és enyhülnek a napi gon
dok láncszerű bánatai és feszültségei. Az illat megtisztít és 
tükörszerűen kifényesíti azt a képességet, amely a fantáziát 
gazdagítja és az álomra fogékony, éppúgy, mint annak a lírának a 
hangjai, amelyet a Piithegoreuszok használtak elalvás előtt, hogy 
a lélek érzelmi és irracionális részét elbűvöljék és meggyógyítsák, 
Mert az illat gyakran helyreállítja az érzékelés hatalmát, amikor 
hanyatlik, és gyakran elhomályosítja és elaltatja, amikor a lehelet 
behatol a testbe lágy puhasága miatt.”

Italozás

A Hérodotosz említette mértékletesség ellenére biztosan végig
kíséri Egyiptom történetét a részegek sora is. Az alkoholtartalmú 
italok között különösen a sört fogyaszthatták, mivel azt házilag is 
előállították, míg a bor hosszú időn keresztül a drága kereskedelmi
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áruk közé tartozott — a késői kortól vált teljesen általánossá. Ennek 
ellenére voltak korábban is olyan időszakok, amikor Deir el Medi- 
nehben a kézművesek is viszonylag nagy mennyiségben jutottak 
borhoz -  a sírrablásokból származó zsákmány árából. A becsületes 
munkából élő kézművesek a Völgy ünnepen és a thébai Hálhor 
ünnepén az állami raktárakból kaptak bort és sört. Míg hétközna
pokon csak fogyasztottak a sörből, az ünnepeken bőségesen jutott 
mindenkinek alkohol.

A lakomák, mulatozások közben sokan megrészegedhettek. A 
korai írásokban azonban -  azok jellege miatt, ritkán említenek ré
szeg embereket. Legkorábban talán Paheri középbirodalmi sírjá
ban (El-Kab) találjuk szembe magunkat ezzel a jelenséggel. Egy 
lakomázó hölgy szól a szolgálóhoz ezekkel a szavakkal: „Adj ne
kem 28pohár bort! Nem látod, hogy le akarom inni magam? Ben
sőm száraz, mint a szalma.'" Az Újbirodalom idejétől egyre jobban 
elszaporodtak a túlzott alkoholfogyasztásra vonatkozó utalások és 
leírások. Noferhotep sírjában megörökítették például a lakomán a 
hányás jelenetét. Intelmekben igyekeztek távol tartani az embere
ket a részegségtől: „Ne engedd át magad a sörivásnak, nehogy 
ártalmas szavak hagyják el szád! Ha összetört testedre zuhansz, 
senki sem nyújtja a kezét feléd, csak ivócimboráid állnak fel, 
mondván: »Múljon el részegsége!« Ha jön valaki és téged keres, 
hog}> tanácskozzon veled, úgy talál a földön fekve, mint egy kicsi 
gyermeket." (Ani intelmei, Vanek Zsuzsa fordítása)

Máskor részletesen ecsetelték, milyen az ittas ember, és felhív
ták a figyelmet a túlzott alkoholfogyasztás következményeire. Egy 
római kori intelemben a részegség egészségügyi hatásairól sem fe
ledkeztek meg: „Aki túl sok bort tölt magába, a betegség a hajá
nál, ágyánál fogva tartja.” (P. Insinger, 6, 13) És valóban, a túl
zott alkoholfogyasztás a májzsugor egyik legfőbb előidézője. 
Mégis, hiába kérte a hajdani mester tanítványát, hogy ne járja 
folyton a kocsmákat. Ez a szokás elég általános lehetett, ha tanító 
szövegbe is bekerült. A mulatozás, italozás szükségességét 
Amaszisz fáraó bölcselkedéssel is alátám asztotta, amikor 
részegségét szemére vetették: ahogy az íjat nem lehet mindig
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felajzva tartani, hanem csak szükség esetén, úgy az ember sem áll
hat örökös készenlétben, ugrásra készen. Kell időt hagyni a ki- 
kapcsolódásra, vagyis erre is. (Hérodotosz II. 173.) Még 
varázsszöveg is van, amely a sörivásra bíztat. így lehetett felvenni 
a harcot a halottak rontó szellemei ellen.

Szexuális élet

Az egyiptomiak szeméremérzete más afrikai népekhez hasonló
an az európaitól eltérően alakult. A gyermekek rendszerint csupa
szon tettek-vettek a nagy melegben, a férfiak csak ágyékkötőt vagy 
egyiptomi szoknyát hordtak, a nők szorosan testhez simuló, vékony 
ruhái gyakran az egyik vagy akár mindkét mellet szabadon hagyták. 
Néha a szobrokon is annyira áttetszőén ábrázolták a ruhát, hogy 
létét csak a boka felett megmintázott alsó szegély segítségével lehet 
felfedezni. A szolgálók, táncosok, énekesek sokszor a férfiakéhoz 
hasonló, rövid kötényt viseltek, vagy mindössze egy övszalagot.

A királyi családdal kapcsolatban a mendemonda prostitúcióról 
is tudott: Kheopsz saját lányát használta így fel Hérodotosz 
(11.126.) forrása szerint, hogy piramisa építésére pénzt gyűjtsön. 
Ez a hír ugyan nélkülöz minden történeti hitelességet, de jelzi 
egyrészt, hogy a Kr. e. 5. században mennyire nem becsülték már 
az uralkodók erkölcsi tartását, másrészt, hogy milyen megszokott 
volt a — néha hálót vagy csak övét viselő -  kurtizánok jelenléte. Ez 
korábban is ismert jelenség, hiszen még iskolai tananyagba is bek
erült, hogy a derék diák bizony megtévedhet a lebujokban.

„... Azt mondják nekem, hogy otthagyod az írást és beleszédülsz 
a szórakozásokba. Utcáról utcára jársz, és bűzlik a sörtől, ahol csak 
megfordulsz. A sör elűzi az embereket a közeledből, lelked elván
dorol miatta. Olyan vagy, mint a hajón a meggörbült kormányrúd, 
amelyik semelyik irányban sem engedelmeskedik. Olyan vag)>, mint 
egy templom isten nélkül, mint egy ház kenyér nélkül... Elfutnak 
előled az emberek, mert sebeket ütsz rajtuk, lásd be végre, hogy a 
bor utálatra méltó, és tagadd meg magadtól az alkoholt! Ne gondolj
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a söröskorsóra és feledkezz végre meg a sörről. Már megtanítottak 
sípszóra énekelni és furulyára énekelni, citerát verssel kísérni és a 
nedzsehre(?) énekelni. Lebujbán vagy és szajhák vesznek körül. íme, 
állandóan ott tanyázol az örömlányok között, ugrándozások (ti. 
tánc) közepette. És íme, egy csinos lánnyal találod szembe magad, 
akit parfüm illatosít, nyaka körül virágkoszorú van, a hasadon 
dobol, és te dülöngélsz, a földre buksz, és teljesen beborít a pis- 
zok”^ 0 inti tanítványát egy újbirodalmi mester.

Ekkor rajzolták meg az egyetlen ismert egyiptomi erotikus pa
piruszt (Torinói Egyiptomi Múzeum) is, amelyen több közösülési 
jelenetet is megörökítettek. Érdekes módon túloldalán szatirikus 
állatmesék illusztrációi t a l á l h a t ó k . A  szerelem istennője, 
Basztet ünnepén a késői korban, Bubasztiszban programszerűen 
mutogatták altestüket az ünnepi hajón álló nők a parton összese- 
reglett tömegnek (Hérodotosz II. 60.). Ekkortájtól fallikus, 
erotikus figurák is készültek kis szobrocskák és amulettek for
májában. Egy szobrocska például combjai között táblácskát tartó

120 Gaál Ev A sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában, Bp., 1988, p. 64.
121 j. A. Omlin, Der Papyrus 55001 und seine satirisch-erotischen Zeich
nungen und Inschriften, Catalogo der Museo Egizio di Torino, Torino,
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férfi hímvesszőjén ülő hárfázó nőt ábrázol. Az ábrázolások jó 
része kultikus cselekményekhez, ünnepekhez köthető.

A fáraókori egyiptomi művészeti alkotások között azonban ritka 
ez a közvetlen kifejezési mód. Sokkal inkább találkozunk rejtett 
erotikus utalásokkal. Az egyiptomi elit kifonomult világában sajá
tos kifejezési módok, konvenciók alakultak ki. Ilyen például a 
kacsa, a lótuszvirág, a cerkóffnajom, az ágy, a díszes paróka, fésül- 
ködés ábrázolása, említése bizonyos környezetben. Ezek a szá
munkra rejtett jelek részben széles körben ismertek voltak, részben 
csak az elit játékszabályai között szerepeltek. Szövegekből tudjuk 
például, hogy a csábítás egyik kifejezési módja a díszes paróka fel
helyezése volt. Erre játszott rá Anubisz felesége, amikor férjénél 
bevádolta annak öccsét, Batát. Az eredmény nem is maradt el, Bata 
kénytelen volt elmenekülni hazulról, hogy életét mentse.

A nők újbirodalmi források alapján fogamzásgátló szereket 
alkalmaztak a nem kívánt terhesség megelőzésére. Volt belőle al
kalmi és hosszabb, 1-3 éves időtartamra hatásos recept is. Ennek 
ellenére valószínűleg akkoriban is nagy arányban éltek afrikai máj- 
gyulladással megfertőzött emberek. Ennek vírusa már a terhesség 
idején behatolt a magzatba. A veleszületett változaton kívül a hepa
titisz vírusok egyébként székletből közvetítve szájon keresztül, ill. 
nemi érintkezés útján is terjednek.

Ismert volt a homoszexualitás. 11. Pepi fáraóról feljegyezték 
például, hogy erősen vonzódott egyik tábornokához, 22 és 
Ehnaton meg Szemenhkaré esetében is hasonló gyanú merült 
fel.*2^ A Halottak Könyvében említik a maszturbációt és az álla
tokkal űzött fajtalankodást (szodomiát). Ez utóbbi képi ábrázolása 
is ismeretes. Hérodotosz tud az állatokhoz fűződő beteges vonza
lomról (zoophíliáról), és szerinte azért adták át a balzsamozóknak 
csak hosszú idő elteltével a szép nők holttestét, mert nekrofíliától

122 E. Brunner-Traut, Altägyptische Märchen, Düsseldorf-Köln, 1973, no. 
24., és p. 284.
123 Paneth G .- Czeizel E., Tutanhamon és Ekhnaton betegségéről. OH 
115/22, (1974), p. 1311
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tartottak. Nem csoda, hogy az Egyiptomba érkező idegenek túlsá
gosan is szabadosnak tartották az egyiptomiak nemi életét.

A látszat azonban néha csalóka. Érdekes módon, a sok nemi 
érintkezés ellenére a szexuálisan terjedő betegségek gyakorisága 
csekély. Az emberek általában a különlegeset, érdekeset tartják 
feljegyzésre méltónak, ami természetes, azt sokszor meg sem 
említik. Éppen ezért a fentiekkel ellentétes értelmű fonásokban a 
másik véglet dominál. Hérodotosznál maradva, ő írja le azt is, 
hogy a vak fáraó egy férjéhez hű asszony vizeletétől tudott csak 
meggyógyulni (II. 111.). Akiket hűtleneknek talált, közöttük saját 
feleségét is, azokat kivégeztette. Hogy mennyi a történet igazság
alapja, nem tudjuk. Az viszont tény, hogy egyiptomi szokásra ve
zethető vissza: a házasságtörést bűnnek tartották. Ha valaki szabad 
asszonyt megerőszakolt, büntetésül kasztrálást is előírtak. Volt, 
amikor a házasságtörő férfira ezer vesszőcsapást rótt ki a törvény,

124 R. s. Morton, Sexual attitudes, preferences and infections in Ancient 
Egypt, Genitourin Med. 71/3, (1995), pp. 180-186.
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míg az asszonynak az orrát vágták le .* ^  A Westcar papiruszban 
Uba-Aner még drasztikusabban járt el: mint a fáraó, ő is halállal 
sújtott, de mindkét félre.

Különösen az idegen elemektől óvták a férfiakat. „Őrizkedj a 
kintről jövő asszonytól, akit nem ismernek városában. Ne nézz rá, 
...ne ismerd meg. O sűrű és mély víz, amelynek örvénye kiszámít
hatatlan. Az asszony, aki távol van férjétől, azt mondja neked min
den nap: Sima vagyok -  amikor nincsenek tanúk. Ott van, és hálót 
hord. Súlyos, halálra méltó bűn rá hallgatni ”126 _ tanulták az 
írnoknak készülő iijak. A csábító szó, „sima vagyok” -  talán meg
lepő számunkra, de a korabeli emberek számára egyértelmű fela
jánlkozást jelentett. Ozirisz nászának rituális előadásakor az Iziszt 
és Nephthüszt előadó papnőkkel kapcsolatban olvashatjuk a 
Bremner-Rhind papiruszon (1,2-4 és 1,20-23, 2,6-9): „Az egész 
házban rendet kell rakni, és két nőt kell hozni, akiknek megmossák 
a testét. Még nem lehetett gyermekük. Teljes mértékben szörte- 
len ítik  őket, és fe jükre  parókát helyeznek ... (himnuszok 
következnek a jelenlévő Ozirisz és kíséretében levő istenekhez. 
Az őket megszemélyesítő papok végül így szólnak:) Jöjj hozzánk 
hajdani alakodban, hogy karunkba vehessünk, anélkül hogy 
eltávolodnál tőlünk, szép arcú, szerelemmel teli, a teremtő Tatenen- 
hez hasonló... (az istennők válasza:) Te vagy a két testvér bikája, 
jöjj békében... nézz ránk, eg)>esülj velünk, mint asszonyoddal.”

A szerelmi költészetben viszont éppúgy lehet találkozni az 
európai középkor trubadúrjaihoz hasonló, epekedő szerelme
sekkel, akik a viszonzatlan szerelembe betegszenek bele, mint a 
nyíltan kimondott beteljesült szerelemmel.

Hét napja is elmúlt, hogy utolszor láttam a nővért.
Rám tört a betegség.
Testem is elnehezült,

^25 j. Capart, Esquisse d’une histoire de droit pénal égyptien. Rév. de l'Univ. 
de Bruxelles 5 (1899-1900), pp. 1-38.
126 Gaál E., A sör az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában, Bp
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Nem viselek gondot magamra sem én már.
Hiába tudós orvosok látogatása,
Nem enyhül meg a szívem gyógyszereiktől.
A varázsló főpapok sem sokat érnek;
Hogyan is tudnák ők, mi az én nyavalyám!
Csak hallanám: „íme, ő jön!” -  talpra ugornék.
Az ő neve mindjárt orvosol engem.
Küldönceinek érkezte, távolodása, ez az én szívem patikája. 
Több nékem a nővér valahány gyógyhírű szereknél, 
több nekem ő, mint orvosi munkák hosszú tekercse.
Lépteinek neszezése az én amulettem,
Látása erőssé épít azonnal.
Rám nyitja szemét: megújul a testem,
Ajkáról egyetlen szó megerősít,
Ölelése a bajt tovaűzi.
-  S elment tova tőlem, egy hete immár! '

Nem nézték jó szemmel a törvények a férfiszerelmet. Mem- 
phiszben és még két nomoszban egyenesen tiltották a homoszexu-

127 Chester Beatty papirusz I. A  gyönyörűség dalainak kezdete, p. 7. 
Molnár Imre fordítása.
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alitást. Az istenek -  noha velük kapcsolatosan is felmerülnek a 
nemi életre való utalások -  bizonyos cselekményekhez megkíván
ták az önmegtartóztatást. Sőt, a szentélyekbe csak ilyen tisztán 
lehetett belépni.

Szokásos volt viszont a házban lakó „hálótárs”, konkubina, min
denesetre a feleségnél lényegesen kevesebb joggal. Gyakran a házas
pár gyermektelcnsége miatt kerültek a házba. Kahunban, a hivatali 
negyed nagy házaiban számos szoba szolgált a hárem szállásául. 
Meghatározott időre szóló házasságot is valószínűleg a gyer
mekáldás biztosítása érdekében kötöttek. Már csak azért is fontosak 
voltak a gyermekek, mivel idős korukban a szülők rájuk támaszkod
tak, míg a gyennektelen idős emberek idegenek könyöradományaira 
szorultak. „A fiúkat, ha maguktól nem hajlandók rá, nem kötelezik, 
hogy szüleiket eltartsák, a leányoknak azonban ez akkor is köte
lességük, ha nem akarnák. ” (II. 35) Hérodotosz ugyan azt írja, hogy 
ez csak a lányokra nézve volt kötelező, egyiptomi források azonban 
mindkét nemnél számolnak ezzel az elvárással.

Elfogadott volt a testvérek és unokatestvérek közötti házasság, 
bár erre a Ptolemaiosz-korig leginkább a királyi családban találni 
példákat. Szintén a királyi családban volt szokás egyes időszakok
ban a saját gyermekkel kötött házasság: Ehnatonnak és II. Ram
szesznek saját lányuktól is született gyermekük. Az ilyen házassá
gokban valószínűleg sok fogyatékos vagy életképtelen gyermek 
fogant. Az utókor számára megtévesztő azonban, hogy a szerelmi 
költészetben általában a szerető ifjak és leányok fivérnek és 
nővérnek szólították kedvesüket. Ha együtt voltak, úgy érezték, 
mintha az istenek között lennének -  ezek egyik lakóhelye a mesés 
Punt országa volt.

Látom a nővért jönni felém, 
karom kitárom, hogy megöleljem.
Gödrében olyan eleven ma szívem ...
Es így lesz ez örökkön örökre,
Ha felém jön az én kicsi úrnőm.

Mikor átölelem,
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Mikor átölel engem,
Akárha Puntban lennénk, épp olyan érzés,
Akárha illattal kennének, épp olyan érzés.

Amikor megcsókolom öt,
Amikor felnyílik az ajka,
Részegen ujjongok 
Sör nélkül is én.

Vesd meg hát végre fehér nyoszolyáját,
Hé, szolga, te ott!
Azt mondom neked én:
Tégy lehelet-puha vásznat a teste körébe,
Még a királyi gyolcs sem elég puha néki; 
öltözetében köznapi kelme ne legyen.
Jószagú könnyű huzattal ékítsd fe l az ágyát

A párválasztás szabad volt, a házasságkötésnek nem volt sem
milyen szertartása, a felek egyszerűen összeköltöztek. ^ 9  a  csa
ládfenntartó férj, ha anyagilag bírta, több asszonyt is feleségül ve
hetett. '3® Diodórosz szerint csak a papok képeztek ez alól 
kivételt. Ennek ellenére, úgy tűnik, ritkaságszámba ment a többne- 
jűség. Ahol több asszonyt sorolnak fel, azok többnyire egymást 
követték elhalálozás vagy elbocsátás után. Ez utóbbi szintén min
den ceremónia nélkül zajlott. Valószínűleg csak a vagyoni kötött
ségeket kellett szabályozni. Emellett azonban egyéb, egyedi körül
mények is meghatározók lehettek. Pl. Tenermont III. Ramszesz 
23. uralkodási évében vejével kapcsolatban a törvényszékhez for
dult. Az aktában a következőket jegyezték fel:

'28 Kairói osztrákon. A gyönyörűség dalainak kezdete, pp. 38, 41. Molnár 
Imre fordítása.
129 Barbara Watterson, Women in Ancient Egypt, Stron, 1991.
130 Mustafa el-Amir, Monogamy, polygamy, andogamy and consanguity in 
Ancient Egyptian marriage. BIFAO 62 (1964) pp. 103-107.
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Érjétek el, hogy Nahtemmut az Úrnál esküt tegyen, és meg
ígérje, hogy nem fogja elhagyni a lányom! Az úr esküje, amit tett: 
Ahogy Amon él, ahogy az uralkodó él, ha én Tenermont lányának 
az elhagyását a jövőben megismétlem, 100 botütésnek kell magam 
alávetnem, és mindazt a jövedelmet, amit vele együtt szerzek, el 
fogom veszíteni.

