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ELŐSZÓ 

 

A magyar nyelvű korai orvosi szöveghagyomány diskurzusának jellemzői csakúgy, mint a 

történeti szövegtipológia és a nyelvtörténet pragmatikai megközelítése a magyar nyelvészeti 

kutatásokban hiányterületnek számítanak. Jelen dolgozat erre reflektálva mutatja be az orvosi 

receptet mint szövegtípust, valamint annak tágabb társadalmi-kulturális hátterét és ezek 

pragmatikai összefüggéseit. Az elemzéshez a kognitív nyelvszemlélet ad elméleti és 

módszertani keretet. 

 Az orvosi receptekhez kapcsolódó szövegtani kutatásokat 2007-ben kezdtem az ELTE 

BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Magyar Nyelvészeti Programjában. A téma 

kidolgozására Keszler Borbála ösztönzött, akinek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. 

Hálával tartozom továbbá témavezetőmnek, Tolcsvai Nagy Gábornak, aki kritikai 

megjegyzéseivel, kérdésfelvetéseivel, türelmével és biztatásával sokat segített a kutatás 

alakulásában és a dolgozat elkészítésében. Ezúton szeretném megköszönni az ELTE 

Stíluskutató Csoport tagjainak azokat az értékes tanácsokat, amelyekkel a téma egyes 

részleteinek kidolgozásához hozzájárultak. Külön köszönöm az építő jellegű kritikákat és 

megjegyzéseket Csontos Nórának és Hámori Ágnesnek, akik a disszertációm munkahelyi 

vitáján opponenseim voltak. Hálás vagyok továbbá Brdarné Szabó Ritának, Kugler Nórának, 

Simon Gábornak és Tátrai Szilárdnak, akik sokat segítettek a dolgozat gondolatainak 

formálásában, egyes részleteinek kifejtésében. Köszönettel tartozom továbbá Takács 

Anitának, aki nagy segítséget nyújtott a dolgozat ábráinak elkészítésében. Végezetül hálás 

vagyok családomnak és barátaimnak a türelmükért és a támogatásukért. 

 A dolgozat megírásában és a szükséges szakirodalom összegyűjtésében nagy 

segítségemre voltak a KAAD, a Heinrich J. Klein, valamint az Osztrák–Magyar Akció 

Alapítvány kutatóösztöndíjai, amelyek lehetőséget biztosítottak arra, hogy hosszabb időt 

tölthessek Németországban és Ausztriában a témához kapcsolódó kutatással és a disszertáció 

előkészítésével. 
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„Aus der Transparenz der Vergangenheit erst  

gestalten sich die Konturen der Zukunft.” 

(Schipperges 1985: 335) 

 

1. Bevezetés 

 

1.1. A téma kijelölése, a téma indokoltsága 

A gyógyítás kezdetektől fogva a közösség számára értékes tevékenység, a szellemi kultúra 

fontos része, amelyet a különböző korokból és kultúrákból fennmaradt, nagyszámú orvosi 

emlékek is bizonyítanak. Jelen dolgozat a magyar nyelvű orvosi irodalom legkorábbi 

szakaszát és annak tágabb kulturális és társadalmi kontextusát tárja fel a korabeli orvosi 

szöveghagyomány minden szintjén fellelhető szövegtípus, az orvosi recept bemutatásán 

keresztül. A kutatás egyik (és eredeti) célkitűzése az, hogy bemutassa a címben megjelölt 

szövegtípust a kiválasztott időszakban. A pragmatikai megközelítés, valamint a téma 

kidolgozatlansága miatt azonban a dolgozat nemcsak a receptet vizsgálja a 16–17. században, 

hanem a korabeli orvosi szöveghagyományt is részletesen bemutatja. Ennek fontos részét 

képezik az orvostörténeti vonatkozások, a kialakult diskurzushagyományok, és 

diskurzusközösségek kérdései is (vö. 3., 4.). Így a dolgozat a címben kijelölt témát tágabb 

szociokulturális meghatározottságában ragadja meg, amivel további, orvosi szövegekhez 

kapcsolódó vizsgálatok hátterét is meg kívánja teremteni. 

A kutatás kiindulási gondolata az, hogy a gyógyításhoz kötődő írások nemcsak a múlt 

lenyomatai, hanem a jelen megértéséhez vezető utat is biztosítják. A szövegtípus vizsgálatánál 

így alapvető fontosságúnak tartom az alakulástörténet hangsúlyozását. Habár jelen 

dolgozatban csak a címben megjelölt időszak szövegeit vizsgálom, ezeket egy 

alakulástörténet részének tekintem. A kutatás célja tehát, hogy bemutassa a 16–17. századi 

orvosi receptet mint szövegtípust az európai és a magyar medicina szöveghagyományában és 

kultúrtörténeti vonatkozásaiban, valamint hogy rámutasson a korabeli orvosi kommunikáció 

fontos pragmatikai összefüggéseire. Így a szövegek szociokulturális meghatározottságán túl a 

dolgozat másik fontos kiindulási pontját a nyelvi variabilitás jelenti, amely a nyelvközösség 

és az egyéni nyelvhasználat szintjén egyaránt megmutatkozik. A vizsgálat tehát alapvetően 

szövegtipológiai indíttatású, azonban számos nyelvészeti diszciplína és más tudományterület 

módszereinek és eredményeinek a bevonását is megköveteli. A több tekintetben is 

interdiszciplináris módszerek egységes kezelésére a funkcionális kognitív nyelvszemlélet 
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szolgál keretül. Mivel a magyar nyelvtörténeti kutatásokban a kognitív megközelítésű 

elemzéseknek nincs nagy hagyománya, ezért körültekintően, külön fejezetben tárgyalom a 

dolgozat elméleti háttereként szolgáló kutatási keretet és módszereket (vö. 2.). 

 A 16–17. századi receptek vizsgálata több szempontból is indokoltnak tekinthető. 

Egyrészt a kiválasztott szövegtípus nyelvészetileg szinte teljesen feltáratlan terület (vö. 

Keszler megjelenés alatt; Keszler–ifj. Kaán 2010a, 2010b; Kuna 2007, 2008, 2009, 2010, 

megjelenés alatt), pedig jellegzetességei és kiterjedt használata révén a korai orvos–beteg 

kommunikációhoz, a tudományos nyelv gyökereihez és fejlődéséhez, valamint a korabeli 

gyógyítás nyelvhasználati közegéhez is közelebb kerülhetünk. Másrészt fontos megemlíteni, 

hogy a magyar nyelvű kutatásokban a szövegtipológiai vizsgálatok minden tekintetben 

hiányterületnek számítanak (vö. Kocsány 1989, 2002). Harmadrészt pedig egyre erőteljesebb 

elméleti és gyakorlati igény mutatkozik a nyelvtörténetben arra nézve, hogy a pragmatikai 

nézőpontú, szövegközpontú megközelítés helyet kapjon a kutatásokban (vö. Maitz 2000; 

Maitz–Molnár 2001; Pusztai 1999; Sárosi 2003; l. bővebben 2.). Jelen dolgozat ezen 

hiányterületekre reflektálva pragmatikai megközelítésben elemzi a 16–17. századi receptet 

mint szövegtípust. 

A továbbiakban a bevezető részben kitérek az elemzést érintő központi kérdésekre: így 

áttekintem a dolgozat legfőbb alapgondolatait (téziseit); kijelölöm és megindoklom a kutatás 

időhatárait; ezzel összefüggésben bemutatom a vizsgálat korpuszát, és végezetül ismertetem a 

dolgozat felépítését. 

 

1.2. A dolgozat tézisei 

A dolgozat a címben és a fentiekben megfogalmazottak szerint a 16–17. századi receptnek 

mint szövegtípusnak a bemutatására vállalkozik. Az elemzés tehát a recepteket már eleve 

szövegtípusként kezeli, amit a történeti alakulás, az európai szöveghagyomány, a 

szociokulturális, valamint a nyelvközösséget érintő jellegzetességekre alapoz. A dolgozat 

alapgondolatait a funkcionális kognitív felfogás határozza meg. Eszerint a szövegtípusok 

olyan kognitív minták, tudásreprezentációk, amelyek egy bizonyos beszédhelyzethez kötődve 

a kommunikatív igények mentén konvencionalizálódnak, majd a nyelvi tevékenység során 

aktiválódnak (Kocsány 1989, 2002; Tolcsvai Nagy 2001a, 2006). Ezek a minták nem válnak 

el élesen egymástól, az egyes szövegtípusok egymással kapcsolatban állnak, hálózatba 

rendeződnek. A szövegtípusok tehát a nyelvközösség és az egyén kommunikatív szándékai 

mentén változó mintázatoknak tekinthetők (Görlach 2004; Kohnen 2004). Így a 

szövegtípusok létében, használatában és alakulásában központi szerepet kap a társadalmi-
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kommunikatív relevancia, ami értelemszerűen szükségessé teszi ezen tényezők bevonását a 

vizsgálatba (vö. Heinemann 2000a; Kocsány 2002; l. bővebben 2.1.1.1., 5.).  

A dolgozat egyik kiindulópontja is a kognitív szemlélet szövegtípus-felfogásához 

kapcsolódik. Ennek értelmében a szövegtípus a tudás komplex formája, jelen elemzésben 

forgatókönyv, amely magába foglalja a nyelvi interakció minden összetevőjét (Nothdurft 

1986; l. bővebben 2.1.1.1.). A kutatás további fontos alapgondolata a nyelvi variabilitás, 

amely a nyelvi potenciálban, egyéni-mentális szinten és a társas-kulturális interakcióban 

egyaránt megmutatkozik (Labov 1966, 1972; Langacker 1987). 

Ennek értelmében a dolgozatban az alábbi tézisek fogalmazódnak meg: 

1. A recept a 16–17. században alapszintű szövegtípus, amelyben a HASZNOS
1 fogalmára 

vonatkozó tudás válik hozzáférhetővé (TUDÁS és/vagy CSELEKVÉS formájában). 

2. A receptnek számos tematikusan szerveződő és hagyományon alapuló altípusa létezik, 

amelyek úgy keletkeznek, hogy a forgatókönyvből más-más elemek aktiválódnak a nyelvi 

tevékenység során. Egyes jellegzetességek gyakori tipikus együttállása révén többé-kevésbé 

sztenderdizált típusok jönnek/jöhetnek létre (esetleg új szövegtípust is létrehozva). 

3. A szövegtípus forgatókönyve nagymértékben idegen mintákon alapul, ami jelentősen 

befolyásolja a vernakuláris nyelvű diskurzus jellemzőit is. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy 

az adott nyelvközösség saját kommunikatív igényei mentén alakítja az átvett mintákat. 

4. A recept alakulásában és jellemzőiben központi szerepet kap az orvoslás története, az 

orvosi szöveghagyomány kialakult szövegtípusai, a szöveg terjedésének módja, valamint a 

korabeli gyógyítás tágabb társadalmi-kulturális kontextusa. Ezek a tényezők és az 

interakcióban résztvevők szándékai, tanultsága a nyelvi konstruálást is nagyban 

meghatározzák. 

5. A korabeli orvoslás egyrészt tudományként, másrészt gyakorlati tevékenységként van jelen. 

A két terület természetesen nem válik el élesen egymástól, hanem szoros összefonódásokat 

mutat. Ennek megfelelően az orvosi szövegekben jellemzően a TUDÁS és/vagy a CSELEKVÉS 

eltérő mértékben kerül előtérbe, ami a nyelvi reprezentációkban is megfigyelhető.  

6. Az orvoslás ezen kettőssége a gyógyítást végzők körével, tanultságával is szoros 

összefüggést mutat. A korabeli szövegek így a tudományos és a mindennapi kontinuumában, 

egymással szoros összefüggésben értelmezhetők. A szerzők tanultsága, céljai, a címzettek 

köre alapján a 16–17. században sajátos konstruálásbeli jellemzők alapján elkülöníthető a 

tudományos és a mindennapi stílustípus. 

                                                           
1 A dolgozat további részében a HASZNOSat (a HASZNOSSÁGot) fogalmi körként használom, amely a receptekben 
különböző módon dolgozódik ki a társas-kommunikatív célok mentén (l. bővebben 5.1.1.).  
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7. A stílusnak, a szövegtípus alakulástörténetének, az altípusok szerveződésének, a rokon 

szövegtípusok egymáshoz való viszonyának elemzéséhez a recept forgatókönyve ad 

értelmezési és magyarázati keretet. 

A dolgozat téziseiben is megmutatkozik, hogy a szövegtipológiai elemzés a 

nyelvészeten belül, illetőleg egyéb tudományterületek tekintetében is elméleti és módszertani 

pluralizmust követel (vö. 1. ábra), amelynek integrációjára, egységben való kezelésére a 

kognitív szemlélet ad lehetőséget. 

 

1. ábra: A történeti szövegtipológia interdiszciplináris kapcsolatai a korai orvosi receptek vizsgálata 

kapcsán 

 

 

 

1.3. A dolgozat időhatárainak kijelölése 

A kutatás a magyar nyelvű receptek alakulástörténetének kezdeti időszakát vizsgálja. Az 

időhatár kezdőpontját az jelöli ki tehát, hogy mikortól maradtak fenn az első magyar nyelvű 

orvosi szövegek, receptek. Ezek, ahogy a korpuszból is látható (vö. 1.4.), a 16. század 

második felétől jellemzőek nagyobb számban. Így a legkorábbi vizsgált teljes munka Váradi 

Lencsés György Ars Medicája (1577 k.). A kutatás végpontját a 17. század végénél jelöltem 

ki. Ezt egyrészt indokolja, hogy a 18. századtól jelentős szemléletváltozás figyelhető meg az 

orvoslásban (vö. 3.2.). Egyre fontosabb szerepet kap ugyanis az intézményesített, tudományos 

orvoslás, ami azonban korántsem jelenti a népi, empirikus gyógyítás eltűnését. Másrészt 

indokolttá teszi a vizsgálat végpontjának kijelölését Pápai Páriz Ferenc Pax Corporisa is 

(1690; 1695).2 Ez a nagy jelentőségű orvosi munka a vizsgált korszak számos jellemzőjét 

magán viseli, mintegy összefoglalja azokat.  A Pax Corporis kiemelkedő fontosságú munka, a 

                                                           
2 A Pax Corporis 1695-ös 3. kiadását Pápai Páriz Ferenc sok fontos résszel egészítette ki az elsőhöz képest (vö. 
Szablyár 1984; Szlatky 1983; Függelék II. Nyomtatott művek 4.). A dolgozatban az 1695-ös bővített változaton 
alapuló Szablyár-féle munkát használom, amely az 1764-ben megjelent (a 3. kiadáshoz képest nem bővített) Pax 
Corporis kiadása. A dolgozatban a továbbiakban Pax Corporis 1695/1984 rövidítéssel hivatkozom rá.  
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kutatás végpontját mégsem tartottam szerencsésnek ennek viszonyában, konkrét évszámhoz 

kötve kijelölni. Ez ugyanis azt sugallhatná, hogy ezzel lezárult egy fejezet a magyar orvoslás 

történetében. A gyógyítás alakulása azonban nem szakaszokban, hanem folyamatában 

(alakulástörténetében) ragadható meg. Így nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 18. 

században számos olyan írás keletkezett, amelyek szorosan kapcsolódnak a 16–17. századi 

szövegekhez. Ezek vizsgálatát, valamint a szövegtípus teljes alakulástörténetének leírását a 

későbbi kutatások során tervezem. 

 

1.4. A korpusz kialakítása 

Fontos szem előtt tartani, hogy a 16–17. században „[…] a kéziratos és nyomtatott könyvek 

együttesen jelentik a magyar nyelvű orvosi irodalom kezdeti időszakát, s a nyomtatott, illetve 

kéziratos formából adódó különbségek kisebb jelentőségűek az azonos témából és 

előadásmódból, a magyar nyelvűségből következő egyezéseknél” (Szlatky 1983: 384). Ennek 

megfelelően a korpusz kialakításakor a nyomtatott és a kéziratos gyógyításhoz kapcsolódó 

munkákat is számba vettem. Mielőtt ismertetem a dolgozat korpuszát, kitérek néhány olyan 

pontra, amely a források kezelésénél, így a korpusz kialakításánál problémát jelentettek. 

 

1.4.1. A korpusz kialakításakor felmerülő problémák, későbbi feladatok 

A korpusz kialakításakor számos problémával kellett szembesülnöm. Habár a korai orvoslás 

magyar nyelvű dokumentumai több tudományterületnek (orvostörténet,3 néprajz,4 

nyelvészet5) is a középpontjában állnak, szisztematikus feldolgozásuk és rendezésük még nem 

történt meg. Ez különösen igaz a kéziratokra, amelyek közül több a mai napig egyáltalán nem 

vagy csak nehezen hozzáférhető. Az egyes utánnyomásokban is nagy különbségek 

mutatkoznak (szemelvények vagy teljes szövegek, az átíráskor alkalmazott elvek stb.).        

                                                           
3 Néhány fontosabb orvostörténeti munkát említve: Antall–Buzinkay 1975, 1979; Buzinkay1977; Grabarits 
2009, 2010; Győry 1900; Kapronczay Katalin 2000, 2001, 2009; Kapronczay Károly 2009; Kozocsa 1961; 
Magyary-Kossa 1929; Palotai 2008; Schultheisz 1959a, 1959b, 1959c, 1960, 2002, 2003, 2009 stb. 
Fontos orvostörténeti fórumok: Magyar Orvostörténeti Társaság, szakfolyóirata: 1955–1967 között: Országos 
Orvostörténeti Könyvtár Közleményei; 1968-tól: Orvostörténeti Közlemények címmel; Semmelweis 
Orvostörténeti Múzeum; Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár, Arany Sas Patikamúzeum; Ernyey József 
Gyógyszertörténeti Könyvtár. 
4 Néhány fontosabb orvosláshoz kapcsolódó néprajzi munkát említve: Bencze 1957; Békefy 1912; Bolgár 1934; 
Erdélyi 1976; Grynaeus 1996; Hoppál 1990; Oláh 1956, 1979, 1986; Pócs 1977, 1979, 1986, 2010; Rácz 1978, 
1979, 1982; Spielmann 1979; Vajkai 1937, 1948 stb. 
5 Néhány fontosabb, a korai orvosi nyelvhez kapcsolódó nyelvészeti munkát említve Benkő 1975; Büky 1988; 
Deme 1960; Jakab–Bölcskei 1988; Kabán 1993; Keszler 2002a, 2002b, 2003, 2004, 2005, 2009, megjelenés 
alatt; Keszler–ifj. Kaán 2004, 2010a, 2010b; Kovalovszky 1955; Kuna 2007, 2008, 2009, 2010, megjelenés alatt; 
Lóránd 1979; Molnár 1947; Müller 1903; Pais 1960, 1975; Szabó T. 1979, 2001a, 2005, 2007, 2009; Szabó T.–
Bíró 2000; Szabó T.–Sz. Tóth 1982, 1993 stb. 
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Az anyaggyűjtés során egyre nagyobb problémát jelentett, hogy hogyan kezelhető az egyes 

források „tarkasága”. Több lehetőség kínálkozott: 1) Az eredeti kéziratok saját átírására. Erre 

a feladatra egyedül azonban nem vállalkozhattam, illetve akadályt jelentett volna számos 

nehezen hozzáférhető kézirat feldolgozása is. 2) Egy többé-kevésbé egységes 

kéziratgyűjtemény feldolgozása. Ilyen például a Hoffmann Gizella (1989) által kiadott 

munka, amelyben 16 házi orvosságos könyvet közöl Radvánszky Béla gyűjtéséből. Ez a 

lehetőség azonban más fontos forrásokat zárt volna ki a kutatásból, illetve a gyűjtemény 

írásmódja sem egységes. Két kézirat esetében például Radvánszky Béla átiratában, mai 

helyesírás szerint közli a szövegeket, mivel az eredeti példányok jelenleg hozzáférhetetlenek 

(vö. Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989; Medicusi és borbélyi mesterség 

1668–1703/1989). A többi kéziratban az eredeti helyesírást megtartja. 3) Harmadik 

lehetőségként kínálkozott volna, hogy csak a nyomtatott orvosi szövegeket vizsgálom, 

amelyekből a legkorábbi példányok jellemzően hozzáférhetők. Így viszont a kutatási 

eredmény torzult volna jelentős mértékben (vö. 4.3.2.).  