Eltérő társadalmi réteghez tartozó családtagok esetében a 
törvény nem mindig így járt el. A 20. dinasztia közepe táján ké

szült például az a papirusz, amelyen egy hordár és egy kézműves 
lányának a házassági gondjairól olvashatunk.^^ Az ifjú párnak 
nem lévén saját háza, az após házában lakott, ahol a férj egy éjjel 
feleségét Meriszahmettel in flagranti találta. Feljelentésére azon-

M. Gutgesell, i. m. p. 201
132 Hans'-W. Fischer-Elfert, Der ehebrecherische Sohn (P. Deir el-Medineh 
27, Stele UC 14.430 und P. Butler verso); GM 112 (1989), pp. 23-26; M. 
Gutgesell, i. rn., pp. 205-206.
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ban rágalmazás vádjával őt büntették meg 100 botütésre. Mikor a 
kézművesek elöljárója pártfogásába vette, újabb ítélet született, 
amely Meriszahmetet esküvel kötelezte, hogy az asszonytól távol 
tartsa magát. (Az asszony büntetlen maradt, tehát nemi erőszaknak 
értelmezték, ellenkező esetben orr- és füllevágás és núbiai számű
zetés várt volna rá.) Meriszahmet ennek ellenére sem tágított az 
asszonytól, sőt teherbe is ejtette. Ezt onnan tudjuk, mivel saját 
apja jelentette akkor fel. Ismételten megeskették, majd a vádiratot 
felsőbb hatóságokhoz továbbították. Nem tudjuk, mi lett a végső 
döntés, tény, hogy Meriszahmet később is a telepen dolgozott, de 
nevét a bírósági aktákban többé nem említették.



Hatodik fejezet

„Amíg meg nem gyógyult”

Az egyiptomiak mindenféle betegséget, bajt az istenektől szár
maztattak közvetlen vagy közvetett úton. A haragvó istenek más 
élőlények, vagy természeti tényezők által mérték az emberre a bal
eseteket, a harcban szerzett sebeket és az állatok harapását. Azokat 
a csapásokat pedig, amelyek kiváltó okát nem tudták kideríteni, a 
túlvilági szféra közvetlen hatásának tulajdonították. A gyógyu
lásban sem lehettek teljesen bizonyosak. Még a leghétköznapibb 
esetekben is bekövetkezhetett hirtelen rosszabbodás, és a 
legreménytelenebb betegségből is fel lehetett gyógyulni valami
lyen csoda folytán, amelyet ismét csak az istenek beavatkozásával 
magyaráztak. Érthető hát, hogy az orvosok egy része pap volt, 
hiszen azt kellett kideríteni, hogy melyik istent engeszteljék ki, 
mivel bántották meg, és hogyan lehet megbékíteni. Elképzelésük 
szerint maguk az istenek közvetlenül is gyógyítottak, nemcsak a 
mitológiában, hanem az emberek között is@:.

A gyógyítás másik síkja a konkrét orvosi beavatkozás. A diag
nózis felállítása után készítettek gyógyszert, amelynek össze
állításakor, ha nem hangzottak el a megfelelő varázsigék, a készít
mény hatástalan maradhatott. Fennmaradt néhány, orvosság 
készítéséhez szükséges eszközök felett elhangzott speciális ráolvasás 
is. A kész orvosság hatásosságát ismét újabb varázsigék erősítették. 
Bizonyos varázsigéknek néha még a beteg felett, vagy az orvosság 
bevételekor külön is el kellett hangoznia. Elképzelhető, hogy az 
orvosok öltözködésében, viselkedésében, gesztusaiban is komoly 
kötöttségek voltak, amint a varázslás más területein ismert vagy 
kikövetkeztethető. Erről azonban nem írtak sem orvosi, sem más jel
legű szövegekben, és az a kevés ábrázolás, ahol orvos látható, nem 
mutat semmilyen, az átlagemberek ábrázolásától eltérő vonást. A 
vizsgálathoz hasonló előkészületek előzhették meg a műtéteket is.
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A gyógyszeres kezelésen kívül az egyiptomi orvosok fizikailag 
ritkán avatkoztak be a betegség menetébe. Kifejezetten orvosi esz
közt is alig ismerünk a fáraók korából. A balzsamozásra és 
szépítkezésre használt eszközöktől ugyanis sokszor nem lehet elkülö
níteni őket. A szövegekben is csak kevés orvosi eszköz neve szere
pel. Nem is ábrázolták őket. Kivételt a Kom Omboi Szobek és 
Haroérisz templom képez, amelynek külső falán már a római kor 
idején egy orvosi eszközökből álló tabló látható. "  a  szerszámok a 
római birodalom más területeiről is ismert típusokat örökítenek meg, 
ami azt jelzi, hogy ekkoriban lényegében véve már kiegyenlítődtek 
az egyes területek orvosainak lehetőségei és felszereltsége, illetve 
hogy Egyiptomban is teret hódított a római gyógyászat technikája.

Megelőzés

Egyiptomi források ugyan nem említik, de Hérodotosz (II. 77) 
szerint látszólag egészséges emberek is álltak orvosi kezelés alatt: 
„Azok az egyiptomiak, akik Egyiptom megművelt részén laknak, 
őrzik a leggondosabban a múlt idők emlékezetét, és egyszersmind 
a legműveltebbek azok között, akiktől felvilágosítást kaptam. Élet
módjuk pedig ilyen. Havonta három egymás után következő 
napon hashajtót szednek, s hánytalással és beöntéssel gondoskod
nak egészségükről, mert meggyőződésük szerint az emberek min
den betegsége az elfogyasztott ételektől származik.”

Hogy ez mennyire igaz, ma már nem tudjuk leellenőrizni. El
lentmond azonban neki, hogy egyiptomi forrásokban megelőzésre 
vonatkozó utalást eddig még nem mutattak ki. Elképzelhető vi
szont, hogy ennek a hiányos forrásanyag az oka, hiszen a korabeli 
feljegyzéseknek csak kis töredéke maradt fenn, és ráadásul akko
riban sem tartottak érdemesnek mindent lejegyezni. De az sem le-

133 D. Kurth, Die Ritualszene mit den medizinischn Instrumenten im Tempel 
von Korn Ombo (Nr.950), in: M. Schade-Busch (ed.), Wege öffnen, Fs. Für 
Rolf Gundlach, Wiesbaden, 1996, pp. 149-163.
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hetetlen, hogy Hérodotosz értett valamit félre az orvosi gyakorlat
ban gyakori beöntésekkel és hashajtókkal kapcsolatban. Például: 
„ Másik: moringa olaj 1/8, méz 1/8, krisztustövis levele 1/8, akácia 
levele 1/8, mirtus (ht-ds) levele 1/8, éjjel a harmatnak kitenni, 
vízben összetörni, a végbélbe önteni 1 napig” (Ben 159) Vagy: 
„ Orvosság az whdw megtörésére a hasban: moringa olaj 1/4, 
nyák (hs3) 7,5 ro, a végbélbe önteni 4 napig. ”(Ben 170) Számos 
betegséget ugyanis a gyomor rendellenességével hoztak kapcsolat
ba. A fenti indoklásban említett ok esetében Hérodotosz már a 
„hazai” -  azaz görög -  forrásokkal összecsengő állítást tesz közzé.

Orvosok

De kik is gyógyítottak az ókori Egyiptomban? A kisebb bajokat 
nyilván házilag próbálták orvosolni, csak a súlyosabbnak tűnő 
esetekben fordultak orvoshoz, aki lehetett valamilyen rendkívüli 
képességgel rendelkező varázsló-gyógyító, vagy valamely isten 
papja is. Ezek a Középbirodalom korától különösen Szahmet 
istennő wab papjai, később Hathor istennő, majd a Késői Korban a 
görög Aszklépiosszal azonosított Imhotep papjai, vagy a kígyók és 
skorpiók szakértője, a herep Szelket, Szelket skorpió istennő 
követője, és a swnw orvosok voltak. 4 Maguk a swnw orvosok is 
szakosodhattak. A címek alapján volt szemész, fogász, belgyó
gyász és proktológus, „a ntnt.t folyadékainak felügyelője”, azaz a 
végbélbetegségek szakértője. Ez nagyjából megegyezik a 
Hérodotosz által leírt szakosodással: „Az orvoslás tudományát úgy 
osztották fel, hogy náluk az orvosok nem több, hanem csupán 
egyféle betegség gyógyításával foglalkoznak. így aztán minden 
hely tele van orvosokkal: egyes orvosok a szemet gyógyítják, 
mások a fejet, ismét mások a fogat, van, aki az altesti bajokat, s 
van, aki a belső betegségeket. ” (II. 84).

Bár a legkorábbi orvosi irat a Középbirodalom korából maradt

134 Gyó'ry H., i. m. Lege Artis Medicináé 2001, p. 84.
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fenn, tudjuk, hogy már az Óbirodalom korában „szakkönyveket”, 
vagyis speciális orvosi iratokat használtak a szunuk, mint egy 
kapcsolatos megjegyzésből kiderül: Amikor a Noferirkaré fáraó 
piramisának építését felügyelő Uas Ptah a fáraó jelenlétében 
összeesett, az uralkodó orvosért küldött, aki könyvvel jött. A fenn
maradt egyiptomi orvosi papiruszok szakorvosi felosztást 
tükröznek: Kahuni papirusz (nőgyógyászat, Kr. e. 1820 k.), 
Ramesszcum II1-V. papirusz (nőgyógyászat, szemészet, gyermek- 
gyógyászat, Kr. e. 1700 k.), Smith papirusz (sebészet, a fejtől halad 
lefelé, Kr. e. 1550 k.), Ebers papirusz (általános orvosi, mint a 
többi papirusznál, többnyire testrészek szerinti betegségfelosztással, 
Kr. e. 1500 k.), Hearst papirusz (általános orvosi, Kr. e. 1450 k.), 
Carlsberg Vili. papirusz (nőgyógyászat, Kr. e. 1300 k.), Londoni 
orvosi papirusz (általános, erősen mágikus, Kr. e. 1300 k.), 
Chester Beatty VI. papirusz (végbél, Kr. e. 1200 k.). Berlini 
papirusz (általános, Kr. e. 1200 k.), Berlin 3027, más néven Anya 
és gyermeke papirusz (szülészet, gyermekgyógyászat -  mágikus), 
Brooklyni kígyómarás papirusz (Kr. e. 300 k.), Krokodilopoliszi 
papirusz (Kr. u. 150 k.), London-Leideni papirusz (mágikus 
gyógymód, általános, Kr. u. 250 k.).

Nagy általánosságban a modern szakfeladatokhoz hasonló 
elkülönülést tükröznek a papiruszok, címek és Hérodotosz leírása. 
Sokszor nem tudjuk azonban pontosan körülhatárolni, hogy az 
egyes orvosoknak tudásukkal konkrétan mekkora területet kellett 
lefedni. Erősen hierarchikus rendbe tagozódtak.^^A különböző 
címek valószínűleg a ranglétra különböző fokaira is utalnak. Az 
általános orvosi értelemben használt swnw-n kívül volt hrj swnw, 
jmj-rí swnw, shd swnw és wr swnw, akik mind valamilyen elöljárók, 
és a hrp swnw, ami talán valamilyen közigazgatási tisztséget jelölt. 
Emellett területi tagozódás is kimutatható, illetve a nagyobb temp
lomok és tennészetesen a palota is önálló orvosi karral rendelkezett. 
Ez utóbbiban külön testület állt a király és a királyné ren
delkezésére. A hadseregben szintén orvosok kezelték a betegeket, és

135 p. Ghaliungui, The Physicians of the Phcdonic Egypt, Cairo, 1982
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az expedíciókra is mentek. Egyes településeket is rendszeresen 
orvosi felügyelet alatt tartottak, amint az a Deir el-Medineh-i 
bérlistákból is kitűnik, ahol a településen kívülről jövő, javadal
mazásának mértéke alapján itt részfeladatot ellátó orvos (1/4 zsák 
árpát és 1 zsák tönkölyt kapott) működött.

A SH’/m'-k képzése, éppúgy, mint a papoké, az Élet Házában 
folyt. A tudást az ott őrzött papiruszokból merítették, azokat másol
ták, tanulmányozták. Ez írnoki előképzettség nélkül elképzel
hetetlen. Hogy gyakorlatot hogyan szereztek, arról nem szólnak for
rásaink, de minden valószínűség szerint a többi mesterséghez 
hasonlóan, a tudásra vágyó ifjak valamelyik mester mellé szegőd
tek, tőle tanulták el a gyakorlati fogásokat és az etikai elveket. A 
hippokratészi esküt ugyanis többen Imhotep gyógyító istennel hoz
zák kapcsolatba. ̂ 7

Orvosi kezelés

Nem tudjuk, hogyan rendeltek az orvosok. A fekvőbetegekhez 
biztosan házhoz m e n t e k . A z  Újbirodalom korában írta levelé
ben például egy férj már halott feleségéhez, Ankhirihez: „ Amikor 
szenvedni kezdtél attól a betegségtől, amid volt, egy főorvost 
hozattam, és ő mindent megtett, amit kértél, hogy tegyen 
meg... A járó betegek vagyonuktól függően valószínűleg vagy 
maguk keresték fel az orvosokat, vagy kihívták őket. A vizsgálat az 
előzmények feltárásával kezdődött, majd az orvos személyesen is 
megbizonyosodott a beteg állapotáról, diagnosztizálta a bajt, előírta

136 Ghaliungui, i. m..
137 M. Gutgesell, i. m., p.150.
138 pickett A. C., The oath of Imhotep: in recognition of African contributions to 
Western medicine. J Natl Med Assoc 84/7 (1992) pp. 636-7.
139 Zoneraich S. - Bhat P. - Bhat J. G. - Mollura J. L., Bedside patient exami
nation originated 6000 years ago in ancient Egypt. Circulation 94/7, (1996) pp. 
1792-3
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és elkészítette az orvosságot. Ezt rendszerint egy napig vagy négy 
napon keresztül kellett bevenni, utána, ha a páciens állapota 
megkívánta, újabb kúra következett. Bizonyos esetekben ezt előre 
lehetett tudni, és az orvos rögtön vizsgálat után elmondta, hogy mi 
a teendő, ha a várakozásnak megfelelően alakul a beteg állapota. 
Egyes eseteket az orvosok fel is jegyeztek, és ezek később mintául 
szolgáltak hasonló esetek gyógyítására. Rendszeres nyilvántartást 
azonban nem vezettek.

Az orvosságot többnyire az orvos maga készítette el, néha 
tanítványa. Egészen ritkán olvasni olyan esetet, hogy valamely 
kívülálló személyre bízta volna ezt a t i t k o t . Általában keveset 
tudunk az orvosi segédszemélyzetről; alkalmazása valószínűleg 
nem volt jellemző. A betegeket többnyire otthon, családjuk ápolta. 
A családtalanok és idegenek esetében más megoldást kellett talál
ni. Egy hatnubi graffitin egy Kai nevű, a Középbirodalom korában 
élt ember feljegyezte, hogy „nyitva állt a házam annak, aki jött a 
bajtól félve. Olyan voltam, mint a táplálék, a gyermekek vigyázója, 
annak, aki beteg volt, amíg meg nem gyógyult.” A kőbánya telepén 
tehát egyik társuk vállalta magára az ápoló szerepét. Az osztrakonok 
alapján hasonló eset mutatható ki az újbirodalmi Deir el- 
Medinehben is, ahol a családtagok betegápolásra szabadságot 
kaphattak, és tudunk egy bizonyos Pa-her-pedzsetről is, aki három, 
talán családtalan társát ápolta. Előkelő emberek egészségét szolgáik
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óvták, és azok is ápolták őket, ha betegek voltak. Lakomaje
leneteken látni, amint olajokkal, kenőcsökkel kenik be a vendé
geket. Ez mosdás után is szokás volt, amiben szintén segítségükre 
lehetett egy-egy szolgáló. Masszírozás is kapcsolódhatott a 
kenőcsözéshez, akár lábmosás esetében is. Ezt úgy tűnik, gyógyító 
célzattal is alkalmazták, bár rendkívül kevés utalás van rá, talán 
mert annyira kézenfekvőnek tekintették.

Mikor fordultak orvoshoz az egyiptomiak? A receptek alapján 
olyankor, amikor a baj szemmel láthatóvá, házilag egyértelműen 
kezelhetetlenné vált. Az Ebers papiruszon mintegy 250 féle be
tegség szerepel, amelyek más orvosi papiruszok leírásai alapján 
még tovább bővíthetők. A betegségek egy része csak nevéről 
ismert, máskor a diagnózishoz a legfontosabb tüneteket is fel
sorolják, és van, amikor csak egy-egy tünet leírásával találkozunk, 
a betegség megnevezése nélkül. Egy teljesnek tekinthető orvosi 
esetleírás a következőképpen épül fel:

Cím -  az eset leglényegesebb elemeinek a kiemelése.
Szimptómák — „Ha megvizsgálsz egy embert, akinek ...” + a 

jellemző tünetek leírása.
Prognózis -  kezelhető-e.
Kezelés -  „készítsd neki... ”, néha varázsigével kiegészítve.
Glossza, a szöveg végén néha, vagy közbevetve, megmagya

ráznak egyes szakkifejezéseket.

„ Gyógymód egy homlokon található seb esetében, ha betört a 
koponyacsont.

Ha megvizsgálsz egy embert, akinek seb van a homlokán, be
tört a koponyacsontja, készíts neki strucctojást, zsiradékban szét
törve, és tedd sebe nyílására. Utána készíts neki: strucctojást szét
törve, hintőpornak elkészítve. Ez a seb szárítása. Akkor egy »hait« 
kötést készíts neki az orvosi eszközökből és tedd a sebre. A har
madik napon bontsd ki -  és úgy találod majd -  hogy a koponya 
héját összekötötte, és a színe olyan, mint egy strucctojásé.

A varázsige, amit a gyógyszer felett kell mondanod:
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Elűzik ellenségedet, aki a sebben van, 
Remegövé válik a gonosz, aki a vérben van,
Hórusz ellensége, Izisz szájának az oldalán,
Ez a homlok nem esik le,

Nincs az ér ellensége benne.
Izisz védelme alatt állok,
Menekvésem Ozirisz fia.

Azután hűtsd le neki a füge termését, az olajat és a mézet. Főzd 
meg, hűtsd le és add neki!

A »hai« kötés pedig egy »zesed« pólya, amelyet a balzsamozó 
használ, és amelyet (a szunu) az orvosságra ad, ami arra a sebre 
való, ami a homlokán van. ” (Sm. IV.19-V.5)

Egészen más jellegű egy halláskárosodást orvosló recept 
felfogása:

Füstölőszer a hallászavar (hhj.t) megszüntetésére, amely kívül
ről lépett fel: macska ürüléke, krokodil ürüléke, galamb ürüléke, 
szarvas (finn) szarva, azzal füstölni az embert. (Bin 70)

A kívülről fellépő, tehát démoni eredetű betegség, a hhj.t csak 
innen ismert. Éppúgy jelenthet süketséget, füldugulást, mint hang
torzulást, hallucinációt. Az ártó lények, démonok és halottak a test 
nyílásain keresztül tudtak a szervezetbe behatolni, hogy káros 
hatással legyenek az emberre. Különösen veszélyes volt a fül. Itt a 
halál, ahogy ők mondták, a „halál leheleté" a bal fülön lépett be. 
(Ugyanakkor az „élet lehelete” a jobb fülön.) Mivel a szövegben 
külső behatolókról van szó, amelyek valamilyen kedvezőtlen 
elváltozást eredményeztek (hiszen tenni kell ellenük), kifejezetten 
démonűző szerre volt szükség.

Az itt alkalmazott gyógymódot egy német kifejezéssel 
Drecksapothek (Dreck = piszok, ürülék) néven szokták emlegetni. 
Működésének elve, hogy mint legjobb démonüzőt, a démonok 
számára is utálat tárgyát képező ürüléket választották a gyógyítás 
eszközéül. Ezt egészítette ki a hozzá kapcsolódó élőlények szim
bolikája. A macska hímnemben szerepel, tehát nem Basztet /
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Szahmet istennőre utal, hanem Ré isten kandúrjára, aki levágta a 
Napra támadó, a gonoszt vagy káoszt megtestesítő Apophisz kígyó 
fejét, fenntartva ezzel az élet természetes rendjét. A krokodilnak 
szintén voltak jelentős szoláris vonásai, és lehetett az idő, az 
örökkévalóság u ra ,^ l amely a káosszal szemben a világrendet 
képviselte. A galamb szintén beleillik az újjáéledés gondo
latkörébe. A sötétség felett győzedelmeskedő, felkelő napot a 
Halottak Könyve egyik fejezetében egy galambpár köszöntötte.

A szaru égésekor kéntartalmú vegyületek, kénhidrogén, kéngá
zok kerülnek a levegőbe, amelyek ingerük a nyálkahártyát, 
köhögést, vérbőséget váltanak ki. Nagyobb töménységben a kénes 
barlangokban észlelt hatásokhoz vezethetnek. Egy ilyen helyen 
tett látogatásról a következőképpen számoltak be: „csípős füst- 
szagot éreztem, szemem könnyezett, orrom folyt, a bőrömön 
meleg, bizsergő érzés lett úrrá, szám nyállal telt meg. Ahogy 
erősebben lehajoltam, egy pillanatra elfelejtettem levegőt venni”. 
A nagy koncentrátumban jelenlévő kénes gázok szédüléshez, majd 
rövid eufórikus állapot után ájuláshoz vezetnek. Ürülék égetésekor 
szintén különböző gázok keletkeznek, többek között tömény

141 Kákosy László, Krokodil mit Menschenkopf, ZÄS 90 (1963) pp. 66-74, 
Kákosy László, Das Krokodil als Symbol der Ewigkeit und der Zeit, MDAIK 20 
(1965) pp. 116-121.
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metángáz, amelynek belélegzése szintén vezethet valamiféle 
lebegő, természetfeletti érzéshez. Ez mintegy a démoni szférába 
történt behatolás képzetét keltheti, amikor az ember az ártó szelle
mek fölé magasodik és parancsol nekik.

Gyógyszerek

A gyógyszerek 142 a legkülönbözőbb formákban és minőség
ben léteztek. Készültek főzetek, forrázatok, italok, kivonatok, 
tabletták és egyéb sűrű rázókeverékek. Alkalmazták szájon 
keresztül, beöntés vagy csöppentés formájában, mint például a 
következő szemészeti receptben:

Másik a szem fátyolosodásának (hítj) megszüntetésére: mirha 
1, S í - w r  gyanta 1, Ssj.t ásvány 1, szentjánoskenyérfa termése 
(dsr.t) 1, alsó-egyiptomi földi mandula (gj.t) 1, malachit 1, gazel
latrágya 1, ksdj.t állat belei 1, fehér olaj 1, vízre tenni, éjjel har
matnak kitenni, áttörni, 4 napig bekötni vele. Másik mondás: csep
pentsd be keselyű tollával. (Eb 339)

A külső felületeken krémek, kenőcsök, pakolások, kötések, 
tépések, borogatások és gyógynövénytartalmú öblítők egyaránt 
használatban voltak. Előfordult azonban inhalálás, iszap- és ülőfür
dő is. A XIX. századi európai orvosi gyakorlatban is gyakran előfor
dult, hogy az első napon nyers húst tettek nyílt sebekre. 143 Végez
tek sebészi műtéteket is, szükség esetén akár csonkolással, és 
megfigyelték, részletesen osztályozták a koponya sérüléseit. A 
Smith papiruszban leírtak több, ma is reménytelennek ítélt fejse
bet. Ahol már tehetetlenek voltak, igyekeztek a páciens hátralévő

142 Gyó'ry H., Fitoterapia, G örögszéna és m andulaolaj az ókori 
Egyiptomban VI/1 (2001) pp.4-11.
143 D oganay, Die historische E ntw icklung  der Fleischbeschau und der 
Schlachthofe., Deutsch Tierarztl Wochenschr, 95/10 (1988), pp. 421-4.
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idejét megkönnyíteni. Elkülönítették a biztosan gyógyítható, két
séges és negatív kimenetelű eseteket, közben írtak az agytekervé- 
nyékről, az agyburkokról, a koponyatetőről és a csigolyákról. Az 
eltört végtagokat sínbe tették és fokozatosan keményedő kötéssel 
látták el. Fekélyes sebeknél felforrósított szerszámmal szúrták ki a 
felhólyagosodást.

Betegségek

Nagyon sokfajta betegséget ismertek. Egy részüket meggyógyí
tották, mások gyógyítását bizonytalan kimenetelűnek tartották, 
végül a harmadik csoportba a gyógyíthatatlan betegségeket sorol
ták. A továbbiakban ízelítőül néhány orvosi szakterület ismert 
korabeli betegségei, illetve betegségcsoportjai következnek, 
melyek azonosítása részben a papiruszok szövegei, részben a 
megvizsgált múmiák alapján történt.

Belgyógyászat

Néhány belgyógyászati eset viszonylag jól körüljárható az 
ábrázolások alapján. Az Amama-korban élt Bak sztéléjén a schis
tosomiasis fizikális tüneteinek tipikus jelei láthatók. Több belső
szervi betegséget sikerült azonosítani vagy valószínűsíteni a 
receptekben szereplő megnevezések közül: rothadásos mell- 
hártyagyulladás vagy tüdőüszkösödés, asztma, nyákképződés, 
gyomorvérzés, húgyhólyag betegségei, végbél előreesés, aranyér, 
székrekedés. A „máj esete”144 megjelöléssel valószínűleg a tró
pusi májgyulladást írták körül, amely ma is bőségesen szedi 
áldozatait Egyiptomban. A múmiák vizsgálata azt bizonyítja, hogy 
a mellhártyagyulladást valóban meg tudták gyógyítani, míg szá
mos más esetben a gümőkór, finompor belégzés okozta tüdőbán-

144 Eb 188, B lázov ics A. -  Gyó'ry H. -  Fehér ) . ,  O rvoslás az ősi 
Egyiptomban, OH, 26/140, (1999) pp. 1471-1475.
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talom (szilikózis), gócos tüdőgyulladás, epekő, rák, bányaféreg 
fertőzés és más betegségek a halál valószínűsíthető okai.

Bőrgyógyászat

A bőrrel és függelékeivel kapcsolatban is sok betegséget 
említenek, mint a korpásodás és számos gennyesedés, hólyag, 
kelés vagy furunkulus, és az alopecia aerata (körülírt haj- és sza- 
kállhullás). A kiütéses bőrtüneteket egy 21. dinasztiabeli Amon 
papi múmián apró, gazellabőrből készült foltocskákkal próbálták 
eltüntetni. A bőrbetegségek kialakulását valószínűleg az erős 
ibolyántúli sugárzás is gyorsította, a felhólyagosodó bőrt pedig 
irritálta a levegőben lévő állandó por.

Csont- és ízületi bajok

Számos recept szolgál a reuma gyógyítására, de a csont- és 
ízületi bajok közül az idült gonorrea, ülőidegzsába (lumbágó) és a
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nyakferdülés kezelése is azonosítható. Az ortopédia területét sem 
hanyagolták el. A múmiák antropológiai vizsgálata alapján gyako
riak voltak a nem gyulladásos ízületi betegségek (O láb, comb
nyak dőlésszögének változása vagy a váll és felkarcsont 
bütykösödése), a csigolyák csőrképződése (osteophytosis verteb- 
ralis), a gerinchasadék, a porckorong-meszesedés, a gerincoszlop 
ízületeinek és kötőszöveteinek idült megbetegedése, a Pott- 
betegség, púposság, a gerinc háti hajlatának oldalirányú elgör- 
bülése (scoliosis), csontkinövések, (ciszta) a csontokban 
keletkezett kisebb-nagyobb tömlők és a csont rosszindulatú 
daganatai. Kimutatható még a csontszövettel vegyes porcdaganat 
és csontvelő retikulumából kiinduló rosszindulatú daganat, a mel
lék pajzsmirigy elégtelen működése következtében kialakult 
kötőszövet-duzzanat a sípcsont előtt, a kötőszövetes csontfejlődés 
zavara, csontritkulás, és III. Thutmoszisz fáraó esetében pl. a 
koponya időskori sorvadása. Köszvényt csak a már kereszténnyé 
vált Esznában mutattak ki.

Fogászat

Sokat szenvedtek a fogaik miatt. Bár a szuvasodás ritka volt, a 
rendkívül nagymértékű kopások mialt a fogíny igen érzékeny lett,
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és megsérülve könnyen begyulladt. Számos kelés és más gyul
ladás az állkapcsot is megrongálta. Előfordult, hogy a kihúzott 
vagy kihullott fogakat híddal pótolták, amelyet a szomszédos 
fogakhoz rögzítettek. Érdekes módon az Óbirodalom korából és a 
Ptolemaiosz-korból tettek csak közzé foghidat, a köztes korokban 
ennek nem találták nyomát. A fogakat azonban elsősorban 
erősíteni igyekeztek, az ínysorvadást mérsékelni és a keléseket 
megszüntetni. A mozgó fog helyzetét néha támasztékkal, a fog 
köré épített megszilárduló kerettel próbálták egy időre biztosítani. 
Szerepel a szövegekben egy „vérevo" betegség, ezt skorbuttal 
vagy gennyfolyással azonosítják. A Smith papiruszban az állka
pocs elmozdulását is kezelték.

Fül-orr-gégészet

Jeleskedtek a füll-orr-gégészet területén is. A középfülgyulladás 
különböző fajtáit különítették el: hurutos, akut, krónikus gennye- 
sedést okozó vagy csecsnyúlvánnyal kapcsolatos betegséget. A fül 
sérülésére két műtétet is leírtak. Valószínűleg a szédüléses 
rohamokkal és egyensúlyzavarokkal járó Meniere-szindrómával azo
nosítható az Eb 200 leírása. Kezelték a légúti hurutot vagy a hom- 
loküreg-gyulladást és az orrüreg nyálkahártyájának sorvadással, 
pörkösödéssel és jellegzetes bűzzel járó betegségét (ozaena) -  szük
ség esetén operálták is. Kimutattak golyvát, a szem kóros kidülle- 
désével járó állapotot (xophthalmust), ajakrövidülést. Kérdéses az 
Ebers papirusz 206. paragrafus értelmezése, amelyben a kutatók 
vagy nyelőcső-torokrákot, vagy gyomorrákot vélnek felfedezni. Az 
1. dinasztia idejéből származó kis táblácskák alapján feltételezik a 
légcsősipoly-készítés technikáján álló ismereteket is. ̂ 5

145 Aha és Dzser kori abydoszi címkék. Ld. P. Labib, Ear, nose and thoat 
in Ancient Egypt in: Science in R. A. David (ed.) Egyptology, Manchester 
1979, p. 243-249.
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Ideg- és elmegyógyászat

Az idegbetegségek közül diffúz fejfájás, migrén, bénulás, epilep
szia és talán Parkinson-kór azonosítható a szövegekben, míg a 
múmiákon vízfejűség, gerincvelő-gyulladás, koponyatető érdaganata 
és a koponyacsontok csontosodási zavara állapítható meg. Feltéte
lezhető a Down-kór is. A koponyán a pupilla rendellenes elhelyez
kedésére utaló nyomokat is kimutattak, amiről úgy vélik, hogy ideg- 
rendszeri elváltozások következménye. Irodalmi utalások alapján a 
melankóliát és a depressziót valamint a hisztériát is megtalálhatjuk.

Kardiológia, keringési betegségek

Különös gondot fordítottak a szívre,^ 6  amely számukra a 
gondolkodás, érzelmek központját is jelentette. A receptek között leír
ják a szívtáji szorító fájdalmat, a szívizom-infarktust, a szívizomgyul
ladást, a bal szívkamra tágulatát, a szívelégtelenséget, de foglalkoznak 
a szívritmuszavarral is. Sok a nem vagy csak bizonytalanul azono
sítható eset. Néhány szív kórbonctani vizsgálata alapján tudjuk, hogy 
például II. Ramszesz fáraó szíve jó állapotban volt halálakor, a 21. 
dinasztia idején élt Tejének viszont kéthegyű szívbillenytű- és koszo- 
rúsér-elmeszesedése, valamint szívizomgyulladása volt.

Mérték a pulzust, és tudták, hogy ennek változása egyes beteg
ségeknél kórjelző értékű. Felismerték az artériafal tágulatát, 
pulzáló daganatképződéssel. A daganat lemetszésekor a vérzés 
csillapítására hőkezelést alkalmaztak. Hővel csapták ki a fehér
jéket, amikor a daganatot lemetszették. \  visszértágulatot 
kezelheted ennek minősítettek. A fölöslegesen soknak ítélt vért 
piócák segítségével szívatták le.

146 p. G halioungui, Four landmarks o f Egyptian cardiology, J R Coll 
Physicians Lond 18/3 (1984) pp. 182-6.
14' Eb 876. daganatok kezelésére Id még: Strouhal E., Tumors in the remains 
of ancient Egyptians. Am J Phys Anthropol 45/3  (1976) pp. 613-20; Regöly- 
Mérei G ., A daganat fogalma az ó-egyiptomi gyógyászatban és hatása a görög
római orvostanra. OH 36/115 (1974) pp. 2141-2.
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A keringési rendszer*^ jellemző betegsége az érelmeszesedés, 
amelynek különböző változatai a vizsgálatok alapján teljesen 
általánosak voltak, annak ellenére, hogy az egyiptomiak egyáltalán 
nem dohányoztak, nem tekinthetők részegeseknek, továbbá vi
szonylag kevés zsíros húst fogyasztottak. Ma a szifilisszel együtt 
ezeket a tényezőket tekintik a betegség leggyakoribb rizikófak
torainak. II. Ramszesz már említett múmiáján például elmeszese- 
dett és kanyargós homlokartériákat találták, míg fia, Merneptah 
esetében az érfalak középső rétegének nagyfokú elmeszesedése 
kiterjedt, „csontszerű” plakk képződéssel társult, de az erek belső 
fala nem károsodott. Egy 18. dinasztiabeli énekes, Honnesz kanó- 
pusz edényeiben megőrzött belső szerveit vizsgálva pedig feltűnt a 
bélfodorban lévő külső erek körül az ütőerek rostos-rugalmas 
megvastagodása. Egyes feltételezések szerint a fizikai és szellemi 
túlterheltség, a lappangó fertőző gócok és örökletesség komoly 
szerepet játszhattak az érelmeszesedés elterjedtségében. "

Nőgyógyászat -  szülészet

Fogamzásgátlóként ajánlották például a mézben elkevert 
„krokodil sarat". Ha itt valóban a krokodil ürülékéről van szó, 
elképzelhető, hogy a benne levő hormonok hatottak. Máskor éppen 
a foganást kívánták elősegíteni. Több módszer is volt a terhesség 
előrejelzésére. Ha a dinnye, szikomórfüge és anyatej keveréke 
hányást idéz elő, az pozitív, a szelek negatív jelek, míg a víziló
ürülék alkalmazása esetében ennek éppen fordítottja igaz. Ez utóbbi 
és a fokhagymapróba a Iiippokratészi corpusban is megtalálható. A 
születendő gyerek nemét szintén megpróbálták előre jelezni.

Bár a szülészet, nőgyógyászat nagyon fejlettnek mondható, mégis

148 Bihari I., Elődeink a vénák betegségeiről. OH 50/133 (1992) pp. 3210-3; 
J. D. Key, T. E. Keys, J. A. Callahan, Historical development of concept of 
blood circulation. Am J Cardiol 43/5 (1979) pp. 1026-32.
149 L. Buccheim, Betrachtungen zur Arteriosclerose der alten Ägypter, 
Wissensch. Zeitsch. der Karl Marx Univ. 55,1954, pp. 207-214.
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sok nő veszítette életét szülés következtében. A szülőtéglás ősi mód
szert a 6. dinasztia idejétől szülőszékre cserélhették. Számos 
receptben próbálták a szülést megkönnyíteni. Gyakori módszer volt a 
hüvelybeöntés. A korabeli higiénés viszonyok ismeretében azonban 
ezzel elsősorban a gyermekágyi láz valószínűségét növelték. Talán 
ez az oka annak, hogy a szülés utáni időszakra is voltak receptek, és 
számos ráolvasás védte az anyát és az újszülöttet. Más nőgyógyászati 
problémák is felmerültek: vérzéskimaradás, vérzészavar, hüvely- és 
külső nemi szervek gyulladása, méhizomzat gyulladása és a méhrák, 
a méh görcsös összehúzódása és általános alhasi fájdalmak. A 
múmiák kórbonctani vizsgálata során feltűnt, hogy a II. Mentuhotep 
fáraó udvarában élő nők hüvelye erősen ki van szélesedve, és a fáraó 
egyik feleségének, Asaitnak és másodfeleségének, Amunetnek a 
hüvelye is szokatlanul tág volt,^*  másutt hüvelyelőreesést és 
hüvelybe előreeső polipot és rosszindulatú daganatot mutattak ki.

Szemészet

Míg a fenti területen a múmiák szolgáltatták a legtöbb is
meretet, a szemészetről az írott források árulnak el többet, ugyanis 
az Újbirodalom kezdetétől a szemet kivették a múmiák fejéből, az 
üreget vászontamponnal tömték ki, majd erre festettek szemet.

A szemhéj betegségei közül azonosítani lehetett a szemhéj bőr
gyulladását, az árpa/jégárpát, a szempillák rendellenes elhe
lyezkedését, a szemhéj ki- vagy befordulását és zsírcsomó 
képződését. A kötőhártyánál az Egyiptomban ma is nagyon gyakori 
trachomát, kúszóhártyát, kötőhártya-gyulladást kezelték. Az ideghár
tyával kapcsolatban a vakságot és farkasvakságot lehet megtalálni. 
Ezen kívül szó van még a könnyezésről, a kankós szivárványhártya- 
gyulladásról, a pupillatágulatról és a szemlencse opálosodásáról, 
amit szürkehályoggal (katarakta) azonosítanak.
150 p Móricé - P. Josset -  J. C. Colau, Gynecology and obstetrics in Ancient 
Egypt, J. Gynecol. Osbstet. Biol. Repród. Paris, 1994,13/2, pp. 131-6.
' ■ ' R. Engelbach -  D. E. Derry, Mumification, ASAE 41,1942, pp. 239-26.
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Még így is maradt azonban több meghatározhatatlan szem- 
betegség.

Az ábrázolások értelmezésével gyakran nagyon óvatosnak kell 
lenni. Az óbirodalmi szobrokon például általános jelenség a sze
mek kidülledése. Ez azonban valószínűleg inkább a szobrászati 
technika vagy stílus következménye lehet. Elképzelhető ugyanis, 
hogy esetleg a fokozott figyelem kifejezésére szolgált. Érdekes a 
vak hárfás ábrázolásának visszatérő jellege. Az egyiptomi 
művészetben rendszerint az ideálisát kívánták megörökíteni, ami 
természetesen az egészséges embert jelenti. Ha a vakság vagy 
gyengénlátás mégis megjelenik, és nem is éppen ritkán, akkor 
nagyon elterjedt lehetett.

Az orvosokat rendkívül ritkán jelenítették meg munka közben. 
Egy Deir el-Medinehben található sírban, Ipi sírkamrájában azon
ban éppen ez történt: a baldachint készítő kézművesek egyikének 
valószínűleg szilánk ment a szemébe. Egy orvos áll mellette, és 
próbálja pálcájával eltávolítani a szilánkot. Mellette orvosi táskája 
is látható, egy nádból fonott ládika.
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Hetedik fejezet

„Az ÖREGSÉG KÖZELEDIK”

Az egyiptomi történelem több mint háromezer éve alatt sokan 
megérték az idős kort.^2 ptahhotep, az intelmek szerzője például 
a hagyomány szerint 100 évesen halt meg, míg a 22. dinasztia ide
jén élt Nebenteru főpap 96 évesen, Bakenhonszu pedig 86 évesen 
halálozott el. Ezek az évszámok azonban valószínűleg pontatla
nok, mivel a születések dátumát csak a Ptolemaiosz-kortól 
jegyezték rendszeresen, korábban csak kivételes esetekben. Még a 
nagy fáraók életkora is kérdéses!