A felmerülő problémákat mérlegelve, és számos eredeti szöveget áttanulmányozva 

arra a következtetésre jutottam, hogy a kutatási eredményeimet nem befolyásolja, ha 20. 

századi kiadásokból dolgozom; hiszen az elemzés szempontjából a hangjelölések, az 

írásjelhasználat vagy a dialektusok kérdése irreleváns (habár ezek is a jelentéslétrehozás 

részei).6 Ugyanakkor ezek a kiadások lehetőséget nyújtanak a vizsgált terület széles körű 

bemutatására. Természetesen a hibázás lehetőségét nem zárom ki az utánnyomások kapcsán, 

de elfogadom és feltételezem, hogy a szövegek kiadói az eredeti jelentést megtartva az 

íráskép aktualizálásán túl nem változtattak az eredeti szövegen, csupán „felfrissítették” a mai 

befogadók számára.7 Az egyes források összehasonlítása során találkoztam szövegelrendezési 

változtatásokkal. Mivel a diskurzusban az információk elrendezése a szövegtani kutatásban 

központi jelentőségű, amennyiben lehetőségem volt az eredetivel összevetni, úgy azt a 

diskurzusfelépítést követtem (például hozzávalók kiemelésében). Az egyes példák idézésében 

következetesen a forrásaim helyesírását követem, amennyiben ettől eltérek, azt lábjegyzetben 

jelzem. Minden példánál megadom továbbá a szövegek pontos elérhetőségét a 

                                                           
6 Az eredeti kéziratok elsősorban az iniciátorok kapcsán jelentettek többletinformációt a kutatásban. Erre az 5. 
3.1. pontban térek ki. 
7 Erre utalnak az összeállítók elő-, illetve utószóban megfogalmazott elvei is vö. S. Sárdi Recept korpusz 
Köszöntőjében; Szabó T. 1979: 60; Szlatky 1983: 424–425. 
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visszakereshetőség és az összehasonlíthatóság érdekében.8 Ha a receptekből kiragadott 

részeket idézek, akkor azokat mai helyesírás szerint, forrás nélkül közlöm. 

 A forrásmunka kapcsán felmerült problémáim még inkább megerősítettek abban, hogy 

sürgető feladat egy korai orvosi szövegeket tartalmazó egységes elveken alapuló elektronikus 

korpusz létrehozása, amely ezeket a filológiai problémákat kiküszöböli (vö. angol orvosi 

szövegek Taavitsainen–Pahta–Mäkinen 2005; Voigts–Kurtz 2001). Ennek tartalmaznia 

kellene a már megtalált és részben feldolgozott orvosi munkákat, levelezéseket, valamint a 

még lappangó kéziratok és nyomtatványok felkeresése is további fontos feladat. Egy ilyen 

adatbázis létrehozása révén a magyar orvosi szövegekre vonatkozó nyelvi kutatások 

bekapcsolódhatnának a hasonló nemzetközi vizsgálatokba is.9 Így minél nagyobb 

teljességében válnának vizsgálhatóvá a magyar szaknyelv, az orvos–beteg kommunikáció 

sajátos fejlődési irányvonalai és más európai nyelvekkel való kapcsolódási pontjai.10    

A receptekhez kapcsolódó forrásfeldolgozás során számos 16–17. századi orvosi 

munkát és ezek fellelhetőségét gyűjtöttem össze. Ezeknek a jegyzékét a Függelék I.  pontja 

alatt katalógusszerűen közlöm.11 Gyűjtőmunkám során nagyban támaszkodtam az Országos 

Széchényi Könyvtár (OSZK), az Egyetemi Könyvtár (EK), a Magyar Országos Levéltár 

(MOL) kézirattárának katalógusaira, valamint a már publikált adattárakra, szövegközlésekre, 

utánnyomások jegyzeteire és néhány elektronikus adatbázisra.12 Ezek közül kiemelném az ún. 

Recept korpusz projektjét, melynek keretén belül a 17–18. századi receptek feldolgozása és 

átírása több éve zajlik az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Régi 

Magyar Irodalmi Tanszékén S. Sárdi Margit vezetésével. A projekt keretén belül már számos 

17–18. századi orvosi és egyéb típusú recept internetes közlése megtörtént. Ezenkívül sok 

orvosi mű átírása is elkészült, amelyek internetes közlése még késik.13 A kutatás során nem 

                                                           
8 A szövegbeli hivatkozásban az 1.4.2. pontban megadott rövidítéseket használom. Megadom továbbá az 
oldalszámot, és amennyiben a receptgyűjteményben a szövegek számozva vannak, azt is közlöm az alábbi 
módon. Pl.: Kis Patika 1628/1989: 217 [23].  
9 vö. pl. Alonso-Almeida–Cabrera-Abreu 2002; Carrol 1999; Eckkrammer 2005; Jones 1998, 2004; Mäkinen 
2004; Taavitsainen 1994, 2001; Taavitsainen–Pahta 1998, 2004a, 2004b; Voigts 1995. 
10 Az egységes elvet követő elektronikus korpuszok számos új kérdésfelvetést tesznek lehetővé, ugyanakkor 
fontos hangsúlyozni, hogy a pragmatikai szemléletű nyelvtörténeti megközelítésben a jelentéslétrehozás egészére 
nézve a kéziratok (nyomtatványok) következetlenségei, helyesírása, a kézírás megváltozása stb. is fontos 
tényezők. Így a későbbi kiadások és betűhű átiratok nem adnak teljes képet az elemzésben, ezekhez a korabeli 
iratok tanulmányozását is jelentős feladatnak tartom. 
11 Ez a katalógusszerű jegyzék ugyan nem tartalmazza a korabeli összes orvosi dokumentumot, mégis azt 
gondolom, hogy alapját képezheti egy későbbi 16–17. századi gyógyításhoz kapcsolódó tematikus korpusznak. 
12 Alföldi Flatt 1895; Borsa 1955, 1956, 1958; Bothár 1911; Hoffmann 1989; Kapronczay Katalin 2009; 
Magyary-Kossa 1929; Olosz 2002; Schram 1973; Schultheisz 1959a, 1959b, 1959c; Szablyár 1984; Szabó T. 
1979; Szabó T.–Bíró 2000; Szlatky 1977, 1978, 1980; 1983, Varjas 1943; eRMK. 
13 Ezúton is szeretném megköszönni S. Sárdi Margitnak, hogy rendelkezésemre bocsátotta a még nem közölt 
átírásokat is (OSzK. Oct. Hung 87., Oct Hung. 500, Quart. Hung. 280, Fol. Hung. 898/MNy 18., Fol. Hung. 
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támaszkodtam a Függelék I.-es pontja alatt felsorolt orvosi írások mindegyikére, a vizsgálat 

korpuszát a következő alpontban ismertetem. 

 

1.4.2. A korpusz 

A kutatás során négy nyomtatott és huszonkét kéziratos munkát használtam. A nyomtatott és 

a kéziratos művek időrendben a következők:14  

 

Nyomatott művek: 

Herbárium 1578/1979  

Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983  

De conservanda 1694/1983 

Pax Corporis 1695/1984   

 

Kéziratok: 

Ars Medica 1577 k./1943  

Medicinae Variae 1598/1989 

Egy néhány rendbeli orvosságok 1614–1635 k./1989  

Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989  

Testi orvosságok könyve 1619 k./1989  

Kis patika 1628/1989  

Gyógyszerek I. [17. sz. eleje]/1989  

Gyógyszerek II. [17. sz. eleje]/1989  

Házi patika 1663 k./1989  

Orvosságos könyveczke 1664 k./1989  

Próbálós bizonyos orvosságok 1666; 1693/1989  

Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989  

Orvosságos könyv 1677/2011 

Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989  

Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 

Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983  

                                                                                                                                                                                     

1122,  Kolozsvár Ms. 679, Ms. 1599, 1793). A dolgozatban erre a forrásra Recept korpuszként utalok (l. 
Bibliográfia  S. Sárdi Margit 2011. Recept korpusz). 
14 A dolgozat egészében a fenti módon hivatkozom a forrásokra. A pontos bibliográfiai adatokat az Idézett 
művek jegyzékében adom meg. A dolgozatban az orvosi művek szakirodalomban is bevált rövid címeit 
használom. A teljes címet l. Függelék I. 
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Próbált orvosságok 1684/1989  

Liber Medicanarum 1693 k./1983  

Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989 

Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983  

Orvoskönyv némely füveknek hasznáról [17. sz.]/1989  

Lipcsei György Naplófeljegyzései [17 sz. vége]/2011 

 

A korpusz forrásai és a hozzájuk kapcsolódó tudnivalók, így a szerzőkről, a keletkezés 

körülményeiről az adatokat a Függelék II.  pontja alatt közlöm. Az itt említett szociokulturális 

háttér, valamint a szövegalkotást és -befogadást meghatározó tényezők a későbbi elemzés 

során is fontos szerepet kapnak. 

 A felsorolt orvosi munkákból mintegy 10.000 receptet vizsgáltam. Ezekből jelen 

dolgozatban 127 példát hozok. A tudományos és a mindennapi stílus elemzéséhez 

kialakítottam továbbá egy tematikus korpuszt, az ún. fejfájás-korpuszt (vö. 6.; Függelék III.), 

amelyben 130 fejfájáshoz kapcsolódó szöveget közlök a fent említett írásokból. A teljes 

fejfájás-korpusz a Függelék III.  pontja alatt olvasható.15 A korpusz bemutatását követően 

rátérek a dolgozat felépítésének ismertetésére. 

 

1.5. A dolgozat felépítése 

Jelen bevezető rész után (1.) ismertetem a dolgozat elméleti és módszertani hátterét (2.). A 

magyar nyelvtörténeti kutatásokban a szövegtipológiai (2.1.), szociolingvisztikai és 

pragmatikai megközelítés hiányterületnek számít, ezért ezek elméleti megalapozására és 

összefüggéseire részletesen kitérek megteremtve a receptek elemzésének vizsgálati keretét 

(2.2.). A dolgozat célkitűzéséből és pragmatikai meghatározottságából következően fontos 

szerepet kapnak a vizsgálatban a társadalmi-kulturális tényezők, valamint a szövegalkotás és  

-befogadás körülményei. Így a 3. fejezetben az orvoslás alakulásának tágabb történeti és 

kulturális kontextusát vizsgálom meg európai (3.1.) és magyar viszonylatban (3.2.), valamint 

ezek receptirodalommal való összefüggéseire is kitérek (3.3.). A 16–17. századi társadalom, a 

korabeli gyógyítási gyakorlat, valamint a korábban kialakult szövegtípusok is nagy hatást 

gyakoroltak a vizsgált kor orvosi szöveghagyományára. Ezeket a jellemzőket elemzem a 4. 

pontban különösen nagy hangsúlyt fektetve a gyógyításhoz kapcsolódó szövegek 

osztályozására a tudományos és a mindennapi használat viszonyában (4.1., 4.2.). Fontos 
                                                           
15 A Függelékben (I. , II. , III. ) szereplő adatok a kutatás és a dolgozat fontos részét képezik. 
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szerepet kap továbbá a gyógyítók és az orvosi irodalom rétegzettségének és ezek 

összefüggéseinek, valamint a magyar nyelvű szövegek diskurzusközösségeinek vizsgálata is 

(4.3., 4.3.1., 4.3.2.). Ezt követően térek rá a 16–17. századi receptek teljes körű elemzésére 

(5.). A recept mint szövegtípus meghatározása után (5.1.) részletesen bemutatom a receptek 

korabeli tematikusan és a szöveghagyomány mentén szerveződő altípusait (5.2.), majd a 

szövegtípusban előforduló információk elrendezési, szerkezeti sémáját vizsgálom (5.3.). A 

receptek három fő funkcionálisan szerveződő sematikus szerkezeti egysége, így az iniciátor 

(5.3.1.), az instrukciós rész (5.3.2.) és a meggyőzés (5.3.3.) mentén mutatom be a nyelvi 

konstruálás jellemzőit és variabilitását. Az elemzésben különösen hangsúlyos szerepet kap a 

szövegtípus fő funkciójának számító instrukció bemutatása (5.3.2.3.), amely szoros 

összefüggést mutat a receptbeli interakció interperszonális és perspektivikus jellemzőivel. A 

receptbeli instrukció jellemzésére két kognitív nyelvészeti modellt alkalmazok. A recept 

tágabb kulturális-társadalmi kontextusát, tematikusan szerveződő altípusait, valamint az 

információk sematikus elrendeződését és ennek variabilitását a recept forgatókönyvének 

segítségével elemzem (5.4.). Ez ad keretet a dolgozat utolsó nagy fejezetének is (6.), 

amelyben a 16–17. századi receptek két tipikus mintázatát a tudományos és a mindennapi 

stílustípust mutatom be a kognitív stilisztika módszereivel (6.1.). Az elemzést egy 

tematikusan kialakított, a fejfájáshoz kapcsolódó korpuszon végzem el. A stílustípus 

vizsgálatába a diskurzus minden szintjét bevonom. A makroszintű jellemzők (6.3.1.) 

áttekintését követően a mezo- és mikroszintű elemzésben elsősorban a nézőpont-szerveződés 

jellegzetességeit mutatom be (6.3.2.). Így a stílus vizsgálatában különösen fontos szerepet kap 

a személyesség dimenziója, a szubjektivizáció–objektivizáció, valamint ezek összefüggésében 

az interperszonális KÖZELSÉG és TÁVOLSÁG kérdése. A zárófejezetben (7.) összegzem a 16–

17. századi receptek jellegzetességeit, a dolgozat eredményeit, valamint kitekintést adok a 

további kutatásokra vonatkozóan. A dolgozat fontos részét képezi a Függelék is, amely a 16–

17. századi orvosi szövegek forrásaira (Függelék I.), a korpusz keletkezéstörténeti és 

szociokulturális hátterére (Függelék II .) vonatkozó információkat, valamint a tematikusan 

összeállított fejfájás-korpuszt is tartalmazza (Függelék III.).   
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„[…] use the past to explain the present,  

and the present to explain the past.”  

(Romaine 1988: 1452) 

 

2. A dolgozat elméleti háttere – funkcionális kognitív nyelvszemlélet 

 

A dolgozat elméleti keretét a funkcionális kognitív nyelvszemlélet adja. A kognitív nyelvészet 

a kognitív tudományok egyik részterülete, amely számos más részdiszciplína bevonásával 

közelíti meg tárgyát, az elme és a nyelv kapcsolatát. Egyik alapvetése, hogy a nyelvről és a 

világról való tudásunk nem választható el élesen egymástól. A nyelv nem önmagáért és eleve 

létező, hanem az emberek közötti kommunikáció céljai mentén működik, így egyrészt egyéni-

mentális, másrészt emberek közötti, szociokulturális teljesítmény (Langacker 1987; 

Tomasello 1999/2002, Tolcsvai Nagy 2001). Ez a két tényező egymástól elválaszthatatlan. A 

kommunikáció ennek értelmében nyelvi, mentális és társas tevékenység, amelynek során az 

emberek egymás számára hozzáférhető jelentéseket, (interszubjektív) világreprezentációkat 

hoznak létre, és osztanak meg egymással; illetve személyközi kapcsolatokat alakítanak ki. Ez 

határozza meg a nyelv két alapvető metafunkcióját az interszubjektív (megismerő), illetve az 

interperszonális (kapcsolatteremtő) funkciót (Sinha 1999; Tátrai megjelenés alatt; Tomasello 

1999/2002).  

A világ megismerése és a nyelvi megismerés szoros kapcsolatban áll egymással, és 

nagyban függ az ember testi, fizikai és társas viszonyaitól. A világ feldolgozása során a 

megszerzett tudást reprezentációik révén rendezett formában tároljuk az agyban. Ilyen 

reprezentációs mód a sematizáció, az absztrakció és a kategorizáció. A jelentésreprezentációk 

leírására a kognitív pszichológia és a kognitív nyelvészet számos kategorizációs modellt 

alkalmaz, mint például a prototípus-elmélet, a sémák, keretek és a forgatókönyvek elmélete (l. 

bővebben van Dijk 1977/1982; Eysenck–Keane 1990/2003; Rosch 1977; Taylor 1991; 

Shank–Abelson 1977). Ezek a kategorizációs modellek, ahogy látni fogjuk, a szövegtípusok 

kognitív nyelvészeti megközelítéséhez nagy segítséget nyújtanak (vö. 5., 6.).  

Funkcionális kognitív megközelítésben a nyelv tehát nem készen kapott 

szabályrendszer, hanem működés, elmék közötti interakció, amely a vizsgálati módszereket is 

nagyban meghatározza. A nyelvi jelenségek leírásánál alapvető fontosságú, hogy az elemzés a 

nyelvi tevékenységből indul ki, és figyelembe veszi annak társadalmi, kulturális és kognitív 

feltételeit is, és ezeket komplex egészként szemléli, a nyelvhasználatot tehát működés közben 
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vizsgálja (Langacker 2008: 28; Tátrai 2005: 209; Verschueren 1995: 13). Ez alapvetően 

interdiszciplináris módszerek alkalmazását teszi szükségessé. Jelen munka esetében a korai 

orvosi receptek nyelvészeti elemzésének módszertani hátterét a történeti szövegtipológia, 

pragmatika és szociolingvisztika adja; míg a szociokulturális háttér vizsgálatához 

elengedhetetlen az orvostörténeti vonatkozások feltárása. 