Az idősekkel kapcsolatban azt is tudjuk, hogy „ha az ifjabbak 
öregebbekkel találkoznak, kitérnek és utat engednek nekik, a 
közeledtükre pedig felállnak a helyükről.” (Hérodotosz II. 80) 
Kevesen érték meg ezt a kort, ám ha mégis megtörtént, tisztelettel 
vették körül őket, illendően köszöntötték az idős embereket, gondos
kodtak róluk -  hiszen az istenek kegyeltjeinek számítottak. Mivel 
azok kívánságának megfelelően éltek, kiválasztottak voltak.

„ma elkezdtél öregedni”

Az ideális 110 évet töltötte be például a Khufu és a varázsló 
történetében Dzsedi varázsló, akit így mutat be Dzsedefhór herceg 
az apjának: „Egy közember, akinek Dzsedi a neve, és Dzsed- 
Sznofru-Máá-Kheruban lakik. Egy 110 éves közember ő, ötszáz 
kenyeret eszik meg, és egy ökörcombot hús gyanánt; megeszik 
ezenkívül száz korsó sört, egészen a mai napig... ” Később, amikor 
a herceg a fáraó parancsára felkeresi Dzsedit, a következő 
szavakkal szólítja meg: „ Olyan állapotban vagy, mint aki még 
nem is az öregkort éli. Mert az aggság a »kikötésnek« a helye, a

152 R. M. Janssen -  J. J. Janssen, Getting old in Ancient Egypt, London, 
1996; Gyó'ry, „Gondoskodnak egészségükről" -  Egészségügyi kérdések az 
ókori egyiptomiak életkörülményeinek és szokásainak tükrében, OH 
(2000) 16, pp. 851-858.
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földbe kerülés helye. Te azonban olyan vagy, aki világos nappalig 
alszik, nincs betegsége, nem köhög. ”153

Az idős kor, mint a fenti idézet is felsorolja, számos egészségügyi 
problémát is felvetett. A modem gerontológia ezt az időszakot két nagy 
szakaszra osztja. Az első szakasz az aktív öregkor, amikor az ember 
fizikailag még jól érzi magát, bár ereje határát már érzi, az élete során 
összegyűjtött tapasztalatai révén a nehéz helyzeteket világosabban átlát
ja, életét és társai életét nagymértékben megkönnyítheti, sok bölcses
séget tud a fiatalabb generációknak átadni, kényes kérdésekben is 
hasznos tanácsokkal tud szolgálni, amint azt például a görög gerusia 
tagjaitól elvárták. Dzsedi varázsló ezt az aktív öregkort élte meg 110 
évesen is. Ebben az időszakban fordíthattak az egyiptomiak még nagy 
gondot a külső megjelenésre, a fiatalos külső megőrzésére. A Smith 
papirusz egyik receptjével például időskori bőrelváltozásokat kezeltek, 
a páciensek megfiatalítására. Úgy tűnik, a kezelésükre alkalmazott 
lunij.t növény a görögszéna lehet.

„Az időst ifjúvá alakító könyv kezdete.
Ehhez hozzanak igen sok hm f.t növényt, úgy 2 zsákot, és tör

jék  össze. Tegyék a napra. Ha azután már teljesen kiszáradt, 
csépeljék ki, mint ahogy a gabonát szokták kicsépelni. Aztán 
szeleljék, hogy csak a terméshez tartozó részek maradjanak meg. 
Mindazt, ami létrejött belőle, mérjék meg, éspedig miután egy szi
tával kiszitálták a belső részhez tartozó pelyvát (?) -  az 1 zsák.

Mérjék meg hasonlóképpen mindazt, ami a termésből lett. 
Készüljön két halom: egyik a termésekből, másik a pelyvából??), 
és ugyanazt tegyék az egyikkel, mint a másikkal.

Helyezzék vízbe, majd miután egybe dolgozták, és puha 
masszát készítettek belőle, tegyék új üstben a tűzre, ahol teljesen 
és tökéletesen megfő. (Arról ismered meg, hogy megfőtt, hogy 
elpárolgott a nedvessége, és hogy száraz lett, és hogy olyanná 
vált, mint amilyen a száraz pelyva??), amelyben nincs nedvesség.) 
Ekkor vegyék ki.

153 paraszt panaszai, Bp. p. 51, Kákosy László fordítása.
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Ha már kihűlt, rndw korsóba kell tenni, hogy a folyón átmosható 
legyen. Mossák át tökéletesen. (Onnan tudod meg, hogy át van 
mosva, hogy víz ízűnek érződik az, ami az cndw-ban van, és nincs 
benne semmi keserűség.) Tegyék ekkor a napra mosó ember ruháján 
szárítva. Amikor már száraz, őröljék meg őrlőkővel. Tegyék ezután 
vízre, ahol átalakul puha masszává. Ekkor helyezzék a tűz fölé egy 
üstben, amíg tökéletesen megfő. (Abból lehet tudni, hogy megfőtt, 
hogy pns.t olajgolyócskák jönnek ki belőle.) Amint kimerte az ember 
egy merőkanállal az olajat, ami kijött belőle, azt beleteszi egy hjn 
(kb. 1/2 literes) edénybe (miután azt kikente agyaggal, finoman 
elsimítva, megvastagítva az rd.w-ját. Az olajat egy kendőre téve 
merik ki, a hjn edény felső részének egyik felén). Ha ez megtörtént, 
tegyék egy kőből készült hjn edénybe.

Ha bekennek vele egy embert, az a lj.n.t megszüntetése a fejen. 
Ha lemosod vele a karokat és testet, széppé válik tőle a bőr: 
megszűnik a ndc.w, mindenféle jmS.t, mindenféle tnj és mindenféle 
srf.t, amely a testen van.

Kiváló milliószor. ” (Sm 21,9-22,10)

Az idézetben szereplő lin.t (= „ami az elülső részen található”) 
betegség feltehetően hurut / nátha vagy esetleg homloküreg-gyul- 
ladás lehetett, amelyet itt az olaj bedörzsölésével kívántak megszün
tetni. A következő négy a test más részein lehetett jellemző, mint az 
a szövegből kiderül, valahol a testfelületen vagy a végtagokon jelent 
meg, vagyis a bőrt csúfította el. Jellegzetes, a kor előrehaladtával 
szaporodó, az öregedéssel járó bőrelváltozásokkal lehet számolni, 
amelyeket talán kivételes esetben kezeltek csak orvosok. Az először 
említett három elváltozás neve ugyanis más forrásokban nem fordul 
elő. Lehet, hogy csupán kozmetikai okok miatt voltak zavaróak.

Az egyiptomi nevek etimológiai vizsgálata és az öregkori bőr
betegségek összevetése alapján valószínűnek tűnik, hogy az ndr.w 
a bőr kiszáradására utaló jelenség, amely a bőr öregedésével járó 
jellegzetes tünet. Ennek egyik változata, a halpikkelybőrűség. Lát-

154 Gyó'ry H., i.m. Fitoterápia 2001.
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ványa a hal pikkelyeire emlékeztette a névadó bőrgyógyászokat, 
és talán nem véletlen, hogy a fáraókori egyiptomi szó tövében is 
megtalálható a drw.t -  ,yszárított haF elem.

Az jmS.t értelmezése bizonytalanabb talajon áll, elképzelhető, 
hogy a májfoltok és a szarusodás összefoglaló neve volt, amelyek 
szintén idős emberek bőrén szoktak halmozódni. Mennyiségüket, 
intenzitásukat az erős napsugárzás jelentősen növelte. Mivel a 
kettő között alaki hasonlóság és kimutatható fejlődési kapcsolat 
van, nem elképzelhetetlen, hogy a mainál lényegesen kevésbé dif
ferenciált egyiptomi orvostudomány esetében egyazon betegség 
különböző formáinak tűnhettek.

A tnj által megnevezett bőrelváltozás nevében is hordozza az 
öreg szót. Egy „öreg föld" kategória is létezett. Nem lehetetlen, 
hogy az elváltozás erre emlékeztette a korabeli embereket. Ebben 
az esetben valószínűnek tekinthető a bőr és bőr alatti kötőszövetek 
rugalmatlanná válásával történő azonosítása. Képződését az állan
dó és erős napsugárzás jelentősen felgyorsíthatta.

Az utolsóként álló srf.t egy viszonylag gyakori orvosi terminus 
technicus, amelyik valószínűleg valamilyen, az whi.w bőrbetegség
gel kapcsolatos gyulladásos kiütésféle lehetett, amelyet néha azzal 
azonos módon kezeltek (Eb 115), ti. az egyelőre még meg nem 
határozott sij.t növényt alkalmazták. Az élet minden korszakában 
előfordulhatott. A szövegbe illesztése valószínűleg azzal függ
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össze, hogy az idős emberek bőrének a gyógyulása jobban elhúzó
dik, sőt esetenként a regenerálódás képessége már hiányzik is, 
ezért a sérülések náluk maradandóbb nyomot hagynak.

A bőrelváltozások mellett voltak ennél sokkal súlyosabb gon
dok is. Egyre nehezebben ment a fizikai mozgás. Sokan könnyítet
ték meg a járást b o t t a l , é s  a család is általában fokozott gon
doskodással vette körül az egyre inkább magatehetetlen öregeket. 
Az öregkor általános gyengeségével szemben azonban az orvosok 
is tehetetlenek voltak. Az egyiptomiak betegségeikről, egészségü
gyi problémáikról ritkán írtak, ezért forrásaink többnyire rövid, tö
mör megállapításokra szorítkoznak, vagy még azokát is nélkülö
zik. Számos esetben ugyanis a múmián található elváltozások sú
lyos fájdalmakra engednek következtetni, ám a sírfeliratok és a ha
lottra vonatkozó többi szöveg ezekről még említést sem tesznek.

Mivel az élet magától értetődő része volt az öregedés, viszony
lag gyakran szóba került a korabeli írásokban. Az idegenbe 
szökött Szinuhe is a Középbirodalom korában megszerkesztett 
történetében élete alkonyán elérkezettnek látta az időt, hogy erre 
gondoljon, mert:

„Az öregség közeledik, 
az aggkor rohant meg, 
elnehezültek szemeim, 
karjaim erőtlenek,
lábaim megszűntek követni a fáradt szívet.
Közel vagyok az elmúláshoz.
Kikísérnek az örökkévalóság városába.
Követem a Mindenség Úrnőjét. ”

És erős honvágy fogta el, melyről a fáraó is tudomást szerzett. 
Ekkor parancsot küldött neki, hogy térjen haza. Ebben többek kö
zött ezt írja:

155 Loebl W. Y.-Nunn J. F.: Staffs as walking aids in ancient Egypt and 
Palestine. J R Soc Med 90/8 (1997) pp. 450-4.
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„ íme, ma elkezdtél öregedni, 
elvesztetted férfierődet, 
a temetésed napjára gondoltál, 
amikor megdicsőülésre kísérnek!
Kijelöltetik számodra egy este,
olajjal, vászonnal a Szövés-istennő kezéből.
Gyászmenetet alakítanak földdel való egyesülésed napján. 
A koporsó arany, feje lazúr.
Föléd borul az Ég, mikor szánra tesznek.
Ökrök húzzák, előtted énekesek.

Halotti táncokat járnak sírod bejáratánál.
Áldozati könyörgést idéznek neked.
Mészárolnak számodra sírkőajtód előtt.
Fehér kőből építik oszlopaidat 
a királyi gyermekek(é) között.
Nem halsz meg idegenben!

„Leszállt az aggkor”

Az öregség második szakasza ez, a látványos leépülés idősza
ka, amikor az ember fokozatosan magatehetetlenné válik, 
visszafejlődik. A végelgyengülés sem volt ismeretlen fogalom az

156 Dobrovits A. i. m., pp. 29-30. és 31.
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egyiptomiak számára, és hogy az élet természetes velejárójának 
tekintették, egy mitológiai történet is szemlélteti. A Napisten min
dennapi útján kisgyermekként született meg, és öregemberként 
nyugodott le. Vagyis az élet állandó körforgásában az élet végső 
fázisának az öregkorban beköszöntő halált tekintették. Úgy tűnik, 
az egyiptomi öreg fogalom inkább ez utóbbi fázis megjelölésére 
szolgál. Ettől tartottak, az isteneket arra kérték, ne sújtsák őket 
vele. Valószínűleg az ilyen öregekről kialakított általános kép 
fogalmazódott meg az öregen uralkodó Napisten képében is, 
akinek szenilitása ellen maguk az istenek is fellázadtak. Sok 
embert is kínzott ez az állapot. Az Óbirodalom korában élt, sok 
bölcsességet megfogalmazó Ptahhotep maga is szomorúan tapasz
talta ennek jeleit, és aforizmái közé is bevette:

„ Megjött az öregség, leszállt az aggkor,
Eljött a gyengeség, újra olyan az ember, mint a kisded, 
aki bágyadtan nyugszik egész nap.
Rossz már a szem, süket a föl, 
fogy az erő, mert elfáradt a szív, 
hallgat a száj, nem beszél,
feledékeny az értelem, nem emlékszik a tegnapra.
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Fájnak az ember csontjai időknek múltán.
Ami jó  volt, rosszra fordul, 
nem érzik már az íz sem.
Minden rossz, amit az öregség hoz az embernek, 
eldugul az orr, nem tud lélegzetet venni,
Éppen olyan fájdalmas állni vagy ülni. "
(Wessetzky Vilmos fordítása)

Éppen ezért, újbirodalmi intelmeiben Amenemope nemcsak 
hosszú életet kíván a szent életű embernek, hanem egészséget is: 
„ Úgy jusson neked a Nyugat [= halál], hogy nem érezted meg az 
öregséget, hogy nem voltál beteg. Tölts be 110 évet a földön, és 
tagjaid maradjanak erősek, ahogy az egy olyan szent emberhez 
illik, amilyen te vagy, amikor istene megjutalmazza.”157

157 Pap. Anastasi III. 4, 8-9. c
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Nyolcadik fejezet

Farmakognóziai és biokémiai megjegyzések
AZ ÓEGYIPTOMI ÉLETMÓDDAL KAPCSOLATBAN

(Dr. Blázovics Anna)

A mediterrán táplálkozás 
egészségvédő, betegségmegelőző hatása

A mediterrán táplálkozásra jellemző a sok és sokféle zöldség, 
gyümölcs, valamint a kevésbé zsíros húsok fogyasztása, a tenger 
virágainak szeretete és a zsír helyett az olajjal történő főzés. 
Előnyben részesítik a gabonából készült termékeket, tésztaféléket. 
Szívesen fogyasztanak bort, sört és mézes italokat. Már az ókori 
Egyiptomban is készítettek számos, különböző ízesítésű pék
süteményt. Nem vetették meg a jó vörösborokat, a sör pedig 
fizetségül szolgált. Szerették a mézet, és különféle növényekkel 
fűszerezték. A fűszernövények különös becsben álltak. Nemcsak 
étkezésre és az élelmiszerek tartósítására, hanem gyógyszerek és 
kozmetikumok készítéséhez is felhasználták azokat. Kereskedőik 
révén Kisázsiából és számos távoli országból is hozzájuthattak 
drogokhoz. Gyakran ettek halat és szárnyasokat. A zöldségek 
közül a fokhagyma, vöröshagyma, petrezselyem, zeller, retek, tök, 
bab, borsó, lencse mindennapos volt az étkek között. Az alábbiak
ban néhány olyan kiemelt fontosságú élelmiszer és nem nutritiv 
táplálkozási faktor élettani jelentőségével foglalkozunk, melyek az 
óegyiptomi írásos emlékekben fennmaradtak, illetve az ábrázolá
sokon fellelhetők, vagy a leletek között azonosíthatók.

Gabonaneműek, szénhidrátok

Az emberi szervezetnek szüksége van a szénhidrátok felvéte
lére. A központi idegrendszer alapvető energiaforrása a szőlőcu
kor. A nem emészthető szénhidrátoknak, a növényi rostoknak 
pedig a bélmüködésben van fontos szerepük. A szénhidrátok
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fogyasztása (extrém esetektől eltekintve) nem befolyásolja az 
elhízást, mert a szénhidrátok zsírokká történő átalakítása ener
giaigényes folyamat, és normál étkezésnél egyensúlyi helyzet 
alakul ki az anyagcserében. Az édes íz érzete örömforrás. A cukor 
tartalmú ételek fogyasztása csillapítja az éhséget, javítja a kedély
állapotot, és serkenti az agyműködést. Az ősi Egyiptomban 
desszertként az édes gyümölcsök, a méz és a szentjánoskenyérfa 
termése került az asztalokra.

Az édességek túlzott fogyasztása növeli az összes bevitt energiát, 
és elhízáshoz, epekőképződéshez, diabeteshez, érelmeszesedéshez 
és bélbetegségek kiváltásához vezet. A szénhidrátdús diéta a telített 
zsírsavakat tartalmazó zsírok szintézisét eredményezi. A fogszuva
sodás, íny- és fogágybetegség elsődlegesen a szájhigiénia hiányos
ságai miatt jelentkeznek Az egyiptomiak nagy tömegei azonban a 
helyes táplálkozási szokások miatt nem híztak el. Igaz, hogy fogaik 
elvástak, de csak a kiváltságosán jó körülmények között élő nas
solok fogai szuvasodtak el. A szájhigiéniát a gyümölcsök, gyógynö
vényitalok és maga a kenyér fogyasztása biztosította.

Az ókori egyiptomiak jó egészségi állapota magyarázható a 
gabonanemüek, árpa, búza, köles rendszeres fogyasztásával. Az 
Evangéliumból is ismert, hogy kedvenc étel volt a pörkölt búza
szem is. A kenyér túlzott fogyasztásával kapcsolatos intelem azon
ban több okra is visszavezethető. A gabonamagvak nyirkos helyen 
történő tárolásakor fúzárium-fertőzés léphetett fel. Az Aspergillus 
flavus gomba és mikotoxinja, az aflatoxin B j, a lisztbe kerülve 
májrákot okoz. A búzalisztbe kerülhettek az anyarozs alkaloidjai is, 
melyek abortuszt, illetve erős menstruációs vérzést okozhattak.

Mózes megtiltotta népének a kovásszal készült kenyér egyidejű 
fogyasztását az áldozati báránnyal. Ennek feltehetően az lehetett 
az oka, hogy a nem megfelelően tárolt kovász megromlott, meg- 
penészedett, vagy káros baktériumokkal, gombákkal megfer
tőződött. Abból a tényből lehet erre következtetni, hogy Egyip
tomban dohos kenyeret raktak a sebekre, hogy az jobban gyó
gyuljon. Ebben az esetben valószínűsíthetően antibiotikumot ter
melő penészgomba szaporodhatott el a kenyérben.
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A bibliai tiltás egyéb okaként megemlíthetjük a búzaliszt glu- 
téntartalmának gliadin polipeptid komponensét, amely egyes em
berekben úgynevezett gluténszenzitív enteropátiát vált ki. A liszt
érzékeny betegek hasfájásra, hasmenésre panaszkodnak, és gyor
san vesztik súlyukat az állandó vékonybélpanaszok, felszívódási 
és motilitási zavarok miatt. E sikérben található fehérjének azon
ban idegnyugtató hatást is tulajdonítanak a kutatók. Ezzel magya
rázzák a tésztaevő olaszok jó kedélyállapotát.

A táplálkozási rostanyagok megakadályozzák a vastagbél
tumorok kialakulását. A gabonafélékben is előforduló lignánok 
antikarcinogén, antibakteriális, antivirális és inszekticid hatásúak. 
Újabban kimutatták antioxidáns hatásukat is. A lignánok bélbak
tériumok hatására enterolaktonokká alakulnak át, melyek a szék
lettel és vizelettel ürülnek. Az emészthető rostanyagok lebomlásá
nak következtében csökken a béltartalom pH értéke, amely gátolja 
a primer epesavak bakteriális átalakítását szekunder epesavakká, 
ezáltal mérséklik azok tumort kiváltó hatását. A savas vegyhatás 
és a primer epesavak együttesen gyorsitják a béltartalom tranzit
idejét a vastagbélben. A rostanyagok csökkentik az ösztrogén 
enterohepatikus körforgalmát is. Ezek a kedvező hatások bizto
sítják a vastagbél védelmét a tumoros folyamatokkal szemben.

Zsírok, olajok, zsírban oldódó antioxidáns vitaminok

Az állati és a növényi zsiradékok összetétele különböző. Az 
állati zsiradékok összetétele jelentősen függ a táplálkozástól. A 
növényekben nem szintetizálódik koleszterin, míg az állatok és az 
ember számára esszenciális több többszörösen telítetlen zsírsav. A 
zsírok az emberi és állati szervezet számára gazdaságosabb ener
giatartalékok, mint a szénhidrátok, mert kalóriaértékük nagyobb, 
és hidrofób tulajdonságuk miatt a zsírsejtekben nem hidratálód
nak, kisebb helyet foglalnak el.

Táplálkozási szempontból nagyon fontosak az n-6 és n-3 család
ba tartozó többszörösen telítetlen zsírsavak.(A szám az első ket
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tőskötést jelöli a terminális metil-csoporttól számítva.) Modem ku
tatások eredményei alapján az n-6 / n-3 arány a 3:1 és 7:1 közé kell 
hogy essen, a 10:1 arány már egyértelműen káros. (A paleolit kor
ban az n-6/ n-3 arány 1:1 volt, Magyarországon ez az érték jelenleg 
30:1-hez. Dworschák Ernő professzor szóbeli közlése alapján.)

A többszörösen telítetlen 18:2 linolsav (n-6) és a 18:3 alfa- 
linolénsav (n-3) zsírsavak nem szintetizálódnak az emberi szerve
zetben. E két esszenciális vegyületet növényi olajok és állati zsira
dékok fogyasztásával vesszük fel. Biokémiai átalakulásuk lánc
növekedéssel és deszaturációval eredményez arachidonsavat 
(20:4) a linolsavból, illetve eikoza-pentaénsavat (20:5) az alfa- 
linolénsavból. Mindkét vegyület szubsztrátja a ciklooxigenáz és 
lipoxigenáz enzimeknek, és koncentrációfűggően versenyeznek az 
enzimekért. Hogy milyen vegyületek keletkeznek a prosztaglandin 
és leukotrién szintézisutakban, az a kiindulási vegyületek koncent
rációjától függ. Például a nagy linolsav-koncentráció fokozza a 
rákos megbetegedéseket, növeli a trombózisveszélyt. Az n-6 zsír
savak hiánya viszont gátolja a növekedést, a veseműködést, a 
reprodukciós képességet, és a máj elzsírosodását eredményezi. Az 
n-3 családhoz tartozó alfa-linolénsav csökkenti a szérum ko
leszterinszintjét, az eikozapentaénsav és a triglicerid koncentrá
ciót. Az eikozapentaénsav és a dokozahexaénsav kardioprotektív 
hatású. Az n-3 többszörösen telítetlen zsírsav bevitele kedvező ter
hesség alatt, mert javul a méhlepény vérellátása, és csökken a 
vérnyomás. Ennek oka a prosztaciklin/tromboxán arány növeke
dése, ami a vér viszkozitásának csökkenését okozza. A dokoza
hexaénsav fontos szerepet tölt be az agy fejlődésében, a látás 
élességében és a májműködésben. Az n-3 zsírsavak túladagolása 
azonban fokozza az agyvérzés veszélyét.

Az egyiptomiak táplálékában jelentős helyet kapott a növényi 
olajos magvak (tök, dinnye, mogyoró, mandula) fogyasztása, 
illetve a magvakból nyert olaj felhasználása ételek készítéséhez. 
Valószínűleg nagyon kevés állati zsiradékot fogyasztottak, és a 
zsírt a húsételekkel vették magukhoz. Ez a mennyiség viszont ele
gendő volt ahhoz, hogy koleszterinfogyasztásuk kielégítő legyen.
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A koleszterin fontos a szexuálhormonok és az epesavak szin
téziséhez, jelentős a végbélrák megelőzésében. (Az emberi 
szervezet szintetizál koleszterint.) A növényi olajok két leg
fontosabb antioxidáns vitaminja az A- és E-vitamin. így az 
esszenciális zsírsavak mellett az élettanilag fontos vitaminok is a 
szervezetükbe jutottak.

Az E-vitamin nagy mennyiségben található még a gabona
félékben, gyümölcsökben (alma, banán, sárgadinnye, eper), 
zöldségfélékben (spárga, brokkoli, spenót, bab, borsó). Az E-vita
min a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzésében játszik 
elsődleges szerepet. Tumoros betegségek kivédésében is jelentős, 
de nem meghatározó. A természetben 4 tokoferol és 4 tokotrienol 
molekula rendelkezik E-vitamin hatással. Ezek közül a leghatáso
sabb a d-alfa-tokoferol. Az E-vitamin mai tudásunk szerint uni
verzális antioxidáns, meggátolja a lipidek avasodását, a lipidper- 
oxidációt. Az oxidálódott tokoferil gyököt az aszkorbinsav regene- 
rálja. Az aszkorbinsav regenerálását pedig az úgynevezett 
flavonoid típusú vegyületek végzik, melyek a növények fontos 
hatóanyagai.

Az A-vitamin a béta-karotinból képződik a bélhámsejtek en
zimjeinek hatására. A növényvilágban elterjedt poliizoprenoid ve- 
gyületcsalád több mint 500 képviselője közül azonban csupán kb. 
30-nak van A-vitaminszerü hatása. Ilyen vegyületek még a lutein 
likopén, fukoxantin, kanthaxantin, kriptoxantin, zeaxantin. A 
karotinoidok jelentős mennyiségben találhatók a citrusfélékben, 
sütőtökben. Az állati szervezetben az A-vitamin a májban hal
mozódik fel, de megtalálható a tejben és a tojásban is. A vitamin 
fiziológiásán a látás, hámképződés, növekedés, szaporodás, 
immunfolyamatok, csontanyagcsere és a nyálkahártyák fiziológiás 
működéséért felelős. E sokoldalú hatás oka, hogy az A-vitamin és 
az aktív retinoid metabolitok mint ligad-depcndens transzkripciós 
faktorok vesznek részt a génszabályozásban. Ez a vitamin is 
fontos a szív-és érrendszeri betegségek kezelésére, valamint a rák 
megelőzésére, bőrbetegségek gyógyítására, de túlzott fogyasztása 
a nyálkahártyák és a bőr kiszáradását, elszarusodását okozza.
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Idegrendszeri és endokrin tünetek jelentkeznek. Teratogén, 
mutagén és karcinogén hatása mellett a vírusok expresszióját is 
kiválthatja. A karotinoidok elsőrendű antioxidánsok. Védenek az 
úgynevezett oxigén szabad gyökökkel .szemben, közömbösítik a 
peroxid gyököket. A béta-karotin antioxidáns viselkedése erősen 
függ az oxigén tenziójától. 15-20 torr oxigénnyomáson antioxi
dáns, 760 torr nyomáson pedig prooxidánsként viselkedik.

Húsok

Még a szegény egyiptomi emberek asztalára is került hús. 
Leggyakrabban szárnyasok és halak. Nagy ünnepek alkalmával 
kecske, birka, marha és vadhúsok gazdagították az étrendet. 
Előfordult, hogy disznóhúst is fogyasztottak. A gazdagoknál azon
ban mindennapos lehetett a húsfogyasztás. Erre a vadászatok 
gyakorisága is utal.

A hús nagy kincs volt, ezért tartósításáról gondoskodni kellett. 
A eltarthatóságot besózással és napon történő szárítással növelték. 
A sok zsírt tartalmazó húsfélék azonban jobban romlottak, élvezeti 
értéküket előbb veszítették el, mint a sovány húsok. A levegő 
oxigénjének a hatására az úgynevezett szabadgyök-folyamatok a 
lipidek oxidativ károsodását idézték elő. A lipidperoxidációról az 
ókori egyiptomiaknak bizonyára fogalmuk sem volt, de orruk 
megérezte az avas hús szagát. Valószínűleg azt sem tudták, hogy 
milyen vegyületek az antioxidánsok, mégis a leghatékonyabb 
módszert alkalmazták a romlás ellen. Vajon hogyan érték el, hogy 
húsaik, ételeik nem romlottak meg, ízük, illatuk kellemes maradt?

Megfigyelték, hogy ételeik bizonyos növények leveleibe cso
magolva, vagy különböző növényi őrleményekkel meghintve, 
megfözve, párolva megőrizték frissességüket, sőt különösen ízletesek 
lettek. A húsételek és zsiradékok fogyasztása azonban gyomor és bél
panaszokkal járhatott, ezért gondosan kiválogatták azokat a 
növényeket, amelyek az emésztést elősegítették. Szerencséjükre fű
szerként és tartósítóként egyaránt használhatták ugyanazt a növényt.
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A megfigyelés és tapasztás évszázadai alatt az egyiptomi konyha elju
tott oda, hogy az ókori világ népei csodájára jártak tudásuknak.

A fűszernövények kiváló tartósító hatását polifenolos vegyü- 
leteik antioxidáns, baktericid és fungicid tulajdonságainak köszön
hetjük. Ezek a vegyületek a növényi metabolizmus másodlagos 
termékei, melyek a növényeket védik a Nap UV sugárzásától, kü
lönböző kórokozóktól (vírusok, baktériumok, gombák), rovarok
tól. Több ezerre tehető a növényvilágban előforduló polifenol- 
típusú vegyület száma, melyek a növények csaknem minden 
részében megtalálhatók. Antioxidáns tulajdonságuk a molekula 
szerkezetétől, a rajtuk elhelyezkedő hidroxilcsoportok számától 
függ. Az utóbbi évek kutatásai megállapították, hogy a flavonoi- 
dok, fenolsavak, galluszsav hatásosabbnak bizonyultak húsok 
(fagyasztva) tárolása során, mint az aszkorbinsav. Leghatásosabb 
az ellágsav, galluszsav, miricetin és kvercetin volt.

Kísérletekkel igazolták, hogy számos, az ókorban is használt 
fűszernövény kiváló lipidperoxidáció gátló. Ilyen fűszerek az 
egyiptomiaknál is alkalmazott fahéj, kömény, feketebors, görög
széna, de kitűnő hatású a zsálya, rozmaring és majoránna és a 
szurokfű is a húsok tárolására. Érdekes, hogy a fokhagymánál a 
vöröshagyma jobb erre a célra. Néhány fontos fűszernövény, 
amely szintén bevonult a népek történelmébe: az ánizs, babér, 
bazsalikom, kakukkfű, koriander, menta, sáfrány, zellermag.

Fűszerek és a bor

Az emberek valószínűleg az állatok táplálkozási szokásait 
megfigyelve próbálták ki az egyes növényeket, és feltehetően a 
szokásostól eltérő ízeket, érzéseket tapasztaltak, majd kíváncsisá
guk a növények jobb megismerését eredményezte. Ugyanis az 
állatok, ha valami miatt megbetegszenek, előszeretettel esznek 
bizonyos, általában táplálékként nem fogyasztható növényeket. Az 
alábbiakban néhány olyan fűszernövényt sorolunk fel, amit az
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egyiptomiak emésztést elősegítő, vagy bélbetegséget és egyéb 
bajokat gyógyító készítményekben is gyakorta alkalmaztak.

A babér (Lauraceae) levelét inkább izületi fájdalmak enyhítésére 
alkalmazták. Olaja baktericid hatású. Elég későn kezdték ételek fű
szerezésére használni. Illata kellemes, aromás. Javítja az emésztést.

A bazsalikom (Lamiaceae) főbb hatóanyagai a metil-kavikol, 
eugenol, kámfor, pinén, gerániol, cserzőanyag, kvercetin, szaponin, 
fitoszterin. Kellemes ízt és illatot kölcsönöz az ételeknek. Étvágy- 
javító. A simaizom görcsét oldó hatása miatt javítja a bélműködést, 
szélhajtó. Antibiotikus hatását kenőcsök készítésében hasznosítják. 
Alkalmazható kelések érlelésében is.

A görögszéna (Fabaceae) magjainak emésztést serkentő, 
élénkítő hatása van. Hatóanyaga a kolin, mannogalakton, sza
ponin, trigonellin és alkaloidok. (Magjai hormonszerű anyagokat 
is tartalmaznak, melyek fogamzásgátló és nemi vágyat fokozó 
hatásúak.) Modern kutatások szerint csökkenti a vér koleszterin
szintjét és cukorkoncentrációját.

A kakukkfű (Lamiaceae) cserzőanyagot, keserűanyagot és 
flavonoidokat tartalmaz. Illóolajában linalool, p-cimol, p-cimén, 
beta-pinén, bomeol, gerániol halmozódik fel. Kiváló fűszernövény 
húsok tartósítására. Kezelték vele a gyomorhurutot. Tartalmaz 
még timolt, amiért ma is használatos száj- és toroköblögető szer.

A koriander (Apiaceae) a fáraók korának gyakori fűszernövé
nye volt. Emésztést elősegítő, szélhajtó, csípős ízű növény. 
Fűszerként és parfümként is használták. Kiválóan tartósítja az 
élelmiszereket. Termésének illóolaja tartalmaz linaloolt, borneolt, 
gerániolt, pinéneket, kámfort, fellandrént, terpénszármazékokat, 
flavonoidokat, fenolkarbonsavakat. Alkalmas emésztési zavar és 
gyomorhurut gyógyítására.

A kömény és a menta kiváló aromaanyagokat tartalmaznak A nö
vényeket nemcsak étkezési célokra, hanem többféle betegség gyó
gyítására is felhasználták. Jó hatásúak voltak bélpanaszok enyhítésére, 
és féregűzésre is. (Később visszatérünk e növények jelentőségére.)

A rozmaring (Lamiaceae) levele apigenin, luteolin, diozmetin 
flavonoidokat, cserzőanyagokat, rozmaringsavat, kamozolt és sza-
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poninokat tartalmaz. Magjának illóolajában a főbb komponensek a 
cineol, borneol, kámfor, terpineol., pinének, terpének, szeszkvi- 
terpének. Fő alkalmazási területe az emésztés javítása, ét
vágygerjesztés. Fokozza az epe termelését. Oldja a bélpuffadást. 
Flasználható még ideges panaszok mérséklésére, menstruációs 
bajokban és gyulladáscsökkentőnek.

A sáfrány (Iridaceae) görcs-, hurutoldó, lázcsillapító hatása 
mellett javítja a májműködést. Külsőleg idegzsábát, reumás pana
szokat is gyógyítanak vele. Afrodiziákumként tartják számon. Fő 
hatóanyaga a krocetin. Nagy mennyiségben azonban káros az 
egészségre. Az óegyiptomiak illatanyagáért különösen kedvelték. 
Aranyszíne miatt kelméket is festettek vele.

A zellermag (Apiaceae) varázsitalok fontos alkotóeleme volt. 
Vizelethajtó, a máj és a lép betegségeit gyógyító szerek alapanya
ga, de ízületi bántalmakra is jó. Vizelethajtó hatása miatt csökkenti 
a magas vérnyomást, megakadályozza a szívszélhűdést. A zeller
mag csökkenti a vércukor koncentrációját is. A zellerben pszo- 
ralének vannak, melyek a pikkelysömör kezelésére is alkalmasak.

A zsályáról (Salvia) itt csak megjegyezzük, hogy gyógyhatása 
különböző betegségekben jó. Elősegíti a bélpanaszok megszün
tetését. Élelmiszerek tartósítására kiváló.

Mivel a bélben huzamosan időzik a szájban és a gyomorban 
előkészített tápanyag, fontos, hogy a bél membránfelületei ne 
sérüljenek meg, megfelelő legyen az emésztés és a felszívódás. A 
táplálékkal bekerülő káros baktériumok, gombák és férgek ne sza
porodjanak el.

A felsorolt növények kiváló ízt kölcsönöztek az étkeknek, és 
emellett biztosították a jó emészthetőséget. Fontos hatóanyagaik 
megakadályozták a káros bélbaktériumok, gombák és férgek elsza
porodását. Csökkentették a nyárson sütött és füstölt húsételek poli- 
ciklusos aromás vegyületeinek és a zsírok oxidációjából származó 
vegyületek tumorkeltő hatását. Az antioxidáns tulajdonságú ható
anyagok, mint például a flavonoidok, fenolsavak, egyes cserzőanya
gok megakadályozták a bélben a káros szabadgyök-reakciókat, ezzel 
csökkentették a béltumorok kialakulását a különösen rossz antioxi-
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dáns ellátottságú vastagbélben és végbélben. A növényi hatóanyagok 
hozzájárultak az immunrendszer egészséges működéséhez, és étvá
gygerjesztő, emésztést segítő hatásuk miatt a „testépítéshez”.

A flavonoidok kölcsönhatásai a vitaminokkal szinergista hatást 
mutatnak. Immunstimuláns és antikarcinogén hatásuk bizonyított. 
Az élelmiszerekben leggyakrabban előforduló flavonoidglikozi- 
dok a kvercetint, kempferolt, miricetint tartalmaznak. E vegyü- 
letek a bélbaktériumflóra hatására hidrolizálnak és válnak bioló
giailag aktív aglikonokká.

A bor, hasonlóan a sörhöz, nagyon népszerű volt az ókorban. A 
bor magasabb alkoholtartalma miatt inkább tárolható volt a sörnél. 
A borból azonban kevesebb mennyiség is lerészegíthette az 
embereket, tehát relatíve kisebb mennyiségben fogyasztották. 
Népszerűségét annak köszönhette, hogy a kutak, patakok és folyók 
vize áradások és járványok idején befertőződhetett, így attól az 
emberek mindenféle nyavalyában szenvedhettek. A bor alkoholtar
talma dezinficiálta a vizet, illetve a tiszta bor egészségesebb volt, 
mint a víz a szomjúság oltására. A vörösbor a szőlő fajtájától, 
minőségétől és feldolgozásától függően 1800-3000 mg/1 mennyi
ségben tartalmaz fenolos típusú vegyületeket. Ezek a vegyületek jól 
oldódnak a bor alkoholtartalmában, ami megkönnyíti felszívódá
sukat. A vörösborban katechin, epikatechin, miricetin, kvercetin, 
galluszsav, kávésav, rutin, ellágsav, cianidin, szinapinsav, proanto- 
cianidin, di- és trirnér vegyületek mutathatók ki. Modem kutatások 
szerint a vörösbor resveratrol tartalma igen kedvező szív- és étrend- 
szeri betegségek gyógyítására. A mérsékelt vörösborfogyasztás 
javítja az emésztést, étvágy gerjesztő és élénkítő hatású. Jelentős a 
bél normál baktériumflórájának kialakításában. A bor hatása 
fokozható a különböző gyógynövények aromaanyagaival, antioxi- 
dáns vegyületeivel. Az egyiptomiak éltek is ezzel, mert boraikat 
mézzel és illatos füvekkel ízesítették, de sajnos ők sem tartották be 
az italfogyasztás írott és íratlan szabályait, és gyakran lerészegedtek. 
Ennek következtében az alkoholos májbetegség különböző stádiu
maiban szenvedtek. (Meg kell még jegyeznünk, hogy az édes italok
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laxatív hatása is hozzájárult az egyiptomiak jó egészségéhez, mivel 
a tápcsatorna így jól tisztult a lerövidült tranzitidő miatt.)

Számos tudományos vizsgálat igazolja, hogy a táplálkozási 
antioxidánsok együttes alkalmazása kedvezőbb hatást eredményez, 
mint ha külön-külön történne ezen anyagok bevitele. A karoti- 
noidok a koenzim-Q és a flavonoidok között szinergista hatásokat 
írtak le. A C-vitamint a flavonoidok regenerálják, de ismert a 
flavonoidok és E-vitamin szinerg hatása is az immunrendszerre.