 

2.1. Szövegtan és szövegtipológia 

A modern szövegtan kezdetei a 20. század második felére tehetők. Ekkortól kezdve irányul a 

figyelem a mondatnál nagyobb nyelvi egységekre. A szövegkutatásnak alapvetően két 

irányzata alakult ki annak megfelelően, hogy a vizsgálat milyen szempont, illetve tudományág 

felől közelíti meg a szöveget. Az egyik az ún. nyelvirendszer-központú, amely a mondatok, 

illetve azok szintaktikai kapcsolataiból indul ki; a másik pedig a szövegértelem-központú 

irányzat, amelyben a funkció és a megértés kerül előtérbe (Kocsány 1989: 146; Tolcsvai Nagy 

2001: 16–19). Az 1970-es évektől egyre erőteljesebben érvényesül a szövegvizsgálatokban is 

a pragmatikai szemlélet térhódítása, így a szöveg értelmének és nyelvi tevékenység során 

betöltött szerepének a fontossága. Ekkorra tehető egyrészt a különböző kiindulópontból 

történő, önálló szövegmodellek megjelenése (van Dijk 1972, 1977; Petőfi 1978; Halliday 

1970, 1978; Halliday–Hasan 1976). Másrészt megfigyelhető, hogy nő azon kutatások száma, 

amelyeknek a szövegtípus mint kognitív cselekvési minta áll a középpontjában (Gülich/Raible 

1972; Sitta 1973; Werlich 1975). Az 1980-as évektől egyre nagyobb szerepet kap a szélesebb 

értelemben vett kommunikatív, pragmatikai, valamint kognitív tényezők vizsgálata a 

szövegkutatásban. Beaugrande és Dressler (1981) alapmunkáját követően a szövegtanban 

megfigyelhető a kognitív elméleti keret és a tudományköziség, és ezzel együtt a különböző 

szempontú szövegtani leírások térhódítása (l. bővebben Kocsány 1989; Tolcsvai Nagy 2001a: 

28–37).  

 

2.1.1. Szövegtipológia – megközelítési lehetőségek 

A szövegtan egyik lehetséges útja a szövegtípusok vizsgálata (vö. Kocsány 1989, 2006), 

amelynek az évtizedek során számos megközelítési módja alakult ki. Heinemann (2002b) 

osztályozásában négyféle tipológiát különít el. A szignál-típusú modellekben a formai-

grammatikai jegyek és azoknak a szövegkoherenciával való összefüggései kerülnek előtérbe. 

Heinemann (2002b: 525–529) ide sorolja többek között Harweg (1968) szintagamtikus 

elméletét, Weinrich (1972) szövegpartitúra-modelljét, Sandig (1972) elemi jegyek 

rendszeréből építkező funkcionális taxonómiáját, valamint Gülich–Raible (1972) a nyelvi 
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jegyek és a kommunikatív helyzet kapcsolatának leírását is. A szövegtipológia másik 

lehetséges megközelítéséhez az ún. szekvenciális és tartalomközpontú modellek tartoznak. Ide 

sorolható Werlich (1975) szövegtipológiája, amelyben a szituatív kontextus legfontosabb 

tényezőit (kontextuális fókusz) figyelembe véve állítja fel klasszifikációját, elkülönítve a 

deskriptív, narratív, expozitórikus, argumentatív és instruktív szövegtípusokat 

(szövegfajtákat). Szintén tartalomközpontú csoportosítás van Dijk (1980) a szövegtartalmat és 

a makroszerezetet egybe foglaló sematikus szuperstruktúrákhoz kapcsolódó elmélete. A 

szövegtipológia-osztályozás harmadik lehetőségét adják az ún. szituációs modellek, amelyek 

uralkodóan pragmatikai tényezőket vesznek az csoportosítás alapjául. Így előtérbe kerülnek a 

beszélők viszonyai és a kommunikáció egyéb fontos tényezői (Diewald 1991; Große 1976; 

Hempfer 1977 stb.). Végezetül Heinemann megkülönbözteti a többsíkú modelleket 

(Heinemann–Viehweger 1991), amelyeknek egyrészt kompatibilisnek kell lenniük a 

mindennapi szövegmintákkal, szövegtípusokkal; másrészt a szövegeket több dimenzió 

mentén, komplex módon kell szemlélniük; harmadrészt pedig fontos szempont a rugalmasság 

és a szövegtípusok egymással való hálózati jellegű kapcsolata (Heinemann 2002b: 536–538).  

A szövegvizsgálat és a szövegtípusok egyes modelljei azonban sok problémát vetnek 

föl. Ez fogalmazódik meg Kocsány (1989, 2002, 2006) számos munkájában. Kocsány (1989, 

2006) a szövegtan egyik lehetséges útjának tartja a szövegtípusok vizsgálatát, melynek 

irányait a következőképpen jelöli ki: 1) történeti, 2) szociológiai, 3) kognitív-strukturális, 

továbbá 4) pragmatikai-funkcionális szövegtipológia. Fontos megjegyezni, hogy ezek az 

irányok egymással szoros összefüggésben állnak, tudományköziséget és módszertani 

pluralizmust kívánnak meg, ahogy erre Kocsány is utal (2006: 25): „Úgy vélem, hogy a fenti 

négy szövegtipológia megfelel annak a ténynek, hogy a szöveggel való foglalkozás nem lehet 

más, csak határterületek kutatása és tudományközi kérdések megfogalmazása”.  

 Jelen dolgozat ehhez a tudományos programhoz csatlakozva kívánja a 16–17. századi 

orvosi receptet mint szövegtípust vizsgálni. Az elemzés kiterjedt korpusszal és empirikus úton 

dolgozik. Tárgyát a kogníció és a kommunikáció felől közelíti meg, így alapvető szerepet 

kapnak a szövegek működésének társadalmi-kulturális alapjai. Az elméleti hátteret a 

funkcionális kognitív szemléletű szövegtipológia, a történeti pragmatika és szociolingvisztika 

adja, amely lehetővé teszi a nyelvhasználat-központú elemzést, valamint az egyes diszciplínák 

együttműködését (Kocsány 1989: 36).  
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2.1.1.1. Szövegtipológia – funkcionális kognitív megközelítés 

A szövegtipológiát a pragmatikai szemléletű modellek is különböző módon közelítik meg. A 

kognitív szövegtipológiát alapvetően meghatározza, hogy a nyelvi kifejezéseket az elmék 

közötti interakcióban a világ fogalmi és jelentéstani megkonstruálási lehetőségének tekinti, 

valamint hogy a nyelv társas interakciókban kommunikatív célok mentén működik. A szöveg 

ebben a keretben olyan „értelmi egység, amely valamely összetett világfragmentumot képez 

le fogalmilag, többé-kevésbé konvencionalizált nyelvi kifejezésekkel” (Tolcsvai Nagy 2006: 

64). A szövegek egyrészt megragadhatók a nyelvi interakcióban létrehozott emberi 

produktumként, másrészt és egyidejűleg létrehozói és megértői folyamatként, műveletként 

értelmezhetők. Jellemző rájuk, hogy fizikailag valamilyen formában valósulnak meg (írott, 

beszélt stb.), egyediek, történeti jellegűek, jellegzetesek (hasonlítanak, illetve különböznek 

korábbi szövegektől), alapvetően spontánok, csak részben tudatosak, különböző mértékben 

összetettek, a jelentések valamilyen szerkezetben elrendezve jelennek meg bennük (Tolcsvai 

Nagy 2006: 73–75).  

A szövegek az adott kommunikatív helyzetben valamilyen szövegtípus 

megvalósulásaként jelennek meg (Kocsány 2002: 55). A kognitív funkcionális felfogásban a 

szövegtípus „egy összetett világrészlet tipikus, sematikus fogalmi és nyelvi megalkotása” 

(Tolcsvai Nagy 2006: 67); olyan kognitív minta nyelvi megjelenési módja, amely bizonyos 

kontextushoz, beszédhelyzethez kötődik, és így egyes kommunikatív igények prototipikus 

reprezentációjaként rögzül, konvencionalizálódik (Kocsány 2006: 20–21). A szövegtípusok 

létrejöttében fontos tényező a társadalmi-kommunikatív relevancia, amely az egyes korokban 

változik/változhat. Így a társadalmi-kulturális közeg és a kommunikatív igények alakulásának 

megfelelően a szövegtípusok is változ(hat)nak, eltűn(het)nek, újak keletkez(het)nek. Ebből 

több következtetést is levonhatunk: egyrészt a szövegtípusok létrejöttükben és használatukban 

egyaránt történeti kategóriák (Kocsány 2002: 59); másrészt nem zárt szerkezetek, sémájuk az 

interakcióban a kommunikatív igények mentén változik szoros összefüggést mutatva az 

ember megismerő tevékenységével, amelyből következik az is, hogy a szövegtípusok 

repertoárja az adott nyelvközösségen belül nyitott halmazt alkot (Görlach 2004; Heinemann 

2000a). A szövegtípusok tehát nem eleve és önmagukért léteznek, valamint nem adott 

kritériumrendszernek megfelelően épülnek fel, hanem olyan sémák, amelyek a beszélő és a 

hallgató rendelkezésére állnak; használatuk, aktiválásuk mentális erőfeszítést kíván meg. A 

szövegtípusok függnek a közösség konvencióitól és az egyéni tudástól egyaránt, valamint 

meghatározó tényező, hogy az adott világrészlet milyen módon konstruálható meg nyelvileg 

(l. bővebben Tolcsvai Nagy 2006). A szövegtípusok elemzésekor így a történeti jellegnek, a 
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társas-kulturális meghatározottságnak, illetve az adott szituáció sematikus megalkotási 

módjának alapvető szerepet kell kapnia (l. receptekkel kapcsolatban 5., 6.). Ezek a feladatok 

interdiszciplináris kutatási irányt, valamint módszertani pluralizmust jelölnek ki, amelyek 

integrációjára jelen tanulmányban a kognitív funkcionális kiindulópont kínál lehetőséget. 

A szövegtípusok komplexitásának megragadásához különösen nagy segítséget 

nyújtanak a tudás reprezentálására és elrendezésére szolgáló séma-, keret- és forgatókönyv-

elméletek. A keret egy központi fogalom köré eltrendezett tudáselemek készleteként 

értelmezhető, amely az interakció során a szövegalkotás és -befogadás hátterében áll, és a 

nem kifejtett elemek aktiválását is lehetővé teszik (van Dijk 1977/1982; Fillmore 1975, 1985; 

Goffmann 1974 stb.). Hasonló összetett tudásreprezentáció leírására alkalmas, interakciós 

szemléletet jobban hangsúlyozó kategória a forgatókönyv. A forgatókönyvek sztenderdizált 

eseménysorok vagy szituációk, amelyekben a résztvevők kölcsönösen megértik a 

történéseket, és ennek megfelelően „játsszák” szerepüket. A tudás olyan komplex formái, 

amelyek egy nyelvi interakció összetevőit tartalmazzák, beleértve az adott forgatókönyvhöz 

kapcsolódó ismereteket, eseményeket, a résztvevőket, a releváns eszközöket és az egyéni és a 

társadalmi cselekvés komplex viszonyait egyaránt. Az adott forgatókönyvek és egyes elemeik 

az interakció során aktiválódnak, és meghatározzák a szöveg létrehozásának és befogadásának 

stratégiáit (Eysenck–Keane 1990: 295–297; Nothdurft 1986: 93–94; Shank–Abelson 1977). A 

forgatókönyv (és a tudáskeret) lehetővé teszi a szövegtípusok komplex leírását és a 

jelentéslétrehozás megragadását a nyelvi reprezentációk, a formai-grammatikai jellemzők, a 

szituatív, a funkcionális, a szociopragmatikai, valamint a kulturális tényezők együttes 

figyelembevételével. 

A szövegtípusok tehát egyes kommunikatív funkciók prototipikus reprezentációjaként 

értelmezhetők.16 Ezeket meghatározzák a tipikus beszédhelyzet tényezői (a cselekvés 

összessége, az interakciókban részt vevők kommunikatív szándékai, tudása), a mindenkori 

beszélőközösség hagyományozott szövegformái és az adott világfragmentum megkonstruálási 

lehetőségei (Tolcsvai Nagy 2006: 87). A szövegtípusok forgatókönyve az egyes korokban 

ezen tényezők hatására jelentősen megváltozhat. Ennek vizsgálatával az egyes 

beszélőközösségek szövegtípus-repertoárjának alakulása is megragadható, ami pedig a 

történeti szövegtipológia egyik központi feladatának tekinthető. 

                                                           
16 Mivel a szakirodalomban nagyon különböző szövegtípus-értelmezésekkel és -osztályozásokkal 
találkozhatunk, és ezekben sok esetben nem következetes a terminológiahasználat (vö. Heinemann 2000a), ezért 
fontosnak tartom még egyszer kiemelni, hogy a szövegtípust egy beszédhelyzet tipikus mintázatának tekintem 
(vö. Textsorte Sandig 1972; Kocsány 2002; Kohnen 2004); és nem szövegfajta (Texttyp vö. Heinemann 2002a; 
Werlich 1975) értelemben használom. Eszerint a megközelítés szerint szövegtípusok például: az újságcikkek, 
fórumszövegek, receptek stb.; szövegfajták pedig a leíró, elbeszélő, instruktív stb. szövegek.  
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2.1.1.1.1. Történeti szövegtipológia 

A szövegtipológiai kutatások egyik lehetséges iránya a történeti megközelítés (vö. Kocsány 

2006), ami azonban a nyelvtörténetírás szemléletének átgondolását is magával hozza. A 

magyar nyelvtörténeti kutatások egyes részterületein a pragmatikai, nyelvhasználati 

szempontú elemzések egyre nagyobb számban jelennek meg. Így a diskurzusjelölők, az 

idézés, a megszólítás, a beszélt nyelv, a névhasználat és a beszédaktusok terén (Csontos 2009; 

Dömötör 2008; Dér 2008; Haader 2004, 2009; Kuna 2010; Schirm 2009, 2011). Ezeknek 

elemzésére, valamint a nyelvtörténetírás új megközelítésének szükségességére vonatkozóan 

elméleti és módszertani kihívások is megfogalmazódnak (vö. Maitz 2000; Maitz–Molnár 

2001; Pusztai 1999; Sárosi 2003; Szabó 1992a, 1992b, 1996; Zelliger 1999). Az egyik 

legnagyobb hiányosság azonban a történeti szövegtipológiai elemzések területén mutatkozik17 

(vö. Kiss–Pusztai 2005). Ennek részben az is az oka, hogy a nyelvtörténetírás az egyes 

korokból ránk maradt szövegeket sok esetben nyelvi adatok gyűjteményének tekinti az egyes 

nyelvi szintek vizsgálatához, a szövegeket pedig ritkán vizsgálja azok kommunikatív, 

társadalmi és kulturális beágyazottságában. Ez nagyban köszönhető a strukturalizmus 

nyelvfelfogásának, amelyre jellemző, hogy a nyelvet autonóm rendszerként értelmezi, a 

mondatnál nagyobb nyelvi egység vizsgálatára pedig nem fordít különösebb figyelmet. A 

szövegek történeti vizsgálatának háttérbe kerülése nagyban köszönhető továbbá a szinkrónia 

és a diakrónia merev elválasztásának és a szinkrón vizsgálatok központi szerepének is (vö. 

Maitz–Molnár 2001; Simon megjelenés alatt; Szabó 1992a).  

A szöveg- és nyelvhasználat-központú vizsgálatok (beszédaktusok, stilisztika, 

szövegtan) a 20. század második felétől a funkcionális és a pragmatikai szemlélet 

kialakulásához és egyre szélesebb körű elterjedéséhez vezettek, ami a nyelvtörténeti 

kutatásokra is nagy hatást gyakorolt. Így az 1980-as évektől a nyelvhasználat történeti 

vonatkozásban is a figyelem központjába került (Besch–Betten–Reichmann–Sonderegger 

1998; Cherubim 1980, 1984; Polenz 1991; Sitta 1980 stb.). A pragmatikai megközelítésű, 

nyelvhasználat-központú nyelvtörténetírás új módszertani és elméleti megközelítéseket 

követelt, amelynek eredményeként megjelent a történeti szociolingvisztika, nagy lendületet 

kapott továbbá a történeti pragmatika és diskurzuselemzés elméleti és módszertani 

kidolgozása (vö. 2.2.), ami termékenyen hatott a történeti szövegtipológiai kutatásokra is. A 

nyelvhasználat-központú megközelítésnek köszönhetően az irodalmi szövegeken túl a 

mindennapi szövegek és szövegtípusok is egyre nagyobb szerepet kapnak a 

                                                           
17 A Magyar Nyelvtörténetben (Kiss–Pusztai 2005) az ómagyar kor szövegtörténete: 560–576; a középmagyar 
kor szövegtörténete: 691–693; újabb magyar kor: 847–849.   
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nyelvtörténetírásban, annál is inkább, mivel ezek biztosítanak hozzáférést az egyes korok 

nyelvi tevékenységéhez. Ennek megfelelően vannak olyan elképzelések, miszerint a 

nyelvtörténet a szövegtípusok történeteként is felfogható (Barz–Fix–Schröder–Schuppener 

2000; Maitz–Molnár 2001; Steger 1984). 

A történeti szövegtipológiának kérdésfelvetéseiben előtérbe kerül a szöveg 

történetisége, a nyelvi változás és ezek szociokulturális meghatározottsága, ami vizsgálati 

tárgyának hangsúlyos pontjait is kijelöli. Így fontos kérdések például, hogy hogyan, milyen 

irányból, miért jönnek létre a szövegtípusok; hogyan és milyen körülmények hatására 

változnak; milyen kapcsolatban vannak egymással stb. Ezekre a kérdésekre mindig az adott 

társadalmi és kulturális környezetben, a beszélőközösség nyelvi tevékenységével szoros 

viszonyban keresi a választ, így a történeti szövegtipológia szoros szálakkal kötődik (olykor 

egybe is kapcsolódik) a történeti szociolingvisztika, illetve pragmatika kutatásaihoz (vö. pl. 

Alonso-Almeida–Cabrera-Abreu 2002; Kohnen 2004, 2009; Meurman-Solin 2001 stb.). A 

történetiségnek köszönhetően hangsúlyosabb szerepet kap a szociokulturális tényezők 

tárgyalásán belül az idegen kultúrák és az idegen diskurzusminták kapcsolata, ami gyakran 

kontrasztív módszerek alkalmazását teszi szükségessé (Aschenberg 2002).  