Természetesen e könyv keretei között nem térhetünk ki teljes 
részletességgel a biológiailag fontos természetes hatóanyagok 
mindegyikére, mert az meghaladja lehetőségeinket és képességein
ket. Arra törekedtünk, hogy összefüggéseket keressünk az egyipto
mi nép jó egészsége és táplálkozási szokásai között.
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A félelmetes vérvizelés, avagy a „menstruáló” férfiak

Egész Afrikában, de különösen a Nílus vidékén egy kelle
metlen élősködő métely, a Schistosomatidae család jeles kép
viselője, a Schistosoma haematobium (vérmétely) gyötri évezre
dek óta az embereket. Napóleon hadjárata után Európa-szerte is is
mertté vált az egyiptomiak vérvizelése. Nem ismervén a betegség 
pontos kórlefolyását a véres vizelet miatt „menstruáló” férfiaknak 
gúnyolták az egyiptomiakat. Ez a parazita a nílusi árterületeken 
élő csigák, mint köztes gazdák révén jelentős mértékben elterjedt. 
Bilharz 1852-ben írta le először tudományos igényességgel ezt a 
férget, majd több ellentmondó elmélet után Leiper 1915 és 1918 
között derítette fel a féreg teljes életciklusát, a fertőzés módját. Az 
endémiás területen élők a féreggel a vízben fürödve, vízparton, 
árterületen dolgozva találkoznak először. A férgek vagy villás- 
farkú cerkariák az ép bőrön keresztül jutnak a szervezetbe. A co- 
pulatio után a nőstény petéit a véráramlással szemben, füzérekben 
rakja le. A peték tüskéik és egy litikus anyag segítségével átjutnak 
az erek falán, bekerülnek a környező szövetekbe. A szövetek 
között a peték különböző érési folyamatokon mennek keresztül, 
majd eljutnak a hólyagba és a kismedencébe, ahol megtelep
szenek. A vizelettel, széklettel ürülő peték, a vízben élénken 
mozgó élőlények további fejlődése a vízicsigákban történik, 
ezután a cerkariák elhagyják a csigát, és minden kezdődik elölről. 
A peték a hólyagból fájdalommentes vizelési követően kevés vérrel 
ürülnek. Később azonban a vizelés a hólyagfal állandó gyulladása 
miatt fájdalmassá válik. A hólyag károsodása pangásos állapotot 
okoz, amelyet másodlagos bakteriális fertőzések súlyosbítanak. 
Késői szövődmények a polypusképződés a húgyhólyagban, cysti
tis, salmonella-fertőzés, egyre súlyosbodó vesepanaszok, majd 
veseelégtelenség, a máj, tüdő, genitáliák megbetegedése, neuro
lógiai tünetek és daganat. A betegség legjobb ellenszere feltehetően 
a fokhagyma volt. Igaz, a fokhagyma nem szabadította meg az 
embereket a féregtől, de annak szaporodását fékezte, illetve antibi- 
otikus hatása miatt a szekunder bakteriális fertőzéseket megakadá
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lyozta. Valószínűsíthető, hogy több, nagy tiszteletben tartott 
növény, mint például az izsóp, vagy néhány, az előbbiekben fel
sorolt növény főzete is enyhítette a fájdalmakat. Ma már a higiénia 
betartásával és megfelelő gyógyszeres kezeléssel viszonylag hamar 
és jó hatásfokkal képesek gyógyítani e kellemetlen parazitosist.

A szexuális élettel összefüggő emlékek értelmezése

A női nemi szerv (hüvely, méh és méhkürt) közvetlenül érint
kezik a hasüreggel, ezért a kismedencó és a petefészkek gyulladása 
könnyen kialakulhat a szexuális kicsapongások következtében. A 
férfiak pénisze, ondóhólyagja, prosztatája hasonlóképpen megbete
gedhet. Mindkét nemben az urogenitalis szervek rákos daganata 
alakulhat ki. A gyakori partnerváltás és a tisztálkodás hiánya ked
vez a nemi betegségek elterjedésének és a tumor kialakulásának. 
Az egyiptomiak között a szexuális szabadosság ellenére azonban 
nem terjedtek el a nemi betegségek, ami az egyiptomiak szexuális 
szokásaival, tisztálkodásukkal és fejlett gyógyító tudományukkal 
függött össze. Egyiptomban még a legszegényebb néprétegek is 
gyakran mosakodtak, a gazdagabbak napjában többször is, sőt a 
papok rituális mosakodása kötelező volt. Mindkét nemnek védel
met biztositott a férfiak circumcisiója a bakteriális és gombás fer
tőzésekkel szemben. A nemi betegségekkel és azok gyógyításával 
foglalkozó orvosi feljegyzések, receptek arról tanúskodnak, hogy 
az óegyiptomiak sikereket érhettek el ezen a területen.

Annak ellenére, hogy tudunk prostitúcióról, biszexualitásról, 
homoszexualitásról, szodómiáról és halottgyalázásról, az egyipto
mi törvények mindezeket a cselekedeteket tiltották. Valószínűleg 
kellemetlen tapasztalatok miatt tiltották az idegen népekkel tör
ténő szexuális érintkezést is, ami természetesen nem zárja ki, hogy 
voltak kíváncsi természetűek, akik feltehetően gyakorta nagy árat 
fizettek vakmerőségükért. A Biblia is leírja a Sárával, Ábrahám 
asszonyával együtt élő fáraó borzalmas kínjait, ami azzal magya
rázható, hogy a nomád élethez alkalmazkodott ellenállóbb szerve
zetű, egyébként egészséges asszony megfertőzhette a már viszony-
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lag kevésbé ellenálló szervezetű (napjában többször tisztálkodó) 
uralkodót egy Egyiptomban ismeretlen kórokozóval.

A fekete afrikaiak és az egyiptomiak között ma is nagyon sok 
ember szenved hepatitis C vírusfertőzésben. Ez a típusú betegség 
szexuális úton, vagy vérrel történő szennyeződéssel terjed. A vírus 
átjut a placentán, tehát az újszülött már hordozza a fertőzést. Az 
emberek a fertőzést követően akár 10, 20 évig is tünetmentesek 
lehetnek, míg májbetegségük kifejlődik. A hepatitis C vírus ellen 
az ókorban nem tudtak védekezni, mert még manapság is csak a 
betegek egy része reagál a legmodernebb (ribavirin + interferon 
alfa 2B) kezelésekre.

A papiruszok szövegei szerint gyógyították a hüvely gyulladást, 
méhnyakgyulladást és a férfiak nemi betegségeit. A leírásokból 
arra lehet következtetni, hogy kezelhették a Trichomonas vaginalis 
(protozoon), Neisseria gonorrhoea (Gram-negativ diplococcus), 
Clamydia (Gram-negativ coccus) és Herpes simplex, illetve 
Herpes varicellae (DNS vírus) fertőzéseket.

Ösztrogén-stimuláció hiányában sorvadásos hüvelygyulladás 
alakulhat ki, bár az óegyiptomiak élettartama miatt a fáraók 
korában (átlagosan 36 év) ez a típusú elváltozás csak igen kis 
réteget, a klimaxot elérő nőket érinthette.

A Trichomonas vaginalis egyike a leggyakrabban fertőző pro- 
tozoonoknak, amely az urogenitális szervek gyulladását okozza. A 
kórokozó által kiváltott patológiás elváltozásokat a gyakran társuló 
bakteriális és gombás fertőzések súlyosbítják. A fertőzést nőknél a 
bő, habos és bűzös folyás, vizelési panaszok és a szeméremtájék 
égő érzése, felmaródása jelzi. A férfiaknál a tünetek enyhébbek. A 
betegség krónikus szakaszában időnkénti fellángolások figyel
hetők meg. A betegség hozzájárulhat a nemi szervek rákos beteg
ségeinek kialakulásához. A betegség elsődlegesen nemi úton ter
jed, de a közös fürdők és tisztálkodási eszközök is továbbíthatják a 
fertőzést. A Candida albicans fertőzés is kellemetlen viszketéssel 
társul, de jellegzetes fehér, szagtalan, túrós folyás kíséri. A hüvely 
számos baktérium által okozott betegsége azonban nemcsak nemi 
úton terjed. Gyakori a székelés utáni higiénia hiánya, illetve a
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helytelen tisztálkodási forma. (Itt nem térünk ki az állatokkal 
történő kapcsolatok és egyéb perverzitások miatt létrejövő uroge- 
nitális fertőzésekre.)

Méhnyakgyulladás alakulhat ki vetélést vagy szülést követően, 
azonban gyakran Neisseria gonorrhoea, Clamydia és herpeszvírus 
fertőzés állhat a betegség hátterében. Tünetei a fehérfolyás, derék
fájdalom, vizelési inger, pecsételő vagy erősebb vérzés.

A herpeszvírusok két legismertebb képviselője a H. hominis és 
a H. varicellae. A H. simplex a szájban és az ajkakon képez 
kellemetlen, feszülő, viszkető hólyagocskákat, pörköket. A H. 
varicellae pörkjei testszerte jelentkeznek. Ezzel a vírussal majd
nem minden gyermek megfertőződik. A felnőttek fájdalmas 
övsömöréért a H. zooster a felelős.

A Neisseria gonorrhoea kizárólag nemi érintkezéssel terjed, 
mivel a kórokozó nagyon érzékeny a hőre, fényre és a nedves me
legre, valamint a különböző dezinficiáló szerekre. A gonococcus 
férfiakban az urethra nyálkahártyájának akut, gennyes gyulladását 
okozza, mely átterjed a prosztatára, ondóhólyagra, mellékherékre. 
A nőkben a betegség a cervixben, urethrában, a Bartholini-miri- 
gyekben kezdődik, majd felhúzódik a méhkürtre, petevezetékekre, 
petefészkekre és a kismedencére.

Az egyiptomiak ismerték a fogamzásgátlás különböző formáit 
is. A nők kontraceptívumként tejsavas zselét használtak. Feltéte
lezhető, hogy a szexuálisan igen aktív Kleopátra királynőnek ked
vező tapasztalat alapján ajánlották a szamártej fürdőt. A fürdőzés 
következtében jobban elszaporodtak hüvelyében a laktobaciHúsok. 
A tej savbaktériumok a tej laktóztartalmát tejsavvá alakítják át, és 
ezáltal biztosítják a vagina savas pH-ját (normális esetben pH 4,5 
körüli érték), életképtelenné teszik az odakerülő ondósejteket, elö
lik a baktériumokat és a gombákat.

A papiruszokból ismertté vált egy különleges készítmény, a 
krokodil „sarából” előállított fogamzásgátló labdacs is. E bizarr- 
nak tűnő készítmény, amennyiben valóban a krokodil ürülékét 
jelenti, feltételezhetően hormonokat is tartalmazott. A „sarat” 
nátrium-karbonáttal elkeverve „dezinficiálták”, majd mézben
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szuszpendálták. A nátrium-karbonát a massza zsírtartalmát elszap- 
panosíthatta, pH értékét megnövelte, ezáltal fehérjetartalmát ki
csapta. A méz számos élettanilag fontos komponense (baktericid, 
spermicid és fungicid anyag) mellett, hangyasavat és almasavat is 
tartalmaz. Ez közömbösítette a fogamzásgátló lúgos pH-ját. 
Miután az „csíramentessé” vált, a vaginába helyezve már nem fer
tőzött, illetve a hüvelyben honos, annak kórokozókkal szembeni 
védelmét biztosító laktobacillusok életképességét nem csökken
tette. így a kórokozók nem juthattak a hasüregbe, nem okozhattak 
szepszist. A golyócskák hormontartalma viszont megakadályoz
hatta a nem kívánt terhességet.

A nemi betegségek és altesti bajok gyógyítására gyakran aján
lottak gyógynövényekből készült ülőfürdőt, irrigálást, beöntést, 
lemosást. A kipállott, sebes vagy fekélyes területeket kitisztították, 
kiégették, lemosták, majd kenőcsökkel kenegették. Kenőcseik 
növényi, állati és szervetlen komponenseket egyaránt tartalmaztak. 
Sok esetben a mai gyógykészítményekhez nagyon hasonló össze
tételt alkalmaztak. Ilyenek voltak a méz vagy bor alapú gyógynö
vényeket tartalmazó, illetve olajos készítmények. Természetesen 
nem használtak tiszta hatóanyagokat, mert egyrészt nem ismerték 
azokat, másrészt nem volt megfelelő elválasztási technikájuk.

A Földközi-tenger körül kialakult népmozgások következtében, 
majd a görög és római birodalmak kiterjedésével az aloé, ánizs, 
borbolya, fokhagyma, fűz, izsóp, kapor, kömény, menta, zsálya és 
vasfű alkalmazását is átvehették az egyiptomiak urogenitális 
betegségek kezelésére. Elképzelhető azonban az is, hogy az orvosi 
szövegekben egyelőre nem kimutatható borbolya, izsóp és vasfű a 
még nem azonosított növénynevek között már korábbi korokban is 
ott rejtőzik.

Az aloét (Liliaceae) fertőzések, bőrbetegségek orvoslására 
éppen olyan jónak találták, mint hashajtásra. Kiválóan alkalmas 
égési sérülések, sebek, aranyér gyógyítására. Kleopátra kozmeti
kumai között is megtalálható volt. A mai, modern kutatások 
szerint az aloé hatóanyagai elpusztítják a Candida albicans gom
bát, de védenek egyéb bakteriális fertőzésekkel szemben is. Az

209



aloe-emodin a bőrrák kezelésében is kiemelkedő.
Az ánizs (Apiaceae) transz-anetolt, dianetolt, izo-anetolt, 

flavonoidokat, kvercetint, luteolint, apigenint, fenolkarbonsavakat 
és fítoszterineket tartalmaz, melyek a női nemi hormonhoz, az 
ösztrogénhez nagyon hasonló vegyületek. Az egyiptomiak külö
nösen kedvelték e növényt kellemes illatáért, aromájáért, ezért ita
laikat ízesítették is vele. Bakteriosztatikus hatása érvényesül a 
tápcsatornában és a húgyutakban.

A borbolya (Berberidaceae) gyökérkérgének fő hatóanyaga a 
berberin bizonyítottan elpusztíja a staphylococcus és sreptococcus 
törzseket, de kiválóan alkalmazható Candida tropicalis és albicans, 
Salmonella typhi, Giardia lambia, Shigella dysenteriae, 
Entamoeba histolytica, Vibrio cholerae, Escherichia coli fer
tőzésekben is. Emellett mérsékli a menstruációs görcsöket. Csök
kenti az aranyeres panaszokat.

A fokhagyma (Liliaceae) olyan fontos növény volt Egyiptom
ban, hogy e növény fogyasztása miatt büdös embereknek nevezték 
az egyiptomiakat. A fokhagyma antibiotikus anyaga az allicin, 
amely aprítás során az alliinből, a felszabaduló alliináz enzim 
hatására keletkezik. Fontos komponensei még az A, Bj, B2, C vi
taminok, flavonoidok, szaponinok, cisztein, inulin. A fokhagyma 
több Gram-negatív és Gram-pozitív baktériummal szemben ad 
védelmet. Ismert az Epidermaphyton és Microsporium gombael
lenes, valamint enyhe féregüző hatása is. Elősegíti az egészséges 
bélflóra kialakulását. Miután a bőrön keresztül is érezni a növény 
illatát, hatóanyagai valószínűleg átjárják az egész testet.

A fűz kérgéből (Salicaceae) az egyiptomiak lázcsillapító, fáj
dalomcsökkentő teát készítettek. A kéreg hatóanyaga az aszpirin 
néven ismert vegyület. Menstruációs panaszok enyhítésére is 
alkalmas volt.

Az izsóp (Lamiaceae), mint az 51. Zsoltárból ismert, „tisztító” 
növény. Gyógyította az ajak és a nemi szervek herpesz fertőzését és 
mindenféle kelevényt, bőrbajt, de kezelték vele a leprát is. 
Sokoldalú (külső és belső bajokra) felhasználását illóolaj és cserző
anyag, valamint flavonglikozid tartalmának egyaránt köszönhette.
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Csodás hatása azonban a levelein tenyésző penicillint termelő gom
báknak köszönhető. A gonorrhoea a penicillinre különösen érzé
keny, és nem alakul ki vele szemben rezisztencia. Feltételezéseink 
szerint e növény kivonatát irrigálásra is alkalmazhatták.

A kapor (Apiaceae) szintén alkalmas volt húgyúti fertőzések 
kezelésére, így a növényt gyakran tették fürdővízbe, ülőfürdőbe. 
Készítettek belőle főzeteket, forrázatokat, amelyeket gyomor- 
panaszok enyhítésére fogyasztottak.

A kömény (Apiaceae) az ösztrogénhez hasonló hatású fitoszte- 
rinek miatt alkalmas volt nők gyógyítására. Hatóanyagai között 
találunk flavonoidokat és fenolkarbonsavat is. Görcsoldó hatása 
miatt szüntette a menstruációs panaszokat.

A menta (Lamiaceae) csakúgy, mint az izsóp, széles körben 
használatos volt. Fő hatóanyaga a mentol. Tartalmaz még mentont, 
mentol-észtert, mentofuránt, limonent, jazmont, cineolt, piperitont, 
fellandrént, pinént, pulegont. Ajánlották női bajok kezelésére, 
használt az ajak és nemi szervek herpeszvírus fertőzésére. A ké
szítmények csökkentették a viszkető érzést.

A vasfű (Verbenaceae) a gyógynövények között talán a leg
gyakrabban alkalmazott fajta. A növény szalicilátokat tartalmaz, 
így aszpirinszerű hatása miatt kiváló gyulladáscsökkentő. Az 
óegyiptomi hit szerint a vasfű Izisz, a termékenység istennőjének 
könnyéből termett, amikor férjét és egyben testvérét, a halott Ozi- 
riszt siratta. A Szentírás szerint Krisztus vérző sebeire is vasfüvet 
tettek. A növény ecetes kivonatával Európa-szerte kezeltek nemi 
betegségeket évszázadok múltán is.

A zsálya (Lamiaceae) igen népszerű volt különböző bajok 
orvoslására. Altesti bajoknál ülőfürdőkben alkalmazták. Növényi 
aszpirinnek is nevezték az aszpirin felfedezése után. A friss nö
vény forrázatával daganatos betegségek gyógyíthatók. Az aranyér
betegségnél fellépő végbélviszketés szintén megszüntethető zsá
lyával.
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Széklet és vizelet jelentőségének értelmezése 
az ősi egyiptomi orvosi receptekben

A széklet és annak hasznosítása

A székelési szokások függenek a szociális és táplálkozási kö
rülményektől, meghatározzák a népcsoportokra jellemző hagyo
mányok. A székelés természetessége miatt a széklet a természeti 
népeknél még napjainkban is igen fontos „használati cikk”. A Föld 
számos területén ma is alkalmazzák az emberi és állati ürüléket a 
háztartásokban. Trágyázásra, építkezésekhez, illetve tüzelőanyag
ként melegedésre és főzésnél hasznosítják, ugyanakkor különböző 
szertartások nélkülözhetetlen kelléke is. A néphit a széklet és a vi
zelet gyógyító hatását is nagyra értékeli. Az orvostudomány kiala
kulásában is fontos szerepet játszott a koproterápia. Manapság is 
sok ismert távol-keleti gyógyszer fontos anyagául szolgál a gyer
mekek széklete, vizelete és az állatok trágyája. Európában sem 
volt idegen az ürülék és a húgy alkalmazása különböző betegségek 
gyógyítására, a betegséget okozó gonosz elűzésére. Magyarorszá
gon a szegények még a múlt század első éveiben is használták a 
lóganéjt horzsolások bekenésére. Ismert volt, hogy az asztmában 
szenvedők a lóistállók közelében nem fulladoztak, így gyakran 
aludtak az állatokkal, vagy építettek az istállók fölé hálószobát, 
hogy a felszálló gőzök szüntessék köhögési rohamaikat. A földe
ken és építkezéseken dolgozó emberek, ha munkaeszközeikkel 
megvágták magukat, akkor egyszerűen levizelték vérző sebüket, 
és a gyors gyógyulás elősegítésére szokás volt a sebre földet és 
kőport hinteni. Duzzanatok kezelésére vidékszerte alkalmazták a 
földdel, kutya, szarvasmarha vagy tyúk szárított trágyájával 
összekevert saját vizelettel való borogatást. Ez elég hátborzon
gatónak tűnik, ha meggondoljuk, hogy a tetanus-baktérium, a 
Clostridium tetani 40-50%-os gyakorisággal fordul elő a frissen 
trágyázott földben, és a lóganéj 20-30%-ban fertőzött. A baktéri
um vegetatív alakja elég sérülékeny, de a spórák ellenállóak a fer
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tőtlenítőkkel szemben. A baktérium toxinja, a tetanospasmin a ge
rincvelői szinapszisok mediátorainak hatását blokkolja, és 
ugyanez érvényesül a neuromusculáris transzmisszió szintjén is. A 
halál oka a tetániás görcsöt követő légzési képtelenség és keringési 
elégtelenség. A halálozási arány 67-94% között ingadozik, de a 
túlélők gyógyulása teljes.

A föld mitikus jelentősége valószínűleg az anyaföld „erősítő” 
hitéhez kötődött. Gyógyító hatása abban jelentkezik, hogy a Nap 
által átégetett, viszonylag kis csíraszámú por nem fertőzte be a 
sebet, viszont nedvszívó hatása érvényesült. A háborúk borzalmai 
közepette a katonák gyakran levizelték fagyott végtagjaikat, hogy 
fájdalmaikat enyhítsék. Szokás volt vizeletben megmosni az arcot, 
kezet, hogy az szép és üde legyen. Terhes asszonyok vizeletével 
gyógyították a meddő nőket. Ázsiában ma is öblögetik fájós fogai
kat gyermekek vizeletével. A nők vizelete a modem gyógyszergyár
tásnak is fontos alapanyaga a hormonkészítmények előállításakor.

Sok éven át apácák összegyűjtött vizeletéből készítettek 
(fáradságos tisztítási munkával és alacsony hatásfokkal) sikeres 
terhesség eléréséhez szükséges follitropin-tartalmú készítményt. 
Ma már a technika odáig jutott, hogy a humán FSH génszekven
ciát ( a hormon termeléséért felelős genetikai anyagot) vektorba 
ültették és a kínai hörcsög petefészkének sejtjébe juttatták, majd 
klónszelekcióval kiválasztották a megfelelő „termelő” sejtet, 
melynek leánysejtjei képezik az ipari előállításhoz szükséges 
sejtvonalat. Ez a sejt már „lombikban” termeli a rekombináns 
FSH-t. A gyártás során a kínai hörcsög petefészeksejtek elsza
porodását követően, a bennük termelődő FSH izohormonok ki
nyerése és tisztítása korszerű technikák alkalmazásával történik. 
Az így előállított nagy tisztaságú hormon már nem tartalmaz más 
hormonhatású anyagot, vizeletből származó egyéb fehérjéket. 
Baktérium- és vírusmentessége garantált. Szennyezettsége max. 
1%. Meg kell jegyeznünk még, hogy a minőségellenőrzés több 
mint 70 lépésből áll.

A penicillin felfedezését követően, amikor még a nagyipari 
(fermentációs és/vagy szintetikus) termelést nem tudták megol-
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dani, a hadseregben kezelt katonák vizeletét gyűjtötték össze, és 
abból újra izolálták a nem metabolizálódott antibiotikumot.

A széklet és vizelet sokoldalú felhasználása megfigyeléseken 
alapul. A trágyázás a mai civilizált társadalmak számára is nélkü
lözhetetlen, de a világ számos helyén az ürüléket (vályog) építke
zéseknél kötő- és segédanyagként hasznosítják. A növényevők 
ürülékének szerkezete (ló, szarvasmarha, szamár, teve, láma) rost
tartalma és lassú bomlása miatt a házak falának egyenletes 
kiszáradását és hőtartását biztosítja, ami a hűvös sivatagi, 
sztyeppéi éjszakákon kellemessé teszi a lakhatást. A falak jó nedv
szívó képessége sokáig megmarad, viszont nem fenyegeti a gyors 
kiszáradást követő repedezés.

Az istállótrágya magas kalóriaértéke javítja a talajok tápértékét, 
termőképességét. Az emberi fekáliát trágyázási célokra szintén 
felhasználják, de a humánpathogén organizmusok, főleg kolera 
toxin, Salmonella, Shigella, Campylobacter és Escherichia coli 
fertőzések miatt a szociálisan fejlett társadalmak ma már szigorú 
szabályok betartása mellett alkalmazzák. Az elmaradott régiókban 
élők azonban az emberi faecest korlátlanul hasznosítják. Többek 
között ez is oka az évente közel 4 millió áldozatot szedő hasmené- 
ses megbetegedéseknek. A hasmenés főleg a fejlődő országokban 
szedi áldozatait. Az iparilag fejlett társadalmakban a megbetege
dés a lakosság mintegy 10-30%-át érinti valamilyen mértékben.

A széklet összetétele

Az emberek és emlősállatok székletének teljes tömegében hoz
závetőleg 75% a víz, és 25% a szárazanyag. Baktériumtartalma 
körülbelül 30%, szervetlen anyagmennyisége kb. 15% és a zsír és 
származékainak aránya 5%. A széklet pH értéke 5,0-7,0 közötti, 
enyhén savas. (Számos madárürülék viszont lúgos pH-jú. A 
madarak ürüléke gyakran nyomelemekben igen gazdag.) A vastag
bélben az obiigát baktériumok működésük során indolt, szkatolt (a 
széklet szagát adó aminok), parakrezolt, fenolt, illő zsírsavakat, 
gázokat, mint széndioxidot, hidrogént, mocsárgázt, metil-merkap-
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tánt képeznek. A széklettel ürül ecetsav, tejsav, vajsav. Baktériu
mok felelősek az epesavak bontásáéit is. A faeces tartalmazza a 
koleszterint és a koleszterin metabolitjait, a kólsavat, deoxikólsa- 
vat, kenodeoxikólsavat és litokólsavat, továbbá a neutrális sztero- 
lokat, a koprosztanolt, koprosztanont, epikoprosztanolt és a növé
nyi eredetű fitoszterineket. A székletből gyakorlatilag minden 
nyomelem kimutatható, azonban Fe, Ca, Mg és foszfát tartalma 
jelentős. A potenciálisan toxikus hisztamin és tiramin a vastagbél
ben a bakteriális aminosav-dekarboxilázok hatására keletkezik. A 
glukokortikoidok részt vesznek az enterohepatikus körforgásban, a 
széklettel pedig a szecernált kortizol mintegy 1 5%-a ürül. A 
különböző fajokban a kortizol/kortikoszteron arány eltérő. A 
majom és az ember elsősorban kortizolt választ ki. A madarak 
kizárólag kortikoszteront ürítenek.

A vastagbél a születéskor gyakorlatilag steril, majd fokozato
san kialakul a baktériumflóra. Az egészséges emberi széklet 1 g- 
jából 25.000-2.300.000 baktériumkolónia tenyészthető ki. Az 
obiigát bélbaktériumok nagy száma miatt normális táplálkozás 
mellett 24 óra alatt 10 milliárd és 10 billió között ürítünk baktéri
umokat. A bél baktériumflórája jelentős eltéréseket mutat a külön
böző emberi populációkban. A fakultatív bélbaktériumok átmeneti 
megtelepedése a táplálkozás függvénye. Fiziológiásán a vastagbél
ben Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Bacteriodes fragilis, 
különböző coccusok és gázgangréna bacilusok is jelen vannak, bár 
e mikroorganizmusok a szervezet más helyein igen súlyos fertőzé
seket okozhatnak.

Paraziták és humánpatogén kórokozók a székletben

Endémiás területeken, a bélben számos parazita és azok petéi is 
megtalálhatók. Ilyenek például a Trematodákhoz tartozó Schisto
soma, a Zoomastigophora Giardia fajok, a Ciliata Balantidium, a 
Sporozoa Cryptosporodium, Isospora, a Lobosea Entamoeba stb. A 
protozoonok nagyon rosszul tűrik a kiszáradást és a magasabb hő
mérsékletet. Kiszáradás hatására még a cystás alak is órák alatt
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elpusztul. Nedves környezetben 8-10 napig, vízben 3-4 hétig, míg 
alacsonyabb hőmérsékleten kedvező vizes körülmények között akár 
több hónapig is életben maradnak. A férgek vonatkozásában nincse
nek egyértelmű adatok a pete, lárva és a kifejlett féreg életképessé
gét illetően, de feltételezhető, hogy egyik alak sem tűri a főzési hőt.

A Nílus áradásával kapcsolatos bélfertőzések valószínű oka a 
széklettel oral-faecal fertőző humánpatogén korokozók felsza
porodása és a tisztátalanság. Az ivóvízforrások trágyalével történő 
fertőzése. A hasmenések típusa lehet ozmotikus eredetű, szekré
ciós hasmenés, exudációs hasmenés, illetve motorikus hasmenés. 
A hasmenés létrejöhet a bélnyálkahártyák sérülésével, de sérülése 
nélkül is. A koleratoxin, Campylobacter és Salmonella toxinok 
(hőlabilis toxinok) a bélnyálkahártya adenilát-cikláz aktivitását 
stimulálják. A Shiga toxin és az Escherichia coli toxin (hőstabil 
toxinok) pedig a guanilát-ciklázt aktiválják. A biokémiai folyama
tok eredménye a víz- és elektrolitvesztés, de a Na+ - glükóz kap
csolt transzportmechanizmus a bélsejtek luminális oldalán intakt 
marad. A rotavirus a vékonybél bolyhainak akut, de reverzibilis 
sorvadását okozza. Ez a vírus a bélboholy középső részének sejt
jeiben szaporodik, ami jelentős sejtvesztéssel jár. A Shigellák és a 
bélinvazív Escherichia coli törzsek toxinjai a bélhámsejtek fehér
jeszintézisét gátolják, ami a sejtek rohamos pusztulásához vezet.

A faecesben található Gram-negatív baktériumok endotoxinjai 
az egészséges emberek belében nem okoznak fertőzést. (Az endo- 
toxinok azok a bakteriális mérgek, amelyek a baktériumok elpusz
tulásakor szabadulnak ki a sejtekből.) A bakteriális endotoxinok 
fontosabb biológiai hatásai közé tartoznak a lázkeltő hatás és a 
sokk, a daganatelhalás, a citokin-termelődés fokozása, a kolonia- 
stimuláló faktor és interferon-termelés fokozása, valamint a fer
tőzésekkel szembeni ellenállóképesség növelése és az endotoxin- 
tolerancia kiváltása. Az endotoxinok membránkárosodásokat 
okoznak, és így például a lizoszómákból hidrolitikus enzimeket 
szabadítanak fel. Az endotoxin a keringésbe vagy a hasüregbe 
jutva vált ki mérgezési tüneteket. A legtöbb fajban az endotoxin 
beadását követő 20-40 percben jelentősen megemelkedik a
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testhőmérséklet. Jellemző az elesettség, a kisvérköri pangás és a 
hányás, de idegrendszeri tünetek is jelentkezhetnek. Leesik a 
vérnyomás, keringési elégtelenség lép fel, majd 6-24 óra múlva 
beáll a halál.

Az endotoxinok toxikus tulajdonságáért azok lipid része a 
felelős. Az úgynevezett lipid-A hosszúláncú zsírsavakból, keto- 
deoxi-oktonsavból és ezekhez kötött pirofoszfát csoportokból, 
valamint nem toxikus poliszacharid részből áll. Ez a poliszacharid 
rész a Gram-negatív baktériumok O-antigénjével egyezik meg. Az 
endotoxinok azonban csak akkor fejtik ki hatásukat, ha alegy
ségeik összekapcsolódnak. A faecesben található epesavak azon
ban meggátolják az endotoxinok alegységeinek összekapcsoló
dását, ezáltal az endotoxin nem képes hatását kifejteni. Ez az oka 
többek között tehát annak, hogy a bélflóra lokálisan nem okoz 
szeptikus sokkot.

A vizelet fontosabb összetevői és hasznossága

A vizelet naponta mintegy 900-1500 ml térfogatban ürül a 
folyadékfelvétel és az extrarenális folyadékleadás következtében. 
Befolyásolja a lélegzés, izzadás és székletürítés gyakorisága. A 
vizelet főbb (diagnosztikailag fontos) alkotói a következők: fehér
jék, glükóz, amiláz, kálium, nátrium, klorid, foszfát, kalcium, 
ammonium, kreatin, kreatinin, karbamid, húgysav, delta-aminole- 
vulinsav, porfobilinogén, uroporfirinek, koproporfirinek, dopamin, 
noradrenalin, adrenalin, vanilmandulasav, 5-hidroxiindolecetsav. 
Tartalmaz még hormonokat és egyéb, a táplálékból vizelettel ürülő 
komponenst, valamint vizeletüledéket.

Az egészséges ember friss vizelete gyakorlatilag csíramentes, 
így az kimoshatta a vérző sebet, sótartalma és szerves vegyületei, 
mint például a katecholaminok hozzájárultak a vérlemezkék gyors 
aggregációjához. A keletkező trombusok megállították a vérzést, 
és elzárták az útját a fertőzéseknek. A száraz föld és kőpor, amit 
előszeretettel szórtak a sebekre így már nem érintkezett közvetle
nül a keringő vérrel, viszont hozzájárulhatott a hegesedéshez. A
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gyors varasodás megakadályozta a szepszis kialakulását. 
Természetesen a nagyobb vagy mélyebb szúrt vagy vágott sebek 
ilyetén kezelése már nem biztosított gyógyulást. Szerencsés eset
ben kiizzított fémtárggyal égették ki a sebet, állították el a vérzést, 
de mint ismert, a nagy csaták alkalmával sem idő, sem lehetőség 
nem adódott a megsebesült tömegek ellátására.

A széklet felhasználása gyógykészítményekben

A népszokás szerte a világon évezredeken át a ház körül élő 
növényevő állatok trágyáját hasznosította, bár számos esetben a 
félelmet keltő vadállatok, mint pl. az egyiptomiaknál a krokodil, 
oroszlán, víziló, vagy Távol-Keleten a tigris bélsara, nehéz besze
rezhetőségük, kuriózum jellegük miatt lehetett fontos. Az állatok 
jellemző tulajdonságai is szerepet játszhattak ezen anyagok fel- 
használásában. Megfigyelték, hogy a tisztátalan állatok, mint 
például a disznó béltartalma még a legtakarosabb tartás mellett is 
hemzseg a bélférgektől, mételyektől, ezért tilthatták például az 
egyiptomiak és a zsidók az állatok húsának, májának fogyasztását.

Mi lehet az oka, hogy a természeti népek az egészséges állatok 
trágyáját és az emberi ürüléket felhasználták és még ma is gyakran 
hasznosítják gyógyírjaik elkészítéséhez? Mielőtt e különös szokás 
magyarázatát keresnénk, megemlítjük, hogy számos állatfaj 
koprofág (például a patkányok vagy a nyulak). Ezek az állatok 
saját székletüket is fogyasztják, és nem betegednek meg, sőt ennek 
hiányában bélmüködésük megváltozik, fejlődésük visszamarad, és 
táplálkozási hiánytünetek jelentkeznek náluk. Gyakran előfordul, 
hogy kutyák éhségüket ürülékkel enyhítik. Ismert, hogy bizonyos 
elmebajokban is előfordul a bélsárevés. Az is biztos, hogy sem az 
állatok, sem az emberek nem pusztulnak el, ha nyílt sebüket éri 
egészséges székletük. Természetesen számos más példát is említ
hetnénk a vadon élő állatok bélsárfogyasztására, illetve a széklet
tel, trágyával való egyéb kapcsolatára.

Mi teheti alkalmassá a székletet emberi betegségek gyógyítására? 
Az ürülék epesav tartalma védelmei biztosít a már említett endotoxin
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hatással szemben. A szteroidtartalom gyulladáscsökkentő. Enzimjei, 
például a tripszin, amely a gyermekek ürülékében jelentősebb mennyi
ségben van jelen, a fehérjéket az arginin és lizin oldalláncok melletti 
peptidkötéseknél hasítja. A tripszint azonban a bélbaktériumok a 
nagyobb gyermekekben, illetve felnőttekben jelentős mértékben 
lebontják. Egyiptomi kenőcsreceptben csecsemők viszonylag 
csíraszegény bélsarát is hasznosították, így feltételezhető, hogy 
annak tripszin tartalma a gennyes sebek tisztulását eredményezhette. 
Valószínűnek tűnik azonban, hogy a tripszin jelenlétére leginkább a 
kenőcs hatóanyagainak feltárásához volt szükségük. A készít
ményeket összekeverés és néhány órás érlelés, pihentetés, állás után 
nemegyszer megfőzték, azaz dezinficiálták. Megfigyelték, hogy a 
készítmények jobban elállnak, ha azokat „hőkezelik”. Ebben az eset
ben inkább a szteroidok gyulladáscsökkentő hatása érvényesülhetett. 
Gyakori volt ugyanis, hogy e készítményeket gyulladt szemre ken
ték. Ma számos szemkenőcs tartalmaz szteroidot, bár alkalmazásuk 
korlátozott a szteroidok által okozott szürkehályog miatt. 
Feltételezéseink szerint a hiányos receptek, vagy ahol csak annyi 
említést tesznek a faecest tartalmazó szer elkészítésére vonatkozóan, 
hogy „hasonlóképpen”, vagyis a „szokásos módon”, azt sejtetik, 
hogy a készítményeket megfőzték, hogy a Ráktérítő melegén is 
eltarthatok legyenek. Már említettük, hogy a székletet megfelelő 
előkészítés után fogamzásgátló készítményben is felhasználták. 
Talán hormontartalma miatt volt biztonságos az ily módon előállított 
szer.

A székletben a már említett vegyületeken kívül diaminok, mint 
a kadaverin, putreszcin, fenolos vegyületek, főleg a táplálékból 
származó és fel nem szívódó polifenolok és azok bakteriális bom
lástermékei találhatók jelentős mennyiségben. A diaminok dekar- 
boxilálás útján, bázisos aminosavakból képződnek a fehérjék bak
teriális lebontásakor. Az argininből és omitinből putreszcin, a liz- 
inből kadaverin keletkezik. Ezek az antioxidáns tulajdonságú 
vegyületek hozzájárulnak a faeces kellemetlen szagához, azonban 
élettani szempontból jelentős molekulák.

A növényevő állatok, mint a szamár, a gazella és más patás
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állatok ürüléke inkább rosttartalma és polifenoltartalma miatt 
lehetett fontos. Ezeknek az állatoknak kevésbé bűzös a széklete, és 
a növényi eredetű táplálkozás miatt az sok antioxidáns típusú ve- 
gyületet tartalmaz. E vegyületek a gyulladáscsökkentő hatás mel
lett baktericid és bakteriosztatikus hatással is rendelkeznek.

Feltételezzük, hogy a sivatagi forróságban kiszáradt bőr friss 
ürülékkel történő bekenése a széklet zsírtartalma, nagy víztartalma 
és ebből következő laza halmazállapota miatt nyújthatott védelmet 
a Nap égető sugaraival és a homok agresszív hatásával szemben.

A széklet egyéb gyógyászati felhasználását illetően ismertté vált, 
hogy varázslások alkalmával, a gyógyítást kísérő misztikus cere
móniák során az ürülék-készítményeket gyakran elégették. Ma
gyarázatul az ürülék magas energiatartalma szolgálhat, hiszen a bélsár 
zsír-és rosttartalma gyakorlatilag a legjobb gyújtós. Az égéskor távozó 
bűzök pedig a rossz és ártó szellemek távol tartását is biztosíthatták.