A történeti szövegtipológia célkitűzései között központi helyet foglal el, hogy feltárja 

az egyes beszélőközösségek adott korban jellemző szövegtípus-repertoárját, és ezeket mint 

egyfajta kommunikációtörténetet elemezzen, kapcsolatba hozva egymással a nyelvi, a 

szövegtípusokat érintő, valamint a társadalmi változásokat (Barz–Fix–Schröder–Schuppener 

2000; Maitz–Molnár 2001; Steger 1984). A kutatás másik jellemző iránya az egyes 

szövegtípusokat mutatja be egy adott történelmi korban, másrészt leírja azok történetét, 

alakulását a szociokulturális tényezők viszonylatában (Görlach 1992, 2004; Hünecke 1991; 

Liebman Parrinello 1996; Taavitsainen 2001a; Takács 2003, 2004, 2006). Jelen dolgozat ez 

utóbbi kutatási irányhoz csatlakozik.  

A történeti szövegtipológia szemléletmódját és módszertanát tekintve nagy 

hasonlóságokat mutat a már kialakult pragmatikai szemléletű szövegvizsgálat 

hagyományaival, modelljeivel (vö. 2.1.1.). Így kiemelkedő szerepet kapnak a vizsgálatokban 

a nyelvi jellemzők, a szövegalkotói és -befogadói szerepek, a korban uralkodó 

szöveghagyományok, a szövegtípusok megnevezései, „címkéi”. Fontos továbbá az egyes 

szövegek, szövegtípusok környezete: az tehát, hogy hol, milyen más szövegekben, illetve 

szövegekkel együtt jelennek meg, ami a szövegtípusok egymáshoz való viszonyáról is sokat 

elárulhat. Ezen tényezők szisztematikus, együttes vizsgálatára tesz javaslatot Görlach (1992, 

2004). Az elemzés interdiszciplináris keretei hangsúlyozva olyan komponensek mentén 
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jellemzi a szövegtípusokat, amelyek magukba foglalják a nyelvi és szociokulturális 

tényezőket egyaránt. Görlach így az adott nyelvközösség szövegtípus-repertoárjának leírására, 

katalogizálására tesz kísérletet, valamint a komponensek (+/–) jellege mentén azok 

egymáshoz való viszonyát is értelmezni kívánja. Elemzése így elsősorban analitikus jellegű, 

de funkcionális és szituatív meghatározottság jellemzi. Nézetei szerint a szövegtípusoknak 

központi szerepet kell kapniuk a nyelvtörténeti kutatásokban, mert a szövegtípusok 

alkalmasak és keretet biztosítanak a nyelvi változás leírására.  

A történeti szövegtípus-vizsgálat nem szükségszerűen szisztematikus 

komponensvizsgálat, illetőleg katalogizálás. Kohnen (2004) kiindulási alapja a szövegtípusok 

esetében a funkció elsődlegessége. Meghatározásában a szövegtípusok komplex nyelvi 

cselekvésminták, a funkció, a kontextus és a forma konvencionalizált kombinációi: 

 

Textsorten können aufgefasst werden als komplexe sprachliche Handlungsmuster, die 

in einer Gesellschaft üblich sind bzw. die aus einer bestimmten gesellschaftlicher 

Periode einer Gesellschaft überliefert sind und die sich jewelis typische, konvetionelle 

Kombinationen von Funktion, Kontext und Form ergeben.  

(Kohnen 2004: 95) 

 

Kohnen kifejezetten hangsúlyozza, hogy az általános definíciót szükségszerű kiegészíteni a 

történeti perspektívával, így a funkció, a kontextus és a forma tényezőinek kombinációjában 

fontos szerep jut a változásnak és a heterogenitásnak, valamint kiemeli, hogy a változások 

szociokulturálisan meghatározottak. Kohnen diakrón szövegtipológiai kutatásaiban központi 

szerepet kap a korpusz kérdése is. Meghatározásában a korpusz szövegek, illetve 

szövegrészek olyan gyűjteménye, amely egy adott nyelvben (illetve a nyelv egy adott 

korszakában) reprezentatívnak számító szövegekből áll össze:  

 

[…] Sammlungen von Texten bzw. Textausschnitten, von denen angenommen wird, 

dass sie für eine Sprache (bzw. einen Sprachausschnitt oder eine Sprachstufe) 

repräsentativ sind, und die in sytematischer Weise zusammengetragen und angeordnet 

werden.  

(Kohnen 2004: 82) 

 

A korpusz kiemelkedő jelentőségű, hiszen nagyban meghatározza a vizsgálatok eredményeit. 

A szövegtípusok fontos szerepe a korpuszok létrehozásában is megmutatkozik, működhet 
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ugyanis ebben rendező elvként. Másrészt a vizsgálatok azt mutatják, hogy bizonyos 

szövegtípusok a nyelvi változás és nyelvi variánsok kialakulásának, elterjedésének a 

„színhelyei”, illetve akár katalizátorai is lehetnek (Kohnen 2004). Az elektronikus diakrón 

korpuszok a nyelvészeti elemzésben eddig nem tapasztalt távlatokat és kérdésfeltevéseket, 

valamint nagy mennyiségű anyag rövid időn belüli feldolgozását teszik lehetővé. Nagy előnyt 

jelent az is, hogy a már meglévő korpuszok egymással kombinálhatók. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a mennyiségi mérések csak minőségi elemzésekkel együtt, illetve az adott 

szociokulturális és kommunikatív feltételek figyelembevételével használhatók és 

értelmezhetők. Körültekintően kell továbbá eljárni a variációk és nyelvi változók esetében is. 

Meg kell bizonyosodni arról, hogy a mérésnél az egyes nyelvi jelenségeknek minden, az adott 

korban/szövegben előforduló variációját számításba vettünk-e, különben a statisztikai adatok 

hamis eredményt adnak. Továbbá egy-egy beszédaktus rejtett nyelvi manifesztációi sem 

fejthetők fel csupán kvalitítív módszerekkel (vö. Kalcsó 2008; Kohnen 2000, 2004, 2007, 

2009). A diakrón elektronikus korpuszok azonban mindenképpen kijelölik és meghatározzák 

a történeti szövegek elemzésének jelen és jövőbeli vizsgálati módszerét és kérdésfelvetéseit 

(Taavitsainen–Jucker 2010).    

Összefoglalóan a történeti szövegvizsgálatnak főbb lehetőségei a következők: az egyes 

korok szövegtípus-repertoárjának leírása; az egyes szövegtípusok komponenseinek 

katalogizálása jellemzése és egymással való viszonyainak a bemutatása; egy szövegtípusnak 

adott koron belüli jellemzése és más szövegtípusokkal való kapcsolata, illetőleg egy-egy 

szövegtípus teljes történetének a bemutatása (változás, eltűnés stb.). Mindezek történhetnek 

több nyelvet bevonó kontrasztív vizsgálatban is. Ezek a kutatási irányok számos további 

kisebb kutatási területet jelölnek ki. Ilyen például az egyes beszédaktusok és a szövegtípusok 

kapcsolata, bizonyos nyelvi jellemzők alakulása egy-egy szövegtípuson belül, a jellemző 

stílus és stílustípus megjelenési módjai egy adott szövegtípusban stb. Ezek a témák 

jellemzően a történeti pragmatika és történeti szociolingvisztika keretén belül kerülnek 

kidolgozásra, ami a szövegtipológia és az említett diszciplínák szoros kapcsolatára is utal. 

Jelen dolgozatban is nagy szerepet kap a tudományköziség, a nyelvészeti diszciplínák közül 

különösen fontos a történeti szociolingvisztika és a történeti pragmatika. 
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2.2. Történeti szociolingvisztika, történeti pragmatika  

A történeti szociolingvisztika és a történeti pragmatika egymással szoros kapcsolatban álló, 

egymás kutatási eredményeit felhasználó és kiegészítő nyelvészeti kutatási irányok.18 

Mindkettő a nyelvet mint mentális-társas tevékenységet, illetve ennek a tevékenységnek a 

produktumát vizsgálja. A közöttük lévő különbség elsősorban a kutatások kiindulópontjában 

figyelhető meg. Így a történeti szociolingvisztika a nyelv társas, társadalmi összefüggéseit 

kutatja, nagy hangsúlyt fektetve a nyelvi változás és a társadalmi változás viszonyára és ezek 

rekonstrukciójára. A történeti pragmatika pedig a kommunikációt mint társadalmi cselekvést 

értelmezi, és a kutatások előterébe a nyelvi reprezentációk változását helyezi, amelyet 

interakcióban és annak szociokulturális meghatározottságában vizsgál. A történeti 

pragmatikai kutatások középpontjában így a szöveg és a kontextus kommunikatív és 

szociokulturális összefüggései állnak. Összegezve: a történeti szociolingvisztika figyelme 

inkább a nyelv, a nyelvváltozatok és a beszélőközösség kapcsolatára irányul; míg a történeti 

pragmatika a nyelvi tevékenységet annak szituatív és társadalmi kontextusában vizsgálja. Így 

nagyobb figyelmet fordít a nyelv és a kontextus dinamikus kapcsolatára (vö. 1. táblázat). 

 

1. táblázat: A történeti szociolingvisztikának és a történeti pragmatikának kutatási tárgyához 

való viszonya 

 

 Történeti szociolingvisztika Történeti pragmatika 

a nyelv értelmezése a nyelv mint a szociális 

viselkedés kifejezője 

a nyelv mint társadalmi 

cselekvés 

a kontextus 

figyelembevétele 

társadalmi összefüggések kommunikatív 

összefüggések 

 

A következőkben bemutatom röviden a történeti szociolingvisztikát és a történeti pragmatikát, 

amelynek szemlélete és módszerei jelen kutatásnak is fontos alapját képezik. 

 

2.2.1. Történeti szociolingvisztika 

A szociolingvisztika kiindulópontját alapvetően meghatározza az, ahogy a nyelvet és a nyelvi 

tevékenységet szemléli: „[…] a nyelvhasználat az ember társadalmi tevékenységének szerves 

része, s mint ilyen a társadalom függvénye” (Kiss 2002: 14). Egyik fontos alaptétele, hogy 

                                                           
18 Szándékosan nem használom a diszciplína kifejezést, mert, ahogy látni fogjuk, a történeti szociolingvisztika és 
a történeti pragmatika jellemzően nem nyelvészeti diszciplínaként, hanem inkább szemléletmódként, 
perspektívaként értelmezhető. 
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nincs homogén nyelvközösség, illetve nincs olyan beszélő, aki egy nyelvváltozatban beszélne, 

így tárgya a nyelvi variabilitás, a nyelvi változás társadalmi összefüggéseinek felfejtése 

(Labov 1966). A szociolingvisztikában már az 1960-as évektől jelen van a történeti aspektus, 

azonban elsősorban a szinkrón problémák háttereként (Weinreich–Labov–Herzog 1968). Az 

első monográfia a történeti szociolingvisztikához kapcsolódóan Suzanne Romain (1982) 

munkája, amelyet számos más tudományos és módszertani írás követett (Ammon–Mattheier–

Nelde 1999; Archer–Culperer 2003; Berkenbusch 1994; Burke–Porter 1987, 1991; Mattheier 

1988; Nevalainen–Raumolin-Brunberg 1996, 2003; Raumolin-Brunberg 1996; Romaine 

1988; Historical Sociolinguistics and Sociohistorical Linguistics E-journal). A történeti 

szociolingvisztika meghatározásai jellemzően a nyelvi változás és azok társadalmi 

összefüggéseiből indulnak ki. Feladatként ennek a változásnak a szociokulturális 

kontextusában történő rekonstruálását tűzi ki célul, ahogy erről az alábbi meghatározások is 

árulkodnak: 

  

[…] reconstruction of language in its social context […]  

Insofar sociolinguistics must look to relations of production in society in order to 

understand the relationship between language and society, then sociolinguistics must 

be a historical discipline.  

(Romaine 1988: 1453) 

 

[…] historische Soziolinguistik sollte […] als Wissenschaft von der 

Wechselbeziehung zwischen Sprachwandel und Gesellschaftswandel […] bestimmt 

werden.  

(Mattheier 1988: 1430) 

 

[…] historical sociolinguistics studies the actual process of diachronic language 

change in their social context.  

(Nevalinen 1996: 5) 

 

Az egyes definíciókból is kitűnik, hogy a történeti szociolingvisztikai kutatások 

középpontjában a nyelvi változás és azok társadalmi aspektusai, szociokulturális kontextusa 

áll. Erről a témában írt nagyszámú szakirodalom is tanúskodik (Herring C. 2003; Labov 1966, 

1974, 1994; Mattheier 1988; Milroy 1992a, 1992b; Milroy–Milroy 1985; Trudgill 2002). A 

nyelvi változással szorosan összekapcsolódó kutatási téma a nyelvi variabilitás, amelynek 
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térbeli, időbeli, szociális és kontextuális változatai egyaránt előtérbe kerülnek. A nyelvi 

változás vizsgálatában különösen nagy hangsúlyt kapnak a kiejtésbeli változatok. Ezenkívül 

fontos kutatási terület még a beszélt és az írott nyelv; a regiszter, a stílus és a szövegtípus; a 

társadalmi szerepek nyelvi leképeződése (presztízs, rang, devalválódás, hiperkorrekció, 

gender); a többnyelvűség, a kódváltás; a norma (konvenció, sztenderdizáció), illetve a nyelvi 

szabályozás és intézményesítés kérdésköre is (l. bővebben Kastovsky–Mettinger 2000; 

Merman-Solin 2001; Nevalainen–Raumolin-Brunberg 1996, 2003; Rissanen–Ihalainen–

Nevalainen–Taavitsainen 1992 stb.).  

 A történeti szociolingvisztika egyik legproblémásabb kérdése, hogy milyen forrásokra 

támaszkodik a nyelvhasználat-központú kutatások során. A vizsgált szövegek „rossz adatok” 

(„bad data”) (Labov 1994), hiszen egyrészt csak írott formában maradtak fenn, így a szóbeli 

kommunikációhoz nincs közvetlen hozzáférésünk; másrészt a szövegek sok esetben 

töredékesek, valamint esetleges, hogy mi maradt az utókorra, ki volt a másoló személye, 

mennyit tudunk a szöveg szociokulturális hátteréről. Labov szerint a nyelvtörténetnek a 

hozzáférése az adatokhoz korlátozott, nincs igazán konrollja a vizsgálat tárgya felett (1972: 

100); így feladata az, hogy a „rossz adat”-ok elemzéséből a lehető legtöbbet hozza ki (1994: 

11). Romain (1988) elismeri, hogy a fennmaradt szövegek nem nyújtanak teljes képet egy 

adott közösség nyelvi tevékenységéről, ugyanakkor axiómaszerűen fogalmazza meg a 

történeti korpuszra nézve, hogy a történeti szövegek és az írott szövegek is reprezentatívnak 

tekintehtők és használhatók a vizsgálatokban. Kiemeli továbbá, hogy azok a nyelvi erők, 

amelyek ma működnek, a múltban is működtek, így a múlt jelenségei révén eljuthatunk a 

jelenhez, és fordítva a jelenből kiindulva a múlt számos jellemzőjét is megérthetjük (Romaine 

1988: 1454). Ki kell emelni továbbá, hogy a múlt írott szövegei sok esetben hozzáférést 

biztosítanak a kor beszélt nyelvi elemeihez különösen egyes szövegtípusokban (például a 

boszorkányperek, de akár az orvosi receptek is vö. Pusztai 1999; Rissanen 1986). Ezek 

megragadásához és elemzéséhez több modell is lehetőséget nyújthat (Koch–Oesterreicher 

1985; erre épülve Ágel–Hennig 2006). 

 Az elmúlt másfél évtizedben a történeti szövegek reprezentatív voltát igazolja a 

számos diakrón elektronikus korpusz, és szociolingvisztikai, illetve pragmatikai vizsgálat. A 

„rossz adat” problémájának egyik forrása, hogy a szinkrón és a diakrón szociolingvisztika, 

habár szorosan kapcsolódik egymáshoz, mégis több lényegi ponton eltér. Ebből adódóan nem 

várhatunk ugyanolyan eredményeket, illetve nem dolgozhatunk egy az egyben ugyanazokkal 

a módszerekkel. A legfőbb különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti: 
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2. táblázat: A szociolingvisztika és a történeti szociolingvisztika legfőbb különbségei  

(vö. Raumolin-Brunberg 1996: 18) 

 

 (szinkrón) szociolingvisztika 
 

történeti szociolingvisztika 

kutatási terület és 
anyag 

beszélt nyelv 
 
autentikus beszéd 
 
 
minden beszélő a 
nyelvközösségben 
(minél teljesebb kör) 
 

írott nyelv 
 
véletlenszerűen fennmaradt 
szövegek 
 
csak írástudók 

Módszer megfigyelés, interjú, értékelés, 
kérdőív 

szövegértelmezés 
(kvantitatív, kvalitatív; 
szövegtípus, stíluselemzés, 
diskurzuselemzés stb.) 
 

szociális kontextus ismert, sok elérhető, feldolgozható 
korpusz 

a társadalom szerkezete 
rekonstruált a történelmi 
ismereteknek megfelelően 
 

társtudomány szociológia 
 

társadalomtörténet 

a nyelvi változás 
eredménye 
 

nem ismert (jósolható) ismert 
 

 

A táblázat nemcsak a szociolingvisztika és a történeti szociolingvisztika közti különbségekre 

hívja fel a figyelmet, hanem azt is hangsúlyossá teszi, hogy milyen tényezők határozzák meg 

a diakrón vizsgálatokat. Ami egyben azt is sugallja, hogy a történeti szociolingvisztikát nem a 

történetírástól független vagy ahhoz tartozó diszciplína, hanem a nyelvtörténeti kutatások 

megközelítési módja, akárcsak a vele szoros kapcsolatban álló történeti pragmatika. 

 

2.2.2. Történeti pragmatika 

A történeti szociolingvisztika és a történeti pragmatika kutatási tárgyuk és nyelvhasználat-

központú megközelítésüknek köszönhetően tehát szoros kapcsolatban állnak egymással. Az 

összekapcsolódás olykor a megnevezésekben is előtérbe kerül (vö. historical sociopragmatics 

Culperer 2009, történeti szociopragmatika Sárosi 2003). A pragmatikai szemléletű 

nyelvtörténetírás igénye már az 1980-as évektől megfigyelhető (vö. Bax 1983, 1991; 

Cherubim 1984; Linke 2003; Sitta 1980; Stein 1985; Panagl 1977; Polenz 1998; Presch 1981; 
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Radtke 1976; Schlieben-Lange 1983 stb.). Az ezt követő évtizedekben azt tapasztalhatjuk, 

hogy a történeti pragmatika tárgya és módszerei egyre pontosabban körülhatárolódnak, és a 

történeti kutatások középpontjába kerülnek. Megjelennek az első nagyobb gyűjteményes 

munkák (Jucker 1995; Jucker–Fritz–Lebsanft 1999), amelyek kijelölik a későbbi kutatások 

irányát. Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a történeti pragmatika iránt, amit számos 

monográfia, módszertani munka és tanulmány is igazol (di Marino–Lima 2000; Fitzmaurice–

Taavitsainen 2007; Jucker–Taavitsainen 2003, 2008; Jucker–Schreier–Hund 2009; Schrott–

Harald 2005). 2000-től önálló folyóirat, a Journal of Historical Pragmatics megjelenésével 

még inkább kiszélesedett a kutatások területe. Összességében elmondható, hogy az elmúlt 

másfél évtizedben jelentős fejlődés mutatkozott a történeti pragmatika terén, ennek 

eredményeit a 2010-ben megjelent Historical Pragmatics (Jucker–Taavitsainen 2010) is 

szemlélteti, valamint összefoglaló jellegén túl kijelöli a jövőbeli kutatások irányát is.   

 A történeti pragmatika meghatározásakor az egyes szakirodalmakban eltérő tényezők 

kaphatnak hangsúlyos szerepet. Így kiemelkedő a nyelvi változás, a nyelvi tevékenység társas 

meghatározottsága, a kontextus és a jelentés szerepe, valamint ezek diakrón vonatkozásai:  

 

Historische Pragmatik [ist] 1) die Beschreibung und das Verstehen von Konventionen 

des Sprachgebrauchs in Gemeinschaften, die direkter Beobachtung nicht mehr 

zugänglich sind, und 2) die Beschreibung und die Erklärung der Veränderung von 

Sprechkonventionen durch die Zeit hindurch.  

(Bax 1991: 200) 

 

Historical pragmatics deals with changes in the linguistic structure resulting from 

altered communicative needs which are due to changes in the social structure.  

(Jacobs–Jucker 1995: 6) 

 

Historical pragmatics is a usage-based approach to language change […].  

(Traugott 2004: 538)  

 

[…] historical pragmatics focuses on language use in past contexts and examines how 

meaning is made. It is an empirical branch of linguistic study, with focus on authentic 

language use of the past.  

(Taavitsainen–Fitzmaurice 2007: 13) 
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[…] historical pragmatics can be defined as a field of study that wants to understand 

the patterns of intentional human interaction (as determined by the conditions of 

society) of earlier periods, the historical developments of these patterns, and the 

general principles underlying such developments.  

(Jucker 2008a: 895) 

 

A definíciókból is kitűnik, hogy a történeti pragmatikának három alapvető iránya határozható 

meg: egyrészt a nyelvi tevékenység vizsgálata a korábbi időszakokban; másrészt a nyelvi 

tevékenység változása; harmadrészt pedig annak megfigyelése, hogy ezek a változások 

milyen „elvek” mentén történnek. Ezzel szemben a kutatások kezdeti szakaszában a 

szakirodalom alapvetően két kutatási irányt, a történeti pragmatika két ágát különböztette 

meg, valamint más kiindulópontot vett alapul. Ennek megfelelően elkülönítette egyrészt a 

pragmafilológiát (makropragmatikát), amely azt vizsgálja, hogy miként jelennek meg a 

szociális változások a nyelvben.19 Másrészt a diakrón vagy mikropragmatikát, amely egyes 

nyelvtani jelenségeknek és azok használatának érintkezési felületét vizsgálja rendszerint 

gazdag korpuszon. Ez utóbbinak kiindulópontja lehet a nyelvi forma (form-to-function) vagy 

a beszédfunkció (function-to-form) (l. bővebben Jacobs–Jucker 1995: 10–25; Sárosi 2003: 

443; Taavitsainen–Fitzmaurice 2007: 13–15; Traugott 2004: 538–539). Ezeknek a 

területeknek az elkülönítése nagy szerepet kapott, amit az is bizonyít, hogy Jucker (1995) első 

gyűjteményes történeti pragmatikájában ezt használja rendező elveként. Ezeknek a 

területeknek, illetve a megközelítési módoknak az elhatárolása azonban számos problémát vet 

föl, így a későbbi kutatásokban egyre inkább háttérbe szorul az ilyen jellegű distinkció. Az 

újabb tanulmányok és a 2010-es történeti pragmatika írásai szemléletváltását mutatnak 

(Jucker–Taavitsainen 2010). Az összefoglaló munka a pragmatikát nem ágakra bontva 

közelíti meg, így a fenti kettős felosztás eltűnik, hanem témaköröket és problémás területeket 

tárgyal, mint például: korpusz és módszer, diakrónia, pragmafilológia, mikropragmatika,20 

interakciós pragmatika, diskurzus tartományok (discourse domain). A felosztás arra is 

ráirányítja a figyelmet, hogy a történeti elemzésekben a pragmatika egyre kevésbé jól 

körülhatárolható tudományágként, hanem inkább szemléletmódként értelmeződik (vö. 

                                                           
19 A pragmafilológiai kutatások ebben az értelemben szoros összefüggést mutatnak a történeti szociolingvisztikai 
kutatásokkal. 
20 A pragmafilológia és a mikropragmatika mint megközelítési mód, nem pedig mint a történeti pragmatika ágai 
jelennek meg. 
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pragmatic perspective Verschueren 1987; Tátrai 2005; a történeti pragmatikában Culperer 

2009; Fitzmaurice–Taavitsainen 2007).  

A definíciókra visszatérve, így a jelen kutatásokban nem annyira a nyelvváltozás 

használatközpontú megközelítése kerül előtérbe (vö. Traugott 2004), hanem a kutatások egyre 

inkább a korábbi korszakok emberi kommunikációjának mintázatait, sémáit és működési 

elveit kívánják megérteni és leírni. A vizsgálatokban elsődleges szerepet kap a nyelvi 

tevékenység társadalmi-kulturális meghatározottsága, így szinte szükségszerű a 

szociolingvisztikával való szoros összekapcsolódás (vö. Held 2006; Fitzmaurice–Taavitsainen 

2007; Jucker 2006, 2008a). A történeti pragmatika módszertanában, kérdésfelvetéseiben is 

kapcsolódik a szociolingvisztikához csakúgy, mint a történeti és a korpusznyelvészethez, 

valamint a diskurzuselemzéshez. Szintén meg kell küzdenie a „rossz adat” („bad data”) 

problémájával, az írott és a beszélt nyelv vizsgálati korlátaival és számos olyan filológiai 

problémával, amely a történeti szociolingvisztika kapcsán is szóba került (vö. Ágel–Hennig 

2006; Jacobs–Jucker 1995; Culperer–Kytö 2000; Nevalainen–Raumolin-Brunberg 2003; 

Taavitsainen–Fitzmaurice 2007; Taavitsainen–Jucker 2010). A legújabb tanulmányokban 

egyre inkább előtérbe kerül a szociolingvisztikával való szoros együttműködés szükségessége 

(vö. Jucker–Taavitsainen 2010). Mivel a két szemlélet számos ponton érintkezik egymással, 

így véleményem szerint a történeti szociolingvisztika és a történeti pragmatika jövőbeli 

fejlődése az integráció felé mutat, amely már most, számos munkában nyomon követhető, és 

jelen dolgozatban is érvényesül. A két szemléletben a legfőbb különbség abban mutatkozik, 

hogy hogyan közelítenek vizsgálati tárgyukhoz. Nevalainen–Raumolin-Brunberg (2003) 

történeti szociolingvisztikája például a nyelvi változását vizsgálja a társadalmi tényezők 

függvényében Angliában a Tudorok és a Stuartok korában. A kutatás kiindulási pontját a 

társadalomtörténet tágabb kontextusa adja, azonban számos nyelvi elemzése révén szorosan 

kötődik a történeti pragmatikához. A történeti pragmatikai vizsgálatokra nem a 

társadalomtörténeti megközelítés jellemző, hanem a társas nyelvi tevékenységből kiindulva 

inkább a beszédaktusok (Jucker, 2008b; Jucker–Taavitsainen 2007, 2008; Kohnen 2004, 

2007, 2009), a dialóguselemzés (Taavitsainen 1999a, 2005), illetve az egyes nyelvi jelenségek 

(Alonso-Almeida 2008a) állnak az elemzések központjában. Újabban megfigyelhető azonban 

a kutatások egyfajta „eltolódása” a diskurzustípusok, diskurzustartományok felé (vö. 

discourse domain Taavitsainen 2010: 5). Így egyre nagyobb szerepet kap például a vallásos, a 

tudományos, a jogi, az orvosi, a személyes stb. diskurzustartományok vizsgálata, ami jelentős 

hatást gyakorol a történeti korpuszok kialakításának szempontjaira, illetve a szövegtípusok 

vizsgálatára egyaránt (Atkinson 1999; Bergner 1992; Carrol 2003; Gotti 2006; Gunnarsson 
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1998; Mäkinen 2002; Pahta 2001; Taavitsainen 1999b, 2001a; Taavitsainen–Pahta 1995; 

Taavitsainen–Pahta–Mäkinen 2005; Tyrkkö 2006; Voigts–Kurtz 2001 stb.).                           

A diskurzustartományok kutatása az eddigiekhez képest tágabb társadalmi kontextust igényel, 

amely egyben a történeti pragmatika közeledését is jelenti a történeti szociolingvisztikához.  

Jelen történeti szövegtipológiai elemzés elméleti és módszertani hátterét a történeti 

szociolingvisztika és pragmatika közösen határozza meg. A dolgozat a korabeli orvosi 

kommunikáció diskurzustartományán belül egy olyan szövegtípust vizsgál, amely az orvosi 

szöveghagyomány minden szintjén fontos szerepet tölt be a 16–17. században. A receptek 

elemzésében a tágabb társadalmi-kulturális kontextus (történeti szociolingvisztika) alapvető 

szerepet kap csakúgy, mint a nyelvközösség hagyományai és a nyelvi tevékenység alapvető 

jellegzetességei (történeti pragmatika). Ezek együttesen határozzák meg a jelentéslétrehozást, 

így az elemzésben sem választható el élesen a szociolingvisztikai és pragmatikai 

megközelítés. A dolgozat tehát a két szemléletmód közelítésével, azok együttes alkalmazására 

tesz kísérletet. A továbbiakban rátérek a 16–17. századi receptek jellegzetességeit is nagyban 

meghatározó szociokulturális háttér tárgyalására és a korabeli orvoslás jellemzőinek 

ismertetésére.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

„Esküszöm Apollóra, az orvosra, Aszklepioszra, 

Hygieiára, Panakeára és valamennyi istenre 

és istennőre, akiket tanúul hívok, hogy… 

tudásomnak és ítélőképességemnek megfelelően 

a legjobb kezelési módszert fogom előírni  

a betegeknek és sohasem alkalmazok olyat, amely 

káros lenne vagy meg nem engedett célt szolgálna.” 

(Hippokratészi eskü Kr.e. 6–5. sz./1992–1993: 18) 

 

3. Orvostörténeti vonatkozások 

 

Az orvosi szöveghagyományt, így a vizsgált szövegtípus jellemzőit és altípusait is nagyban 

meghatározzák a korabeli gyógyítás tényezői. A receptek forgatókönyvében fontos szerepet 

kapnak a gyógyításhoz kapcsolódó általános ismeretek: így az egyes diskurzushagyományok, 

a magas presztízsű ókori orvosokra való hivatkozás; Isten mint a betegségek okozója és a 

legfőbb doktor; a tanult orvosok és a népi gyógyítók viszonya; a gyógyszerészet és a patika 

korabeli értelmezése (l. bővebben 5., 6.). A 16–17. századi receptek nyelvi és elrendezésbeli 

tulajdonságainak minél teljesebb megértéséhez tehát szükséges a medicina történetének és 

hagyományainak áttekintése. Ezért ebben a fejezetben bemutatom a vizsgált szövegtípus 

szociokulturális hátterét adó európai és magyar gyógyítás főbb jellemzőit. Kitérek továbbá a 

receptirodalom történetének főbb állomásaira, amelyek a szövegtípus nyelvi megkonstruálása 

szempontjából is fontos szerepet kapnak (vö. 5., 6.).  

 

3.1. Az európai orvoslás rövid áttekintése 

Az európai orvoslás a görög filozófiában és gyógyító gyakorlatban gyökerezik. Az 

orvostudomány atyjának Hippokratészt (Kr. e. 5–4. sz.) tekintjük, akinek neve összefonódott 

a medicina értékével, méltóságával és szépségével. Hippokratész működésével és azt 

követően megkezdődik az orvosi tapasztalatok írásos rögzítése, amelynek eredménye az 

évszázadok tudását tartalmazó gyűjtemény, a Corpus Hippocraticum. A gyűjteményes munka 

első írásai még Hippokratész életében keletkeztek, és a későbbi évszázadokban is 

kiegészültek orvosi feljegyzésekkel. A Corpus Hippocraticum azon kívül, hogy lefekteti az 

orvosi etika máig érvényes alaptételeit, tartalmazza a görögök testnedvelméletét (vö. 3.3., 

6.3.1.1.), amely évszázadokon keresztül meghatározza az európai orvoslás szemléletét; 
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valamint megtalálható benne számos élettani, anatómia ismeret és jelentős mennyiségű orvosi 

recept is (Benke 2007: 36, 48–54). Az ókori orvoslás kiemelkedő alakja továbbá Marcus 

Aurelius udvari orvosa, Galénosz21 (Kr. e. 2–3. sz.). Munkássága során több száz tanulmányt 

írt a gyógyítás legkülönbözőbb területeiről (pl. nedvkórtan, anatómia, vérkeringés, 

gyógyszerkészítés). Jelmondata meghatározza saját korának és az elkövetkezendő 

évszázadoknak a gyógyítási szemléletét is: „a jó orvos legyen filozófus is” (vö. Benke 2007: 

47). Az ókori orvosok kiemelkedő alakja továbbá Dioszkoridész (Kr. e. 1. sz.), aki a 

gyógyszerkönyvek elődjének tekinthető művével a receptirodalmat alapozta meg. De materia 

medica, libri quinque művében összegyűjtötte rendszerezve a gyógynövényeket, olajokat és 

ásványi gyógyszereket (Grabarits 2009: 121). Az ókori görög–római orvoslás filozófiája, 

valamint anyagi és szellemi öröksége hosszú évszázadokon keresztül meghatározza az orvosi 

gondolkodást és szaknyelvet, valamint a medikusi képzést. A középkori orvoslás alapját így a 

Corpus Hippocraticum és az orvosi írások fordításai, ismertetései, összefoglalásai képezik.  

A Római Birodalom bukása egyben az antik medicina korszakának végét is jelentette.  

A középkor a tudományok és a művészetek szempontjából nagyon heterogén időszaknak 

tekinthető. Az orvostudomány területén is megfigyelhető a sokszínűség: egyrészt tovább 

élnek az antik orvoslás hagyományai, másrészt jelentős változások következnek be. A 

legfontosabbak közé tartozik a kereszténység egyre szélesebb körű elterjedése, ami egyrészt 

elősegíti, másrészt gátolja a tudományok, így az orvoslás fejlődését is. A papok, szerzetesek 

sokat tettek a betegek ápolásáért, ugyanakkor a test és problémái háttérbe szorulnak a lelki 

élettel szemben. Ez a szemlélet alapvetően meghatározza a gyógyítás módját, és a 

betegségekről vallott nézeteket is, amelyeket gyakran isteni csapásként értelmeztek. Az antik 

orvosláson és a keresztény szemléleten túl a barbár népek szokásai, hagyományai is 

hozzájárulnak a középkori gyógyítás sokszínűségéhez. A középkori medicina legfontosabb 

eleme azonban a kereszténység mellett az arab-iszlám civilizáció hatása volt, amely csaknem 

ötszáz éven keresztül határozta meg a gyógyítás elméletének és gyakorlatának fejlődési 

irányvonalát. A középkori medicinának tehát két meghatározó korszakát különböztethetjük 

meg: a skolasztikus (nagy részben szerzetesi) és az arab-iszlám orvoslást (Benke 2007: 55; 

Schultheisz 2006: 22). 

A skolasztikus medicina egyik fő ága a szerzetesi gyógyítás. A keresztény felfogásban 

a betegségeket Isten bűnökre adott „válaszaként”, az ördög műveként, esetleg boszorkányság 

                                                           
21 A neves görög és római orvosok nevének írásmódjában nem egységes a szakirodalom. Dolgozatomban 
következetesen a magyar helyesírás elveit alkalmazom. Az idézetekben természetesen megtartom az ott használt 
formát. 
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következményeként értelmezték. Az emberi szenvedés tehát az élet természetes részévé vált, 

amely ellen imával, megbánással, a szentekhez való fordulással lehetett küzdeni. A hit így 

beépült az orvoslás tudományába, és gyakran imádságok, ördögűzések helyettesítették vagy 

egészítették ki az orvosi utasítást (vö. 12. ábra). A betegekkel való törődés a keresztényi 

szeretet egyik megnyilvánulása lett, amely a szerzetesrendek gyógyításban betöltött szerepét 

is erősítette. A kereszténység terjedésével, a szerzetesrendek alapításával a nyugati 

államokban egyre nagyobb szerep jutott a kolostoroknak a gyógyításban. Nagy jelentőségű 

például Monte Cassino (6. sz.), amelynek alapítását a későbbi századokban számos új 

kolostoré követte Európa-szerte. A szerzetesek a betegek és zarándokok ellátására 

betegházakat rendeztek be, és egyre nagyobb igény fogalmazódott meg az orvosok, 

beteggondozók, gyógyszerkészítők képzésére. A papok a szükséges tudás megszerzése 

érdekében összegyűjtötték a népi gyógyászat gyakorlati tapasztalatait, továbbá visszanyúltak 

a görög, római és arab szerzők orvosi munkáihoz. A kolostorokban megindult az orvosi 

témájú művek gyűjtése, rendszerezése és latinra való fordítása, később pedig saját munkák 

írása is, amelyek révén a kolostorok a gyógyítás, a gyógyszerkészítés és az orvostudomány 

központjaivá váltak. Különösen meghatározó személyiségei a szerzetesi medicinának 

Itáliában Cassiodorus (5–6. sz.), valamint Spanyolországban Isidorus, akik sokat tettek az 

orvosi ellátás megszervezéséért és a gyógyításhoz kapcsolódó szövegek összegyűjtéséért (l. 

bővebben Benke 2007; Duin–Sutcliffe 1992/1993: 24–26; Grabarits 2009: 125).  

A szerzetesek próbáltak összhangot teremteni a keresztény vallásosság, a gyógyulás 

csodája, valamint a tudomány között. Ezt azonban csak az 1150-es clermonti zsinatig tehették. 