Mai ismereteink a szepszis kialakulásáról, a tetanuszról és a 
faecesben található humánpatogén mikroorganizmusokról és 
férgekről visszarettent mindnyájunkat a faeces közvetlen gyógy
szerként történő felhasználásától, azonban nem hagyhatjuk figyel
men kívül, hogy a Krisztus előtt akár 2-3 évezreddel élt emberek 
úgy gyógyították magukat, ahogy a korabeli lehetőségek engedték. 
Közvetlen kapcsolatuk a maguk és környezetükben élők ürüléké
vel, vizeletével egyrészt nagyobb immunitást biztosított számukra, 
másrészt a tisztálkodási nehézségek, illetve szokások kialakulása 
alatt megfigyelhették, hogy a rájuk kenődött széklet nem betegí- 
tette meg őket, esetleg fájó horzsolásaik, kiszáradt bőrük fájda
lommentessé vált. Talán ezzel a tapasztalattal függhet össze az is, 
hogy a szegényebb és tudatlanabb emberek ritkábban tisztálkod
tak, és ennek következtében a száraz évszakokat követő nílusi 
áradással egyidejűleg terjedő fekáliával a fertőző betegségek is 
megtizedelték őket.
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Értékes lelet: ritka betegség

Az epekőbetegség Afrikában ritkán fordul elő. Valószínűleg 
így volt ez az ókorban is. Ennek egyrészt genetikai okai vannak, 
hiszen a ma Amerikában élő afro-amerikaiak, azaz afrikai feketék 
körében sokkal ritkábban fordul elő epekőbetegség, mint a spa
nyol fehérekében, illetve a bennszülött indiánokéban. Az epekő 
előfordulása, túl a genetikai determináltságon, függ a nemtől, 
életkortól, túlsúlytól, illetve nők esetében a szülések számától is.
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A többször szült nők esetében hormonális és fizikális okokra veze
thető vissza a nagyobb gyakoriság. (A terhesség miatt az epe
hólyag és epevezeték térállása a magzat növekedése miatt megvál
tozik, és ez gátolja az epehólyag normális működését.)

Az epekőbetegség ma általában a negyven év feletti populá
cióban jelentkezik. Ha tekintetbe vesszük, hogy az óegyiptomiak 
átlagéletkora alig valamivel 30 év fölé tehető, akkor csak a „na
gyon idős” embereknél fordulhatott elő ez a betegség. Egy, a XXI- 
dik dinasztiából származó nő múmiájának alapos tanulmányozása 
során azonban megállapították, hogy a halál bekövetkezte össze
függhetett az asszony epekőbetegségével.

Mi lehetett még az oka a genetikai determináltságon kívül, 
hogy ez a betegség csak elvétve jelentkezett Afrikában, illetve 
Egyiptomban? A választ egyértelműen a mediterrán étkezési 
szokásokban kell keresnünk. Mint már említettük, ez a táplálkozá
si fonna nélkülözi a nehéz, zsíros ételeket, és előnyben részesíti a 
növényi olajok, zöldségek és gyümölcsök fogyasztását. Ez abból 
adódik, hogy a forró éghajlat miatt az emberi szervezetnek nincs 
szüksége és nem is kívánja a nagy energiatartalmú élelmiszereket, 
inkább a lédúsabb, könnyen emészthető táplálékot igényli. Az 
úgynevezett koleszterinkő, illetve a barna epekő kialakulását a 
fokozott koleszterin-bevitel gyorsítja. (Az epekövek kémiai 
összetételét analizálva a kövek 75-85%-át a tisztán koleszterint 
tartalmazó kövek alkotják, illetve a kevert bamakövek, míg 15- 
25%-át az úgynevezett fekete pigment, vagy bilirubinkövek.)

Az állati termékek, zsíros húsok, zsiradékok fokozzák a kőkép
ződést. A növényi olajok nem tartalmaznak koleszterint, ebből kö
vetkezően nem növelik a szervezet koleszterinháztartását. Az 
emberi szervezetben a normális anyagcsere során keletkezik ko
leszterin, ami egyébként nélkülözhetetlen a sejtmembránok 
felépítéséhez, a szexuális élethez, illetve az epesavak bioszin
téziséhez. Az epesavak fontosak az emésztéshez, mert egyrészt 
emulgeálják a zsírokat, másrészt fokozzák a zsírbontó lipáz aktivi
tását. Epesavaknak köszönhetjük, hogy a bakteriális toxinok nem 
szívódnak fel a bélből. Azt is tudnunk kell, hogy mind a kevés,
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mind a lúl sok koleszterin okozhat vastagbéldaganatot. Koleszterin 
hiányában hormonális problémák jelentkezhetnek.

Az egyiptomiak által fogyasztott zöldségek, fűszer- és gyógy
növények, mint például a fokhagyma, retek, petrezselyem, menta, 
bojtorján, izsópfű stb. epeelválasztást és bélműködést segítő, vala
mint fertőtlenítő hatásúak. Mivel az epekőbetegség függ a bélbaktéri
umok működésétől is, különösen igaz ez a barna epekő 
kialakulásában. A fokhagyma és a retek -  ami egyébként a fő 
élelmek közé tartozott -  kiváló prevenciót biztosíthatott. Az aerob és 
anaerob bakteriális infekciók -  Escherichia coli és Clostridium per- 
ífingens -  okozhatják az epevezetékek hámjának különböző elfajulá
sait, amelyek hozzájárulhatnak az epepangás kialakulásához, illetve 
az epekőképződéshez. A kevert- vagy barnakőképződés feltételezett 
mechanizmusa eltér a tisztán koleszterinkő-képződéstől. A baktéri
umok beta-glükuronidáz aktivitásának köszönhetően szabaddá váló 
bilirubin az epében jelenlévő kalciummal kálcium(hidrogén) bili- 
rubinát formájában kicsapódhat az epehólyagban.

Saját kutatásainkból is ismert, hogy a máj és az epe kedve
zőtlen zsírsavösszetétele és a szabadgyök-folyamatok felerősödése 
zsírmájban hozzájárulhat az epehólyag gyulladásához és az epekő
betegséghez. A betegség megelőzhető flavonoid típusú vegyüle- 
tekkel, azaz olyan zöldségek és gyümölcsök, valamint fűszer- és 
gyógynövények fogyasztásával, amelyek ezeket a polifenolos ve- 
gyületeket nagy koncentrációban tartalmazzák.
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U t ó s z ó

Ha végigtekintünk az emberiség történetén, azt tapasztaljuk, 
hogy az embereket mindig foglalkoztatta saját egészségük állapota, 
próbáltak segíteni rosszullétükön, legyőzni betegségüket. 
Megszemélyesítették, élőlényként, ellenségként fogták fel az őket 
ért bajokat. Az ókori Egyiptom kultúrájában gazdag források, 
amulettek, varázseszközök, ábrázolások és orvosi meg mágikus pa
piruszok szólnak arról, miként fogadták a betegségeket, és miként 
küzdöttek a fájdalmak ellen. Fennmaradt írásaik, képeik és 
eszközeik arról tanúskodnak, hogy nemcsak az általuk biztosnak 
tartott gyógymódokat végezték el, hanem még reménytelennek tűnő 
esetekben is megkísérelték enyhíteni a betegek szenvedéseit. Az 
ókori egyiptomiak által alkalmazott gyógymódok néha meglepő 
hasonlóságot mutatnak a modem kor orvosi beavatkozásaival, más
kor a mai ember számára értelmetlennek, komolytalannak, esetleg 
nevetségesnek vagy akár kifejezetten károsnak tűnnek.

Minél jobban megismertem az egyiptomi orvoslás részleteit, 
annál érdekesebbé váltak számomra a különböző kezelési módok, a 
recept-összeállítások és a gyógyító ráolvasások. Az orvoslás gya
korlata a természetben megfigyelt jelenségek tapasztalatait, az 
évezredes hagyományokat őrizte, amelyek a konkrét esetek érté
keléseiből leszűrt eredmények szerint váltakoztak és módosultak. 
Az eljárások hátterét azonban az egyiptomiak gondolkodása hatá
rozta meg -  még a receptekben szereplő hatóanyaggal rendelkező 
növényi és állati alapanyagok esetében is, és ez szilárd vallási alapo
kon nyugodott. Eszméikben a gyógyítás -  legalábbis az Újbiroda
lom korától fogva -  bizonyíthatóan a népszerű, nagy istenségekhez, 
főként Hórusz, Izisz, Ozirisz és Széth személyéhez, mágikus szere
pükhöz és az egyiptomi vallásban elfoglalt helyükhöz kapcsolódott.

Orvostörténeti kutatásaim során dr. Fehér János (Semmelweis 
Egyetem, II. Belgyógyászati Klinika, intézetigazgató, akinek ezút
tal is köszönöm, hogy felhívta figyelmemet erre a szempontra) 
megkért, hogy az OH Hórusz rovata számára írjak egy cikket az
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egyiptomiak egészségéről életmódjuk és gyógyítási szokásaik 
tükrében. A munka elkészült, de a témát olyan érdekesnek talál
tam, hogy tovább kutattam. Egyre újabb és újabb anyagokat gyűj
töttem, és ez a kis könyv kerekedett belőle, melynek megjelen
tetésére a Kriterion kiadó vállalkozott. Az egyiptomi orvoslás vilá
ga azonban kimeríthetetlennek tűnik. Ez a könyv is csupán egy ki
ragadott részletét mutatja be az egyiptomiak életének és gyógy
módjainak. Arra törekedtem, hogy nagy vonásokban a legjel
lemzőbb sajátosságokat mutassam be, nem feledkezvén meg né
hány érdekességről sem. A rajzok szemléletessé, könnyebben 
elképzelhetővé teszik ezt a térben és időben tőlünk távoli világot.

77. kép

..m rir~:nr~':i i r n i m i r
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K ö s z ö n e t n y i l v á n í t á s

Anyaggyűjtésem során érdekes és hasznos beszélgetéseket foly
tattam egyiptológus kollégáimmal a Szépművészeti Múzeumban. 
Szeretnék köszönetét mondani mindannyiuknak az általuk nyújtott 
információkért, ötletekért, konkrét segítségért és biztatásért:

Dr. Varga Edithnek (A Múzeum ny. főigazgató-helyettese, az 
Egyiptomi Osztály volt vezetője), aki megosztotta velem több év
tizedes tapasztalatait, és szerkesztési tanácsokat adott konzultáció
ink során,

Dr. Nagy Istvánnak (az Egyiptomi Osztály vezetője), aki kri
tikai megjegyzéseivel a pontos fogalmazásban volt segítségemre, 

Dr. Liptai Évának (tud. munkatárs), aki különösen a Piramis
szövegekkel és Koporsószövegekkel kapcsolatban hívta fel figyel
memet értékes elemekre,

Dr. Hubai Péternek (tud. munkatárs), akivel az egyiptomiak 
látásmódjával kapcsolatban folytattunk érdekes beszélgetéseket 

és Gaboda Péternek (tud. munkatárs), aki felhívta figyelmemet 
az Interneten található, számomra érdekes helyekre.

Szeretném megköszönni Ipach Ildikó és Szegediné Mikes 
Borbála segítségét is, akik több magyarországi könyvtárban nem 
fellelhető könyv beszerzésében segítettek,

valamint dr. Magyar Lászlónak, aki az Orvostörténeti Könyv
tárban sietett segítségemre forrásmunkák beszerzésével.

Szintén szeretném megköszönni több természettudományos 
szakember hozzájárulását a téma korszerű feldolgozásához és 
segítségét, hogy orvosi szempontból is korrekt képet nyújthassak 
az ókori egyiptomiak számunkra ismertté vált egészségügyi 
nehézségeiről, feladatairól, lehetőségeiről és megoldásairól:

Dr. Blázovics Annának (Semmelweis Egyetem, II. Belgyógyászati 
Klinika, tudományos fömunkatárs), akivel számos fitoterápiai vonat
kozású megfigyelést, problémát vitattam meg, és aki egy fejezet meg
írása révén maga is aktívan közreműködött a könyv elkészítésében, 

Dr. Farkas Róbertnek (Szent István Egyetem, Állatorvos Tudo
mányi Kar, Általános Állattani és Parazitológiai Tanszék, tan-

229



székvezető egyetemi tanár), aki parazitákkal, ízeltlábúakkal kap
csolatban nyújtott útmutatást,

Dr. Fekete Sándornak (Szent István Egyetem, Állatorvos Tudo
mányi Kar, Takarmányozási Tanszék, tanszékvezető egyetemi 
tanár), akivel az állatok és emberek kapcsolatáról igen tanulságos 
beszélgetéseket folytattam,

Dr. K apiller Zoltánnak (állatorvos-zoológus, PANDA 
Kisállatklinika), aki az állatok által közvetített betegségek megis
merésében és azok rendszerezésében segített,

Dr. Győry Józsefnek (Semmelweis Egyetem, II. Szemészeti Klini
ka, szemész szakorvos), akivel szemészeti kérdésekben konzultáltam, 

Dr. Forgács Balázsnak (Semmelweis Egyetem, Bőr- és Nemi- 
kórtani Klinika, bőrgyógyász szakorvos), aki az öregedéssel kap
csolatos bőrgyógyászati kérdésekben látott el irodalommal és 
felvilágosításokkal,

Dr. Hagymási Krisztinának (Semmelweis Egyetem, II. 
Belgyógyászati Klinika), aki a kézirat elolvasása után számos 
építő javaslatot tett, és figyelmemet ráirányította még további 
tisztázandó pontokra.

Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a mun
káját

lektoromnak, Dr. Balázs Péternek (Semmelweis Egyetem, 
Orvosi Népegészségtani Intézet, intézetigazgató) alapos és gondos 
munkájáért, melynek segítségével a könyv a hétköznapi olvasó 
számára is jól követhető, olvasmányos, ugyanakkor tudományos 
szempontból is korrekt munka lett,

valamint a könyv szerkesztőjének, Cihó Mironnak, akinek 
közreműködése nélkül ez a munka nem jelenhetett volna meg, 

és családom tagjainak, akiknek türelme, megértése és érdeklődése 
megfelelő hátteret biztosított a nyugodt és kiterjedt kutatásokhoz.
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F ü g g e l é k

Az egyiptomi szavak írása-olvasása

A könyvben az egyiptomi szövegek idézetei dőlt betűvel jelen
nek meg. Az idézetek közben előforduló óegyiptomi szavak tudo
mányos átírása () zárójelben, a szöveg tartalmi kiegészítése [] 
zárójelben szerepel.

Az egyiptomiak a mai arab íráshoz hasonlóan a mássalhangzó
kat és a félhangzókat írták le, kimaradt a magánhangzók jelölése. 
Éppen ezért, az egyes szavak korabeli hangalakjára csak következ
tetni lehet. Az ókori egyiptomiból kifejlődött kopt nyelv alapján 
tudjuk, hogy nagyon gyakori volt az „e” hang, ezért a leírt han
gokat többnyire ezzel a magánhangzóval szokás összeolvasni.
A szövegek tudományos átírásakor az egyiptomiak által is írt 
betűket szokás leírni latin betűkkel, amelyekhez kiegészítő jelek 
kapcsolódhatnak. A magyartól eltérő jelek olvasata:

r -  a 5 - a  j -  i vagy j w -  u vagy v 
s -  sz í - s  d -  dzs /  -  ty
h -  h 1} -  (k)h h -  (k)h k -  k

időrendi táblázat

Egyiptom története során dinasztiák váltották egymást, melyek 
sorrendje, belső tagolódása kisebb eltérésektől eltekintve az ország 
egész ókori története során biztosnak tekinthető. Ez a relatív kro
nológia azonban, éppen az említett bizonytalanságok miatt, sok 
esetben nehezen köthető konkrét évszámokhoz. Ez magyarázza, 
hogy az egyes kutatók által kiszámolt, vagy másoktól átvett időpon
tok időben visszafelé haladva egyre nagyobb különbségeket mutat
nak. Az itt következő táblázatban Jürgen von Beckcrat Chronologie 
des pharaonschien Ägypten. MÄS H6 Mainz 1997, pp. 187-192. 
című művében megjelent időrendi táblázat adatai találhatók.
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IDŐRENDI TABLA

0. dinasztia / Egyesítés kora kb. 150 év 
Archaikus kor
(1-2. dinasztia) kb. 3032/2982 -  2707/2657

Óbirodalom
3. dinasztia 2707/2657 - 2639/2589
4. dinasztia 2639/2589-2504/2454
5. dinasztia 2504/2454-2347/2297
6. dinasztia 2347/2297-2216/2166
7. dinasztia 70 nap (Manethon)
8. dinasztia 2216/2166-2170/2120

Első Átmeneti Kor
9/10. dinasztia 2170/2120-2025/2020

Középbirodalom
11. dinasztia 2119-1976
12. dinasztia 1976-1794/93

Második Átmeneti Kor
13. dinasztia 1794/93-1648/1645
14. dinasztia 7- 1648/1645
15. dinasztia 1648/1645-1539/1536
16. dinasztia 15. dinasztia vazallus királyai
17. dinasztia 1645-1550

Újbirodalom
18. dinasztia 1550-1292
19. dinasztia 1292-1186/85
20. dinasztia 1186/85-1070/69



Harmadik Átmeneti Kor
21. dinasztia
22. dinasztia
23. dinasztia.
24. dinasztia
25. dinasztia

Késői Kor

1070/1069-946/945 
946/945-kb.735 
Kb. 756-714/712 
740-714/712 
kb. 746-kb.655

26. dinasztia (szaiszi)
27. dinasztia (perzsa)
28. dinasztia
29. dinasztia
30. dinasztia
31. dinasztia (perzsa)

664-525
525-401
404/401-399
399-380
380-342
342-332

Rövidítések:

SzMK= Szépművészeti Múzeum Közleményei
Pyr = Piramisszövegek
Eb = Ebers papirusz
H = Hearst papirusz
Bin = Berlini orvosi papirusz
LÁM = Lege Artis Medicináé, Budapest
L = Londoni orvosi papirusz

Folyóirat-rövidítések:
A W -  Antike Welt,
BACE -  The Bulletin of the Australian Centre for Egyptology, 

North Ryde
B E S -  Bulletin of the Egyptological Seminar, New York 
BSEG -  Bulletin de la Société d’Égyptologie Geneve, Geneve 
DE -  Discussions of Egyptology, Oxford 
GM -  Göttinger Miszellen, Göttingen
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JEA -  Journal of Egyptian Archaeology, Egypt Exploration 
Society, London

Kérni -  Kemi. Revue de philologie et d’ archéologie égypti- 
ennes et copies, Paris Kush Kush. Journal of the Sudan Antiquities 
Service, Khartum

M D AIK  -  Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 
Instituts, Abteilung Kairo, Wiesbaden -  Mainz 

RdE -  Revue d’égyptologie, Paris 
RRE -  Revue Roumaine d'Egyptologie, Bucarest
SAK -  Studien zur altägyptischen Kultur, Hamburg 
SzMK - Szépművészeti Múzeum Közleményei, Budapest
ZÄS -  Zeitschrift ftir Ägyptische Sprache und Altertumskunde, 

Leipzig, Berlin

Orvosi folyóiratok

Am J Cardiol -  American Journal of Cardiology, New York 
Am J Phys Anthropol -  American Journal of Physical Anthro

pology, New York
Can Med Assoc J -  Canadian Medical Association Journal, 

Ottawa
CNRS Info -  Centre national de la recherche scientifique Info, 

Paris
Deutsch Tierarztl Wochenschr -  Deutsche tierärztliche Wo

chenschrift, Hannover
Genitourin Med -  Genitourinary Medicine, London 
J Environ Pathol Toxicol -  Journal of Environmental Patho

logy and Toxicology, Park Forest South (USA)
J Ethnopharmacol -  Journal of Ethnopharmacology, Lausanne 
J Gynecol Obstet Biol Repród -  Journal of Gynecologie 

Obstetrique et Biologie de la Reproduction, Paris
J Natl Med Assoc -  Journal of the National Medical Associ

ation, East Norwalk (USA)
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J R Coll Physicians -  Journal of the Royal College of Physi
cians, London

J Psychoactive Drugs -  Journal of Psychoactive Drugs, San 
Francisco (USA)

J R Soc Med -  Journal of the Royal Society of Medicine, 
London

OH -  Orvosi Hetilap, Budapest 
OK -  Orvostörténeti Közlemények, Budapest 
S D J Med -  South Dakota Journal of Medicine, Sioux Falls 

(USA)
Tierarztl Prax -  Tierärztliche Praxis, Stuttgart 
ZAW -  Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 

Berlin
Zentralbl Bakterol Mikrobiol Hyg /B/ -  Zentralblatt für 

Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene, Stuttgart, Serie B.
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