Itt tiltották meg ugyanis nekik a gyógyítás gyakorlását, amely túlságosan világi irányba terelte 

a szerzetesi életet. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy az orvoslás elszakadt volna az 

egyháztól. A gyógyítás tudományát és gyakorlatát a tiltások ellenére a szerzetesek is 

folytatták, valamint egyre nagyobb szerepet kapott az ún. világi klérus. Ezt a korszakot 

skolasztikus medicinának is szokás nevezni, mivel az orvoslás tanítása és művelése 

iskolákhoz, később egyetemekhez kötődött (Benke 2007: 61; Schultheisz 2006: 23).   

A szerzetesi medicina hanyatlásának részben a clermonti zsinat határozata az oka, 

másrészt viszont az arabizmus térhódítása Európában. Az arab hatás a tudományokban és a 

művészetekben egyaránt érezhető. Az arab orvosi irodalom és a gyógyító gyakorlat olyan 

változásokat hoz, amely jelentős átalakulást indít el az európai orvoslásban.  Az arab világban 

(az iszlám kultúra fénykorában Indiától Spanyolországig) a gyógyítás egyik alappillérének 

számított a mohamedán vallás, amelyben nagy hangsúly helyeződött a tisztálkodásra és az 

étrendre; másrészt fontos szerepet kapott az antik orvostudomány klasszikusainak 
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értelmezése, amely sajátos szellemi szintézis létrejöttét eredményezte. Az iszlám kultúra, 

beleértve az orvostudományt is a 7–11. század között élte virágkorát. Az arab orvostudomány 

kiemelkedő alakjai közé tartozott többek között Rházes (10. sz), Abulkázim (10–11. sz.), 

Maimonidész (12. sz.), valamint Avicenna (10–11. század), aki több mint 200 művet írt, 

amelyekben összefoglalta 1500 év orvostudományát. Nagy jelentőségű és a késő középkorban 

meghatározó szerepű mesterműve a Canon Medicinae. Az ötkötetes munka a korabeli 

orvostudomány enciklopédiáját hozta létre, amely más műveivel együtt 500 éven keresztül 

határozta meg az európai medikusi oktatást. Az arab tudósok nagy szerepet játszottak tehát az 

antik orvosi irodalom továbbörökítésében. Nagy érdemük továbbá, hogy megszervezték a 

gyógyítás oktatását. A birodalom területén az ezredfordulót megelőzően már 50 egyetem 

működött, amelyekben fontos szerepet kapott az orvosképzés csakúgy, mint a betegek 

gyógyítására létrehozott kórházakban is (Antall–Buzinkay 1984: 29). Az arab medicina 

legmaradandóbb és legfontosabb értéke továbbá a gyógyszerészet, amely a későbbi századok 

gyógyszerkészítési és tárolási hagyományait is meghatározta (Benke 2007: 62; Grabartits 

2009: 124).  

Összességében elmondható, hogy az arabok orvostudománya sok tekintetben 

hasonlóságokat mutat a korabeli nyugati, szerzetesi orvoslással, ugyanakkor messze 

meghaladja azt. Az arab orvosok nagy érdeme, hogy rendszerezték és továbbörökítették a 

görög–római medicina eredményeit; fontos gyógyszerészeti ismeretekre tettek szert, új 

gyógyszerformulákat vezettek be, és rögzítették elkészítési módjukat; továbbá az orvosok 

képzésére szolgáló egyetemeket, iskolákat, valamint a betegek ellátására szolgáló kórházakat 

hoztak létre (Benke 2007: 75; Schultheisz 2006: 28). 

Figyelemreméltó, hogy az iszlám–keresztény érintkezések területein jelentős orvosi 

központok jöttek létre (pl. Salernó, Toledó). Kiemelkedő jelentőségű Salernó, ahol a több 

évszázados kolostori gyógyítási gyakorlat és az iszlám orvosi tudás, valamint empíria 

ötvöződött, és erre építve jött létre Európa első orvosi egyeteme. II. Roger szicíliai király 

1140-ben emelte egyetemi rangra a salernói iskolát, és ötéves tanulmányokhoz kötötte az 

orvosi diploma megszerzését. Ezen az egyetemen lehetett először elnyerni törvényesen az 

orvosi értelemben vett doktori címet 1180-ban (Benke 2007: 79; Duin–Sutcliffe 1992/1993: 

27). A 12–13. században egyre több egyetem alakul Európa-szerte (Párizs, Montpellier, 

Bologna, Oxford stb.), amelyeknek orvosi karai átveszik a kolostori gyógyítás, valamint az 

orvosi „iskolák” szerepét. Az egyetemek biztosítják és szabályozzák a medikusképzést. A 

tudomány, az orvoslás nyelve a latin volt, ami lehetővé tette a különböző országokból érkező 

tanárok és a diákok szakmai kommunikációját. Kezdetben a hallgatók és az oktatók száma 
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sem volt túl magas. Meg kell jegyezni továbbá, hogy a professzorok nagy többsége nem világi 

tudós, hanem pap volt. A valóban tudós orvosdoktorok száma az egész középkor folyamán 

igen alacsony maradt. 

A középkor második felének skolasztikus medicinájára jellemző, hogy nem hozott sok 

újdonságot. Jórészt az antik orvostudomány elméletei, megfigyelései, eljárásai és receptjei 

éltek tovább, kiegészülve a keresztény hittel és a szentek tiszteletével. Az egyetemi oktatás 

javát az ókori és arab szerzők írásainak felolvasása, értelmezése tette ki. A korabeli orvoshoz 

tulajdonképpen közelebb állt a filozófia, mint a természettudomány. A leggyakoribb gyógyító 

eljárások ez idő tájt az érvágás, a pulzus- és a vizeletvizsgálat, valamint az ókorból átvett 

módszerek: a purgálás, a köpölyözés, a diéta, fürdők és gyógynövények alkalmazása volt 

(Duin–Sutcliffe 1992/1993: 26; Schultheisz 2006: 29). A gyakorlati gyógyítás és a lakosság 

egészségügyi ellátásának nagy részét nem a tanult orvosok végezték, hanem a nép körében 

működő sebészek, borbélyok és egyéb gyógyítók. Érdekes kettőssége mutatkozik meg a 

gyógyításnak a sebészek és az orvosok viszonyában22. Korai adataink szerint a tanult orvosok 

és a céhbe tömörülő sebészek között egészen a 18. századig tartó rivalizálások folytak, 

aminek gyakran a beteg itta meg a levét. A sebészet sokáig, a fájdalomcsillapítás 

alkalmazásáig nem fejlődött jelentős mértékben. A sebészek, borbélyok általában egyszerűbb 

beavatkozásokra, illetve sebek ellátására vállalkoztak.  

Jelentős változás az orvostudomány fejlődésében a 14–15. századtól tapasztalható. 

Ekkor a gyógyítás egyre inkább az empíria és a ráció felé fordult részben a pusztító járványok 

és háborúk következtében, amelyek új szemléletet követeltek az orvoslásban és a gyógyítás 

megszervezésében. Az a tény, hogy az 1348 és 1350 között dúló pestis az európai 

lakosságnak mintegy egynegyedét elpusztította (25 millió halott), önálló gondolkodásra 

késztette mind az uralkodókat, mind az orvosokat. Az Isten csapásaként interpretált 

járványokról próbáltak egyre többet megtudni. Így felfigyeltek arra, hogy a betegek 

elkülönítésével elkerülhető a végzetes terjedés. A vesztegzáron túl más megelőző eljárásokat 

is rendszabályokba foglaltak, a fertőtlenítést is beleértve.  

Az orvoslásban bekövetkezett változásokban a gyakorlati igényeken túl nagy szerep 

jutott a reneszánsz eszményeknek, az emberközpontú szemléletnek. „A reneszánsz újra 

felfedezi a világot (földrajzi formájában) és az embert (fizikai és erkölcsi valójában)” (Benke 

2007: 110). Ehhez eszményképként az antik világ szépsége, tudományossága szolgál, amely a 

vallást és a földi életet, a testi és a szellemi értékeket egységében látja. A könyvnyomtatás 

                                                           
22 vö. Ars Medica 1577 k./1943: 525 (Dagadásokról és annak sebeiről valók [IV. könyv]; Praefatio. Előljáró 
beszéd).  
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feltalálása és elterjedése, a földrajzi felfedezések, a pénzgazdálkodás és a kereskedelem 

fejlődése, a hatalmi viszonyok alakulása alapvetően meghatározzák Európa tudományos és 

művészeti arculatát. Új egyetemek jönnek létre, és a szellemi életet nagyban befolyásolja a 

reformáció, a vallási vonatkozásokat messze meghaladva. Mindez az orvoslásra is nagy 

hatással van. A késő középkorban jelentős változás a medicinában, hogy az orvosi 

egyetemeken elkezdenek boncolni. Ennek eredménye a tényleges megfigyeléseken alapuló 

szervleírás, ami a nagy ókori mesterek helyesbítését tette szükségessé. A neves orvosok téves 

eszméinek terjedése csak részben köszönhető a konkrét megfigyelések hiányának, a hibák sok 

esetben a későbbi recepciók rossz fordításaiból adódtak. A reneszánszra jellemző, hogy az 

eredeti szövegekhez visszanyúlva újra fordították ezeket az orvosi munkákat, ezzel is sok 

tévedést korrigálva. Szintén ettől az időszaktól kezdődően egyre nagyobb számban jelennek 

meg orvosi szövegek vernakuláris/vulgáris nyelveken (vö. 4.).  

Az emberközpontú szemlélet révén az emberi test ápolása, egészsége ugyanolyan 

fontossá vált, mint a léleké. Az új igények az orvostudomány elveinek újragondolását is 

megkövetelték. Ez azonban nem volt egyszerű, hiszen még a 16. században is 

tévedhetetlennek tartották az antik szerzőket. Ezt bizonyítja Dubois-Sylvius párizsi professzor 

kijelentése, miszerint „az emberi test megváltozhatott az ókor óta, de Galénosz nem 

tévedhetett” (vö. Benke 2007: 107). A boncolások és a megfigyelések azonban arra mutattak, 

hogy az ókor nagyjai több dologban is tévedtek. Nagy jelentőségű a természettudomány 

fejlődésében, hogy Vesalius és tanítványai helyesbítik az állatanalógiákon nyugvó galénoszi 

anatómiát. Forradalmi lépés, amikor Paracelsus Bázel főterén elégeti az említett orvos és 

Avicenna orvosi műveit, mivel ezek szolgai követése a medicina fejlődésének az útjában áll. 

Paracelsus a gyógyítás alapjává a közvetlen megfigyelést teszi, és az orvosi tevékenység 

„központjaként” a beteget jelöli ki. Az emberei test működését kémiai folyamatok 

összességének képzeli el az antik testnedvelmélettel szemben. Kísérletezik különböző 

anyagokkal, amivel a modern orvostudomány alapjait előlegezi meg. Az ő révén kerül be a 

vas, az arzén, a kén, a kálium a gyógyszerkönyvekbe. Az empírián túl jellemző nézeteire 

egyfajta mágikus, misztikus szemlélet: ő is vallja a kor divatos elképzelését, miszerint az 

emberi test mikrokozmosza és a világ makrokozmosza között szoros összefüggés mutatkozik 

(vö. Függelék II. 5. kép). Így a világ titkainak feltárásához az emberi test alaposabb 

megismerése is nagyban hozzájárul (Benke 2007: 112). A Paracelsus által kijelölt irány a 

gyógyítás modernizálódásához és tudományossá válásához vezetett csakúgy, mint a későbbi 

századok jelentős eredményei. Ezek közül csak néhányat említve: a vérkeringés leírása 

(William Harvey, 17. sz. eleje), a mikroszkóp feltalálása (Zacharias és Johann Jansen, 1600) 
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majd orvosi alkalmazása, a védőoltások bevezetése és elterjedése (a 18. sz. elejétől) (Duin–

Sutcliffe 1992/1993: 40).   

A 16. századtól induló fejlődés az orvostudományban a későbbi századokban gyorsabb 

ütemben folytatódott. Jelentős változás tapasztalható a 18. századtól Európa-szerte a 

közegészségügy megszervezésében és a gyógyítás jogi szabályozásában, ami magába foglalta 

az orvosok, bábák, gyógyszerészek, sebészek képzésének szabályozását és tevékenységi 

körüknek meghatározását egyaránt. Erre az időszakra tehető továbbá az egyes szakterületek 

kialakulása is, így a farmakológia, élettan, patológia, orvosi kémia létrejötte. Érdekes 

kettőssége a felvilágosodás kori orvoslásnak, hogy a tudományos medicinán kívül az 

„alternatív gyógyászat” (vízgyógyászat, hipnózis, természetgyógyászat, keleti gyógymódok) 

is virágkorát élte. A korabeli adatok arról árulkodnak, hogy az emberek hiszékenysége biztos 

megélhetést biztosított a szélhámos vizeletprófétáknak, a féreggyógyászoknak és az egyéb 

„csodadoktoroknak” (Duin–Sutcliffe 1992/1993: 42–43). A 19. századtól az orvostudomány 

fejlődése még inkább felgyorsult. Megfigyelhető az egyes szakterületek további 

differenciálódása, valamint a medicinának mint bonyolult társadalmi képződménynek a 

jelenléte. Ebben fontos szerepet kap, hogy az egészségügy egyrészt politikailag 

megszervezett, jogilag szabályozott intézmény; másrészt önálló iparág, ugyanakkor tudomány 

és gyakorlati tevékenység is egyben. Mindezek a tényezők nagymértékben befolyásolják az 

orvosi szaknyelv alakulását és szövegtípusait egyaránt. 

 

3.2. A magyar orvoslás vázlatos története a kezdetektől a 17. századig 

A magyar gyógyítás a kezdetektől eltekintve szervesen illeszkedik az európai orvoslás 

történetébe. Gyógyítói gyakorlatunk hagyományai ugyanis a sámánizmusban gyökereznek, 

amelyről kevés nyelvi emlékünk őrződött meg. A hajdani hitvilág rekonstruálásában a 

régészeti tárgyak segíthetnek, valamint néhány gyógyításhoz, hithez kapcsolódó szavunk, 

mondókánk (táltos, révül, rejtezik stb.) (vö. Pais 1975). A táltosok a nép vezetői voltak: 

gyógyító és papi tevékenységet egyaránt folytattak. A korabeli nézetek szerint a betegségeket 

testbe búvó állatok és szellemek okozták, amelyeket ki kellett űzni a gyógyuláshoz. Ennek 

különböző módjai lehettek, mint például a vízzel való gyógyítás, a koponyalékelés és a 

különböző állati, növényi és ásványi anyagok alkalmazása. Különösen nagy gyógyító erőt 

tulajdonítottak továbbá az emberi csontnak, amelyet még a 17. században is alkalmaztak 

gyógyításra (Hoppál 1990: 699–700, 716–717; Magyary-Kossa 1929: 282; Oláh 1956: 86). 

Az orvoslás sokáig szoros szálakkal kapcsolódott a mágiához, a misztikus számokhoz (3, 7, 9) 

és a különféle szertartásokhoz. A samanisztikus gyógyítást a kereszténység felvételével 
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erőszakkal próbálták elnyomni és eltüntetni. A pogány hagyományok azonban átalakulva 

hosszú időn keresztül tovább éltek, amelyről középkori receptgyűjteményeink és későbbi 

népszokásaink is árulkodnak (Hoppál 1990: 700).  

Az államalapítást követően és a középkor folyamán a gyógyító tevékenység jelentős 

részben az egyházhoz kötődött. Az első magyar orvosok pécsváradi szerzetesek voltak, akik 

betegeket gyógyítottak és fürdőket gondoztak. Ezenkívül a szerzetesek gyűjtötték és másolták 

az ókori orvosi munkákat, így általánosan ismertek voltak Dioszkoridész, Hippokratész, 

Galénosz és más szerzők művei egyaránt (Hoppál 1990: 701). A középkorban a szerzetesek és 

a világi papok orvosi tevékenysége mellett kiemelkedő szerepet töltött be a népi gyógyítók 

széles köre (vö. 2. ábra), valamint érdemes megemlíteni a hazánkba érkező külföldi 

orvosokat, akik III. Béla uralkodásától kezdve voltak jelen Magyarországon. A 13. századtól 

egyre több magyar diák végzett medikusi tanulmányokat Európa egyetemein, akik visszatérve 

többek között fontos orvos munkákat is magukkal hoztak. A külföldön való tanulmányok 

folytatása (peregrináció) a magyar orvosképzésben egészen a 18. századig jellemző gyakorlat 

marad, amely nagyban köszönhető annak, hogy a hazai egyetemek, orvosi fakultások csak 

rövid ideig működtek.  

Kiemelkedő jelentőségű a kultúra, a tudomány, így az orvoslás szempontjából is 

Mátyás király uralkodása. A külföldi orvosok, a királyi könyvtár gazdag orvosi irodalma, 

továbbá az, hogy az uralkodó számos magyar diák tanulását szorgalmazta és támogatta 

Európa neves egyetemein, nagyban hozzájárult a tudományos orvoslás megjelenéséhez és 

terjedéséhez Magyarországon. A tudós orvosok hosszú időn keresztül szoros szálakkal 

kötődtek az egyházhoz. Számuk azonban sokáig igen alacsony maradt, és leginkább a királyi 

és főúri udvarok, valamint gazdagabb városok tudták megfizetni szolgáltatásaikat. Mátyás 

király korában a magyar orvoslás európai színvonalon állt, amelyet az is bizonyít, hogy több 

magyar orvos tanított külföldi egyetemeken (l. bővebben Benke 2007). A mohácsi vészt 

követően ez a szellemi fejlődés azonban megtörik. A török hódoltság, a széttagoltság, a 

válságos politikai és társadalmi helyzet nem kedvezett a tudománynak és a művészetnek. A 

megszállt területek orvos nélkül maradtak; kevés számú tanult orvosdoktorunk pedig 

Felvidéken, Erdélyben és külföldön öregbítette hazánk hírnevét (csak néhányat említve: 

Jordán Tamás, Melius Juhász Péter, Pápai Páriz Ferenc, Henisch György). A hazai 

orvosképzés helyzetére is nagy hatással volt a kialakult politikai és társadalmi helyzet. A 

nagyszombati egyetem orvosi fakultásának létrehozásáig (1769) ugyanis nem volt felsőfokú 

szintű medikusi képzés hazánkban. Ennek köszönhetően sok magyar diák folytatott orvosi 

tanulmányokat Európa neves egyetemein. Alternatív megoldást jelentett továbbá az 
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elsősorban Erdélyre jellemző orvosi magániskolai oktatás, amely egyfajta medikusi 

előtanulmányokat adott (Benke 2007; Schultheisz 2009).  

Annak ellenére, hogy a középkorban és a kora újkorban szép számmal vannak 

adataink tanult orvosainkról, fontos megjegyezni, hogy ők a gyógyító tevékenység igen szűk 

részét végezték csak el, a munka legnagyobb hányadát a sebészek, valamint a népi gyógyítók 

látták el. A 16–17. században a magyar orvoslás szerkezete leginkább egy piramiséhoz 

hasonlítható, melynek csúcsán a kevés számú egyetemet végzett, tanult orvos található. Ezt 

követi a céhes keretek között működő sebészek, borbély-sebészek köre, akik sebeket, 

sérüléseket láttak el, eret vágtak, köpölyöztek. A piramis legalsó, legszélesebb, 

„tömeggyógyító” rétegét pedig a laikus gyógyítók alkotják (legtöbbször nők), akik igen 

heterogén csoportot képeznek. Ide sorolhatók a bábák, a füvesek, a tudós asszonyok, 

javasasszonyok, néző asszonyok, olajkárok, foghúzók stb. (vö. 2. ábra). A piramis egyes 

rétegei nem választhatók el élesen egymástól, a babonás és a tanult gyógyítói hagyomány 

szoros szálakkal kötődik egymáshoz, ahogy ezt a korabeli orvosi írások és a néprajzi adatok is 

mutatják (Hoppál 1990; R. Várkonyi 1990).23  

 

2. ábra: A 16–17. században gyógyítást végzők köre és rétegzettsége 

 

 
 

A gyógyítás fontos eszközei közé tartoztak továbbá az udvarokban található, különféle 

ásványi és gyógyító szerekkel felszerelt patikaládák is. A köznépet érintő gyógyításban és az 

udvari orvoslásban is nagy szerepet kaptak továbbá az ebben az időben Európa-szerte 

elterjedő, recepteket, előírásokat, egészségjavító tanácsokat tartalmazó kalendáriumok, 

gyűjtemények, füves- és orvosló könyvek, amelyek elsősorban a mindennapi hasznos tudás 

gyűjteményei voltak (vö. 4.3.).  

                                                           
23 A dolgozatban a korabeli írásokban és az ezekről szóló irodalmoban is használatos babona  (vö. Pax Corporis 
1695/1984; Kis Patika 1628 [a kéziratban lapszéli megjegyzés]; Szacsvay Éva 2010 stb.) és a néprajzi 
irodalomban előnyben részesített népi hiedelem kifejezéseket is használom.  
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Az egészségügyben jelentős változást a 18. század hozott. Magyarországon ekkor 

veszi kezdetét a „hivatalos” orvoslás és a közegészségügy országos megszervezése. Az 

átalakulások osztrák nyomásra és mintára történnek. A szabályozás látványos változásokat 

hoz magával: amíg 1720-ban csak hozzávetőlegesen 37 orvosdoktor és 120 borbélykirurgus 

tevékenykedett hazánkban, addig 1770 után, Mária Terézia rendelkezését követően (Generale 

Normativum in re Sanitatis) jelentősen megnőtt a tanult orvosok száma; 1830-ban már 640 

orvos és 1278 sebész végzett Magyarországon gyógyító tevékenységet (Oláh 1986: 89–94). A 

18. században figyelhető meg továbbá a tudományos orvosi prózának és az ismeretterjesztő 

orvosi nyelvezetnek az egyre erősebb szétválása, amelynek köszönhetően az orvosi munkák 

célközönsége egyre világosabban rajzolódik ki. Így a mindennapi és a tudományos stílus is 

mindinkább elkülönül egymástól, amelynek kezdetei már a vizsgált korban is megfigyelhetők 

(vö. 6.). Kezdetben a tudományos orvoslás nyelve Magyarországon is a latin volt, később 

pedig a német kapott kiemelkedő szerepet. Ezzel is magyarázható, hogy számos szakmai 

értekezés az említett nyelveken születik (vö. Győry 1900). A szaknyelvek magyar nyelvű 

művelése a felvilágodás korában kap nagy szerepet és lendületet. Kiemelkedő jelentőségűek a 

18. század végétől megjelenő magyar nyelvű szakkönyvek, a magyar nyelvű egyetemi 

oktatás, valamint a tudományos folyóiratok megjelenése (l. bővebben Keszler 2009: 104).24 

A tudományos és intézményesített orvoslás terjedése azonban még közel sem 

jelentette azt, hogy a népi gyógyítás nyomtalanul eltűnt volna. Még a 18–19. században is 

alapvető fontosságúak a főúri udvarokban kéziratos formában terjedő orvosi könyvek, 

receptgyűjtemények, ugyanakkor megfigyelhető, hogy az orvoslásban egyre nagyobb szerepet 

kap a tudomány a népi hiedelmekkel, a babonákkal és a mágikus eljárásokkal szemben. 

Jelentős változást hoz a korábbi századokhoz képest, hogy az egészségügy törvényi 

szabályozás alá kerül, ami a hozzá kapcsolódó dokumentumok, iratok, szövegtípusok 

alakulását is alapvetően meghatározza. Fontos továbbá, hogy a gyógyításban egyre 

speciálisabb részterületek keletkeznek. A fokozatos hitvilágbeli, szemléletbeli és a 

társadalomban bekövetkező változások nemcsak az orvoslásra, hanem annak nyelvére is 

jelentős hatást gyakorolnak. A modern kori magyar orvoslás története szorosan illeszkedik az 

európai gyógyítás fent felvázolt fejlődési vonalába (vö. 3.1.).  

 

 

                                                           
24 Egyre több tanár oktatott magyar nyelven az egyetemen (Rácz Sámuel, Bugát Pál), s előadásaikhoz magyar 
jegyzeteket, tankönyveket is készítettek. Az első magyar nyelvű orvostudományi folyóiratot Bugát Pál és Toldy 
Ferenc indította el 1831-ben Orvosi Tár címmel (vö. Keszler 2009: 104). 
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3.3. A receptirodalom és az orvosi recept története 

Az orvosi recept története szorosan összekapcsolódik az orvostudomány és a gyógyszerészet 

alakulásával. A materia medica (gyógyító anyag) a gyógyítás kulcsfontosságú része, 

amelynek gyűjtése, rendszerezése az emberi kultúrtörténet igen korai szakaszától 

megfigyelhető. A továbbiakban azokra a tényezőkre térek ki, amelyek nagyban 

meghatározták a 16–17. századi receptek jellegzetességeit is. Így fontos megemlíteni azokat a 

szerzőket, műveket, amelyekre a magyar orvosi írások is támaszkodtak; továbbá azokat a 

jellegzetességeket (gyógyító eljárásokat, „intézményeket”), amelyek a vizsgált korban 

rendelkezésre álltak, és a gyógyításhoz kapcsolódó szövegekben is megjelentek.  

Az európai gyógyszerkészítés hagyománya és a receptirodalom a görög orvoslás 

alapjaira épül. Ennek meghatározó eleme a testnedvelmélet (humorálpatológia), amely az 

ember négy fő testnedve alapján (vér, nyál, sárga és fekete epe) négy fő személyiségtípust 

állít fel. Az elmélet szerint a testnedvek egyensúlyának megbomlása okozza a betegségeket. A 

gyógyítás fő feladata tehát ezen egyensúly fenntartása, valamint helyreállítása, amit legfőképp 

diétával és gyógykészítményekkel lehet elérni (Duin–Sutcliffe 1992/1993: 18; magyar 

vonatkozásban vö. Ars Medica 1577 k./1943; Herbárium 1578/1979; Pax Corporis 

1695/1984). A gyógyító anyagokat és a hozzájuk kapcsolódó ismereteket tehát nagyban 

meghatározta a filozofikus alapokon nyugvó testnedvelmélet, amelyet a görög gyógyítás több 

évszázadon keresztül összegyűjtött forrásában, a Corpus Hippocraticumban található receptek 

és leírások is mutatnak. Kiemelkedő jelentőségű továbbá Theophrasztosz (Kr. e. 4–3. sz.) De 

historia plantarum című műve, amely a legrégebbi ránk maradt füveskönyv. A görög 

medicina hagyományait és szövegeit a római kori orvosok folytatták. Kiemelkedő jelentőségű 

Cornelius Celsus (Kr. e. 25 – Kr. u. 50) De medicinája, amelyben a receptek nagyobb 

szövegrészbe ágyazva olvashatók. Fontos továbbá Scribus Largus (Kr. e. 1. sz.) nagyhatású 

receptgyűjteménye, a De compositionibus medicamentorum, amely 271 előiratot tartalmaz 

javallat szerint csoportosítva; valamint Plinius Secundus (Kr. e. 1. sz.) 102 könyvből álló 

Natura Historiája, amelyből számos fejezet tárgyalja a kor gyógyszerkincsét. Nagy 

jelentőségű Dioszkoridész (Kr. u. 1. sz.) De materia medica, libri quinque című gyógyszeres 

könyve, amelyben rendszerezve rögzíti a gyógyító anyagokat. A római katonaorvos 

munkájában alapos leírásokat találunk a gyógyszerek elkészítési módjára, alkalmazására, 

valamint elnevezéseikre nézve, amely nagy előrelépésnek tekinthető a gyógyszerek leírásában 

(Grabarits 2009: 121).  

Az antik medicina kiemelkedő alakjának, Galénosznak írásai között is találunk 

recepteket, gyógyszerleírásokat, amelyek gyakran más szövegekbe ágyazva, elszórtan 
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olvashatók. Gyógyszerészeti szempontból fontos írásai a De simplicium medicamentorum…, 

a De compositione medicamnetorum, valamint a De antidotis. Ezekben a művekben 

jellemzően a korábbi évszázadok receptjei lelhetők fel. Rendező elveként a test betegségeinek 

a fejtől a talpig haladó leírása figyelhető meg. Galénosz betegségszemléletét a hippokratészi 

testnedvelmélet határozta meg. A testnedvek egyensúlyának helyreállítására szolgáló 

gyógyszereket négy tulajdonság révén rendszerezte: voltak hűsítő, melegítő, szárító és 

nedvesítő tulajdonságú készítmények (vö. 12. ábra). Gyógyszerei rendszerint sok 

összetevőből álltak, és azt vallotta, hogy a gyógyír hozzávalóit az orvosnak kell összegyűjteni 

és elkészíteni. A római receptirodalomban már különféle gyógyszerformákkal találkozhatunk, 

így többek között növényi levekkel, pépekkel, porokkal, oldatokkal, kenőcsökkel, 

kivonatokkal. A gyógyítás módszereire jellemző a gyakori diéta alkalmazása. Ennek 

köszönhetően sok a gyümölcs és gabonaféle, amelyeket nemcsak nyersen, hanem különböző 

eljárásokkal (pörkölés, szárítás stb.) kezelve egyaránt használtak gyógyító célokra. A növényi 

termékeken kívül sok állati eredetű szervet (májat, tüdőt, epét stb.) és anyagot (tej, gyapjú, 

szőr, csont stb.) is használtak az orvoslásban. Már a görögöknél és még korábban az 

egyiptomiaknál is ismert volt az állati ürülékkel való kezelés. Mindezek az eljárások és 

gyógyító anyagok a középkor és kora újkor gyógyító gyakorlatában is fellelhetők (Grabarits 

2009: 120–124; Hunt 1990: 1–5). Ahogy láthatjuk, már az antik orvoslásban megjelennek a 

receptirodalom legjelentősebb irányvonalai és a receptek egyes típusai (gyógynövényes, 

terápiás). Ezek a művek és a bennük rögzített szemlélet, valamint ezek hagyományozódása 

határozza meg a középkori receptirodalom és a különböző recepttípusok alakulását (vö. 5.).   

 Az antik, valamint az egyiptomi gyógyszerészet örökségének megőrzéséhez az arab és 

a szerzetesi medicina nagyban hozzájárult. A már említett arab orvosok művei (vö. 3.1.) 

számos receptet gyűjtöttek össze és rögzítettek, amelyek közül némelyiknek akár 150 

összetevője is lehetett.25 Jelentős előrelépést tettek a gyógyszerek tartósításában is, ők 

vezették be ugyanis a méz és a cukor használatát a gyógyszerkészítésbe, amely által az egyes 

készítmények hosszabb ideig voltak tárolhatók. Ezzel lényegében megteremtették a 

gyógyszerészet mint önálló mesterség egyik legfontosabb alapját. Az arab gyógyszerészet és 

medicina a középkor orvoslására nagy befolyást gyakorolt. Különösen fontos az összetett 

(kompozita) és az egyszerű (szimplica) gyógyszerek elkülönítése, amely a receptirodalom két 

tipikus hagyományának alapjává válik (vö. 5.2.1.2.). A szerzetesi medicina elsősorban a 

                                                           
25 vö. Frankovith Serapium kenete (Haszos és fölötte szükséges könyv 1588/1983: 103–124) 
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szövegek megőrzésben játszott nagy szerepet. A középkori kolostorokban számos 

receptgyűjtemény másolata maradt fenn.  

1000 és 1100 tájékán már hatalmas mennyiségű szöveg és tudásanyag gyűlt össze a 

korábbi ismeretek gyűjtése révén. Ennek rendszerezése is megfigyelhető. Nagy jelentőségű 

például a modern gyógyszerkönyvek elődjének tekinthető, Salernóban keletkezett 

Antidotarium Nicolai (1244 k.), amelyben szemléletváltás figyelhető meg a korábbi galénoszi 

receptelrendezéshez képest. Az Antidotárium a gyógyszereket már nem a fejtől a lábig elv 

szerint tartalmazza, hanem alfabetikus sorrendben, a gyógyszerkészítés szempontjából, 

amellyel a betegségközpontú szemlélet helyett a gyógyszerközpontú érvényesül. Nagyobb 

hangsúlyt kaptak továbbá a gyógyszerformák, a mértékek, az adagolás, az előállítási és 

eltartási utasítások. Az Antidotarium Nicolaiban szabványosított recepteket találunk, hiszen az 

előiratok azonos felépítést követnek: név, névmagyarázat, javallat, átszámítási formula. 

Fontos fejlődést jelentett a gyógyszerek neveinek alapos magyarázata és az új súlyrendszer 

bevezetése, melynek alapja a granum, azaz a búzaszemnyi egység volt (Grabarits 2009: 126; 

Grabarits 2010: 78–79; Hunt 1990: 13k). Az információk ilyen jellegű elrendezésével a 

receptirodalom egyik típusát, az ún. antidotáriumok hagyományát teremtette meg, amelyben 

jellemző a fent leírt szerkezet és a sok összetevős kompozita receptek. Az Antidotarium 

Nicolai jelentőségét bizonyítja, hogy az alapmű és átdolgozásai több mint ezer példányban 

maradtak fenn. Nemzeti nyelvű fordításai is megjelentek a 15. századtól kezdve. Hatása 

megfigyelhető a későbbi receptirodalomban, a gyógyszerkészítésben, az egyetemi oktatásban 

valamint az egészségügy városi megszervezésének bizonyos területein is (Schultheisz 2003: 

119).  

A korabeli gyakorlatban a gyógyszereket olykor az orvos keverte (házilag, „ex 

tempore”), sok esetben azonban, elsősorban az összetettebb gyógyszereket a patikus és 

patikussegédek készítették el az orvos felügyelete alatt gyakran nyilvánosan piactereken, 

vásárokon. Erre a közvetlen szituációra vezethető vissza a receptekben található deiktikus 

elem, az Rp., korábban gyakran R. (recipe ’végy’), amely aztán a szövegtípus megnevezésévé 

is vált (vö. 5.1.; l. 1-es és 53-as példa). Voltak olyan gyógyszerek, amelyeket évente csak 

egyszer vagy kétszer készítettek el nagyobb mennyiségben. Ezek eltartását és tárolását meg 

kellett oldani, ami részben a gyógyszerészet fejlődéséhez, másrészt a mai gyógyszertárak 

elődeinek (station, állomáshely, patika) létrejöttéhez vezetett.  

A 15. századig jellemzően a gyógyszerészek és az orvosok kézzel írott, másolt 

receptgyűjteményeket használtak, amelyek a könyvnyomtatást követően gyors ütemben 

terjedtek. A 16. századtól egyre heterogénebb célközönségnek szólnak a gyógyító ismeretek 
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és a gyógyító készítmények gyűjteményei, nagy számban jelennek meg a füveskönyvek, 

közérdekű receptgyűjtemények, „házi patikák” (vö. 4.) és ezzel egy időben a „hivatalos” 

gyógyszerészet gyógyszerkönyvei. A 15–16. században a gazdagabb városok általában 

előírták gyógyszerkönyvek használatát.26 Ezek sokat elárulnak az egyes korok gyógyítói, 

gyógyszerészeti szokásairól, valamint hozzájárulnak a gyógyszerészmesterség 

egységesítéséhez és a gyógyszerkészítés, illetve -árusítás törvényi szabályozásához, ami a 

modern kori orvostudomány és egészségügyi ellátás meghatározó tényezőjévé válik 

(Grabarits 2009: 119). Nagyobb számban a 17–18. században jelentek meg Európa-szerte 

kezdetben latinul, majd vernakuláris nyelven.  

A magyar viszonyokra kitekintve a korai adatok arról tanúskodnak, hogy már a 12. 

században a szerzetesi kórházakban találhatók gyógyszertárak, amelyek természetesen nem a 

mai értelemben vett nyilvános patikák. A budai törvénykönyv (Stattuta Budensis, 1244–1421) 

alábbi idézete azonban arra enged következtetni, hogy a nyilvános gyógyszertárak (patikák) 

gyökerei is fellelhetők már: „A gyógyszerészek ne áruljanak semmiféle lomot, ruhaneműt 

vagy más egyéb dolgokat, amiket rőffel szokás mérni, de ne is adjanak el csak olyasmit, ami 

már régi szokás szerint a gyógyszertárakba való […]” (vö. Szarvasházi 1999: 13). Fontos 

megjegyezni azonban, hogy ebben az időszakban még nem beszélhetünk képzett 

gyógyszerészekről, az orvos-gyógyszerész fogalom is csak 1303-ban jelenik meg először. A 

patikáknak is különböző fajtái működtek a középkor során, mint például az egyházi patikák, 

az udvari patikák és házi patikaládák, a tábori mozgó patikák, valamint a 15–16. századtól 

egyre inkább megjelenő városi gyógyszertárak.27 Jelentős fejlődés a gyógyszertárak számát 

illetően és a gyógyszerészeti képzésben is azonban csak a 18. századtól, Mária Terézia 

egészségügyi rendeleteitől kezdve figyelhető meg (Péter H. 2002: 7–17, 131–134). A törvényi 

szabályozásnak köszönhetően Magyarországon kötelező lett a gyógyszerkönyv használata, 

ami elsősorban több külföldi, majd a bécsi gyógyszerkönyv használatát jelentette. Az első 

magyar nyelvű gyógyszerészeti „zsinórmérték”28 csak a kiegyezést követően, 1872. március 

15-ével lépett életbe, ami fontos momentum a magyar gyógyszerészet életében, és egyben az 

önállóság, a szuverenitás jelképévé is vált. Az 510 cikkelyt magába foglaló gyűjtemény az 

alapanyagokat és az összetett gyógyszerek receptjeit alfabetikusan tartalmazza, valamint 20 

táblázattal is kiegészül (Grabarits 2009: 137–138). Egy-egy ilyen cikkely elrendezése és a 

tartalmazott információk alapján sok tekintetben már a modern kori recept sajátosságait 

                                                           
26 Pl.: Firenze: Nuovo Receptario (1499); Nürnberg: Dispensatorium (1546); Köln: Dispensarium (1565).  
27 A korabeli szövegekben is számos utalást találhatunk a patikára (vö. pl. Pax Corporis 1695/1984; Orvoskönyv 
némely füveknek hasznáról [17. sz.]/1989).  
28 Magyar gyógyszerkönyv (Pharmacopoea Hungarica) címmel. 
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mutatja fel (l. 1-es példa). A Magyar gyógyszerkönyv számos új kiadást élt meg, jelenleg a 

VIII. van érvényben, amely négy kötetben, 4530 oldalas terjedelemben rögzíti az orvos által 

rendelhető gyógyszereket. A magyar gyógyszerkönyvek közel 150 éves története során 

nemcsak a gyógyszerkönyvek terjedelme, tudományos háttere, hanem funkciója is 

megváltozott. Ezt igazolja Paál Tamás előszava, amelyet a 2003-ban kiadott 

Gyógyszerkönyvben olvashatunk: „A Magyar gyógyszerkönyv ma már nem elsősorban 

tudományos mű, szakkönyv, ami egy nemzet gyógyszer-ellenőrzési kultúráját tükrözi, hanem 

elsősorban a gyógyszerek nemzetközi bevezetését és ehhez szükséges kereskedelmét szolgáló 

minőségi követelményrendszer.” (vö. Grabarits 2009: 142). Az idézet érzékletesen mutatja az 

orvoslásban és a gyógyszerészetben bekövetkezett szemléletváltozást, az iparágszerű 

megjelenést.    

 

(1) Rp. Extr Hyosciami 

 Sulfur. aurat. Anti- 

 monii aa 0,05–0,1. 

Sacchar. alb. 3,0. 

M. f. pulv. div. in dos. 

aueq. No. 10 

DS. 4 port naponta. 

2–6 éves gyermeknek 

bronchitis sicca esetén 

43 kr. 

  (Vénygyűjtemény 1897: 5 [501]) 

 

Összegzésképpen elmondható, hogy a medicina a 16–17. században minden tekintetben 

heterogén képet mutat. Ez nagyban köszönhető annak, hogy továbbélnek az antik, klasszikus 

orvoslás hagyományai, kiegészülve az arab és szerzetesi medicina eredményeivel, valamint 

színesíti a képet az egyes népek saját gyógyítási gyakorlata. Kiemelkedő jelentőségű továbbá 

az orvostudomány iskolai, később kifejezetten egyetemi keretek között való művelése, amely 

bizonyos összefüggéseket mutat a közegészségügy jogi rendeletekkel való szabályozásával. 

Ezek a tényezők nemcsak orvos- és kultúrtörténeti szempontból jelentősek, hanem 

nagymértékben meghatározzák a korabeli orvosi írások jellemzőit is. A következő fejezetben 

áttekintem, hogy mi jellemezte a 16–17. századi orvosi szöveghagyományt, beleértve a 

jellemző szövegtípusokat és az orvosi írások diskurzusközösségeit.  
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„E könyvből pedig szükségéhez képest olvashat;  

vagy ha maga nem tud,  

olvastathat mással nyavalyájáról a beteg” 

(Pax Corporis 1695/1984: 15) 

  

4. A 16–17. századi orvosi szöveghagyomány 

 

A 16–17. századi orvosi szöveghagyományt a gyógyítás említett jellegzetességein kívül 

számos más tényező is nagymértékben meghatározta. Fontos megemlíteni a már kialakult 

szövegtípusok hagyományát, amelyek a vizsgált korban is tovább élnek. Nagy jelentőségűek 

továbbá a társadalmat és kultúrát általánosan érintő változások is: így például a reformáció és 

a humanizmus hatásai; az egyre nagyobb számú, mindennapi használathoz kapcsolódó, 

magyar nyelvű írott művek megjelenése; a könyvnyomtatás feltalálása és terjedése, és ezzel 

összefüggésben az olvasási szokások megváltozása. Mindezek a tényezők a 16–17. századi 

orvosi szövegek alkotóinak és befogadóinak/címzettjeinek29 a körét (diskurzusközösségeit), és 

az írások céljait is nagyban meghatározták, ami a nyelvi konstruálásban is tetten érhető. A 

következőkben a korabeli orvosi szöveghagyományt meghatározó jellegzetességeket mutatom 

be. 

   

4.1. A 16–17. századi orvosi szöveghagyomány rétegei 

A medicina történetében különböző jellegzetes szövegtípusok alakultak ki az évszázadok 

folyamán. A középkor orvosi írásait Voigts (1982) három fő csoportra osztja: 1) tudományos 

értekezések (academic treatises), 2) sebészeti szövegek (surgical texts) és végül 3) orvosi 

könyvek (remedybooks). Bár az egyes kategóriák korántsem egyértelműen és élesen 

választhatók el egymástól, a nyelvészeti vizsgálatok azt bizonyítják, hogy indokoltnak 

tekinthető ez a hármas felosztás. Jelentős különbségek mutatkoznak ugyanis a szaknyelv és a 

szakszavak használatában, a bevontság, az érzelem, a személyes névmások, a felszólító mód, 

a passzív szerkezetek, a személytelen kifejezések, az evidencialitás és modalitás, a 

mellérendelő szerkezetek, valamint a nominális szerkezetek kapcsán (vö. Taavitsainen 1994). 

                                                           
29 A befogadó és a címzett terminusokat a nyelvészeti szakirodalom sokféleképpen alkalmazza. Jelen 
dolgozatban a befogadó alatt a terminus jelentését leszűkítve a korabeli befogadót értem, és szinte szinonim 
módon használom a címzettel. Ez utóbbi megnevezésben azonban inkább a szövegalkotó stratégiája kerül 
előtérbe. A szöveg írásakor a szerző/másoló ugyanis a címzettekhez igazítja a nyelvi konstruálást. A befogadók 
köre azonban ettől jóval tágabb csoportot is alkothatott, így a laikusoknak szánt szöveget olvashatta tanult orvos 
is (még tágabb értelemben pedig a mai olvasó is a szövegek befogadója). 
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A Voigts-féle osztályozás sok kutatás kereteként szolgál (vö. pl. Norri 1992, 1998, 

Taavitsainen–Pahta 1998, 2004a, Pahta–Nevanlinna 1997 stb.), valamint korpuszelrendezési 

szempontként is érvényesül (vö. Kohnen 2000, 2002; Taavitsainen–Pahta 2005; Voigts–Kurtz 

2001 stb.). Taavitsainen és Pahta (2004a) is átveszi kisebb kiegészítésekkel az orvosi 

szöveghagyomány ilyen módon történő felosztását. A tudományos értekezéseket szakmai 

értekezésekként címkézik meg (specialised treatises), amelyekhez sokféle tanult szöveg 

tartozik például az érvágás, embriológia, nőgyógyászat, szemészet, urológia köréből. Ezek 

jellemzően enciklopédikus30 tudást közvetítenek. A második típusba szintén a sebészeti írások 

tartoznak (surgical treatises), amelyek sebészeti eljárások és anatómiai leírások nem ritkán 

tanult mesterek tollából. Ezek olykor tankönyvként is használatosak voltak, így kapcsolódnak 

az első csoport szövegeihez. A harmadik csoportba sorolhatók az orvosi könyvek 

(remedybooks) és a materia medica írásai (herbáriumok, lapidáriumok), amelyek recepteken 

kívül betegségek leírását, tüneteit, gyógymódjait is tartalmazzák (Taavitsainen–Pahta 2004b: 

15). Az orvosi szöveghagyomány ilyen jellegű hármas felosztása nagy hasonlóságot mutat a 

gyógyítást végzők csoportjainak rétegzettségével (vö. 3. ábra).  

 
3. ábra: A gyógyítók és az orvosi szöveghagyomány rétegzettsége a 16–17. században 

 

 

 

 

 

Az orvosi szöveghagyomány egyes szintjein a tudományosság más-más foka figyelhető meg, 

ami a tudományos és mindennapi kontinuumában fogható meg leginkább. A tudományos és a 

mindennapi itt egyrészt használati kört, másrészt stílustípust jelöl ki (vö. 6.). A 3. ábrán is jól 

látható, hogy jellemzően a piramis csúcsától lefelé haladva csökken a tudományosság foka. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy a tudományos és a mindennapi kapcsolata ennél jóval 

összetettebb, fentről lefelé irányuló linearitásként csak tendenciaszerűen értelmezhető (vö. 

6.3.1., 6.3.2.). A következőkben röviden bemutatom a tudományos és a mindennapi tengelye 

                                                           
30 Szervezett, rendszerezett tudás értelemben. 
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mentén a korabeli gyógyításhoz kapcsolódó kommunikáció jellemző szövegeit, külön kitérve 

az orvosi recept helyére és szerepére. 

 

4.2. A 16–17. századi orvoslás jellemző szövegei 

Már az antik orvoslásban számos szövegtípussal31 találkozhatunk, amelyek az arab és a 

szerzetesi szövegmásolói, fordítói, valamint szövegértelmezői tevékenységek révén 

megőrződtek, továbböröklődtek, és nagyban meghatározták a középkor és a későbbi századok 

gyógyításának elméletét és gyakorlatát, valamint az ezeket rögzítő szövegek jellemzőit. Az 

orvosi szövegek csoportosításának egyik lehetősége az egyetemekhez kapcsolódó 

tudományos és a mindennapi, népi gyógyítás írásainak vizsgálata. Figyelembe véve az 

orvostörténeti vonatkozásokat (vö. 3.) és a korpuszbeli szövegeket, fontos azonban 

megjegyezni, hogy a népi és a „tanult” orvoslás évszázadokon keresztül szoros szálakkal 

fűződik egymáshoz. A következőkben a tudományos szövegek felől haladva a mindennapi 

használatúak felé áttekintem, hogy milyen szövegek, szövegtípusok határozták meg a vizsgált 

kor orvosi kommunikációját. 

Az orvosi diskurzusformák alakulásában a legalapvetőbb tényezőknek az egyetemi 

oktatás, a tanulhatóság, a gyakorlati szempontok és a mindennapi igények tekinthetők. Az 

egyes szövegtípusok és diskurzusformák ezen igények mentén keletkeztek, illetve kerültek át 

a latinból az egyes nemzeti nyelvekbe.  

 Az egyetemi oktatás hosszú időn keresztül az antik neves orvosok munkáinak 

felolvasásából állt, és latin nyelven folyt. Az egyetemi curriculumok arról tanúskodnak, hogy 

a tanítás során különösen kiemelkedő szerep jutott a kommentároknak, az orvosi munkák 

magyarázatának, valamint a kompendiumoknak, kompilációknak, amelyek az antik és arab 

orvosok munkáinak kivonatai voltak (Magyar 2009; Schultheisz 2003; Taavitsainen 2004). A 

kommentár a középkori tudomány egyik legfontosabb szövegtípusának számított, amely a 12. 

századtól minden más tudományágban is megtalálta a helyét. Kiemelkedő szerepét annak is 

köszönheti, hogy lehetőséget nyújtott az antik tudás és a reneszánsz invenció ötvözésére: a 

több évszázados ismeretanyag továbbadásán túl az új ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok 

beépítésére is. Így a szövegtípus hozzájárult a tudomány haladásához és az oktatás 

megkönnyítéséhez, az ún. tankönyvstílus kialakulásához egyaránt.32 Kiemelkedő például a 

                                                           
31 Tág értelemben használva a fogalmakat, így például a tudományos értekezést, a kommentárt, a szótárt, a 
tankölteményt is ilyen típusnak tekintve. 
32 Kiemelkedő egyetemi tankönyvként használt orvosi kommentárokat írtak többek között Alberto Zancari (14. 
sz.), Giovanni Battista Montano (16. sz.), Leonart Fuchs (16. sz.), Jean Fernel (16. sz.). A magyar nyelvű 
tankönyvek ennél jóval később, jellemzően a 18–19. századtól jelentek meg (l. bővebben Schultheisz 2003: 34–
42). 



47 
 

sebészeti írásokhoz fűzött kommentárok jelentősége, mivel ezen a területen a gyakorlati 

tapasztalatok sok újdonsággal gazdagítják a korábbi ismeretanyagot. Több szakterületen, így a 

szemészet és a szülészet terén is születtek tudományos értekezések (trakták), amelyek az 

egész középkorban fontos szerepet kaptak.  

Az orvosi értekezések, kompilációik, valamint a hozzájuk fűzött kommentárok az 

egyetemi oktatás fontos alappillérei voltak. A tankönyvekként használt kommentárok a 16. 

századig jellemzően kéziratként terjedtek, ami azt jelentette, hogy viszonylag kevés számú 

könyv állt rendelkezésre. A könyvnyomtatás feltalálását követő egy évszázad alatt sem történt 

számottevő változás, mivel a nyomtatott könyvek ára nagyon magas volt. A kevés számú 

tankönyv miatt a tanulásban nagy szerepet kapott a memorizálás. Enek megkönnyítésére 

különböző formák, verselések, vizuális módszerek szolgáltak, melyeket a középkori irodalom 

ars memorativaként emleget. A legnépszerűbb és legelterjedtebb tanköltemény hosszú időn 

keresztül a Regimen Salernitanum, amely kommentárral együtt segítette az oktatást. A 

tanköltemények jelentőségét és gyakorlati hasznosíthatóságát bizonyítja, hogy számos prózai 

kommentárt írtak hozzájuk, valamint igen korán, már a 13. században több nemzeti nyelvre is 

lefordítottak közülük néhányat.33 Didaktikus célokat szolgáltak továbbá a tanító levelek, 

amelyek a középkorban jellemzően kisebb értekezésekként jelentek meg. Ezek elsősorban 

recepteket és rövid utasításokat tartalmaztak (Schultheisz 2003: 67–77, 96). 

Az orvosi szakma fejlődéséhez szorosan kapcsolódik az orvosi nyelv kérdése is. A 11–

14. század orvosi szövegeit a latin nyelv vezető szerepe és a terminológiai zűrzavar 

jellemezte. Ehhez az is hozzájárult, hogy a medicina szövegei egyre gyakrabban jelentek meg 

nemzeti nyelveken, ami hatással volt az orvosi latin használatára is.  A reneszánsz medikusok 

a klasszikus latinhoz visszanyúlva próbálták „megtisztítani” a szaknyelvet. Ezzel egy időben, 

a könyvnyomtatás és egyéb tényezők hatására nagy lendületet kapott az orvosi nyelv 

vernakularizációja is. Európa-szerte jelentek meg mind nagyobb számban gyógyításhoz 

kapcsolódó szövegek. A vernakularizációnak köszönhető, hogy a korábbi lapszéli 

szómagyarázatok helyére lépnek az orvosi szótárak34 (l. bővebben Magyar 2009). A szótárak, 

lexikonok részben a szaknyelv terminológiájának rendezésében játszottak fontos szerepet, 

másrészt viszont gyakorlati igényeket is kielégítettek, így összekapcsolták a tudományos és a 

mindennapi orvoslást. 

                                                           
33 Ilyen tanítóköltemény a korpusz részét képező De conservanda 1694/1983 (l. bővebben Függelék II., 
Nyomtatott művek 3.). 
34 Magyar vonatkozásban fontosak: Pesti Gábor: Nomenclatvra sex lingvarvm (1538); Ambrosii Calepini: 
Dictionarium [...] (1585); Szikszai Fabricius Balázs: Nomenclatvra Dictionarium Latino-vngaricum […] (1590); 
Verancsics Faustus: Dictionarivm qvinqve nobilissimarvm Evropae lingvarvm […] (1595); Szenczi Molnár 
Albert: Dictionarium Latinovngaricvm (1604) (l. bővebben Keszler 2005: 24–26; eRMK).  
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 Ez az összefonódás a tankölteményeknél is megfigyelhető, amelyek a 14. század 

közepétől nemcsak az egyetemi oktatásban játszottak jelentős szerepet, hanem igen hamar a 

járványok elleni védekezés részeként, a felvilágosító irodalomban is megjelentek, ekkor 

azonban céljuknak megfelelően általában nemzeti nyelven. Az 1348-as pestist követően az ún. 

pestisköltemények szó szerint elárasztják Európa városait, egyetemeit. Ennek egyik 

legmegalapozottabb példánya a 250 versből álló „Bambergi kézirat”, amelynek egyik forrása 

Zsigmond király orvosának, Sigmundus Albicusnak (Sigmund Albich) egyik munkája. A 

tanköltemények a késő középkori prózai kéziratoknak is szerves részét képezik, amelyek 

elsősorban gyűjteményes formában jelentek meg és terjedtek. A mindennapi és az egyetemi 

képzés összefonódást bizonyítja az is, hogy habár a pestiskölteményeket elsősorban gyakorlati 

használatra írták, egy részük később mégis egyetemi tananyag lett (Schultheisz 2003: 122). A 

tanulást a versbe szedett ismeretanyagon kívül a szinoptikus táblák és tankönyvek is 

megkönnyítették. A szinoptikus művek a tárgyalt tananyag szöveg közti összefoglalásai 

voltak, amelyek vizualitásuk révén próbálták megkönnyíteni a memorizálást. Ennek fontos 

része volt az egészségre vonatkozó ismeretek terjesztése, összefoglalása. Hasonló 

ismeretterjesztő célt szolgál például Comenius Orbis Sensualium pictus (1658) című 

többnyelvű didaktikus műve (vö. 4. ábra). Tanulási és mindennapi célokat szolgáltak továbbá 

az érvágó tabellák, valamint találkozhatunk memoratív céllal írt rövid levelekkel is 

(Schultheisz 2003: 82).  

 

4. ábra: Az erek és a csontok ábrázolása szinoptikus ábrán és szöveggel kiegészítve  
(Orbis Sensualium pictus 1658/1959: 121) 

 

 
 

Összegezve tehát: a középkori egyetemi oktatásban a latin nyelv központi szerepet játszik. A 

szöveg- és diskurzustípusokat illetően pedig meghatározóak voltak az antik szerzők és a kor 
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orvosai által írt értekezések és az ezekből készült kompilációk, illetve az ezekhez fűzött 

magyarázatok. Megfigyelhető továbbá a tanulás megkönnyítésére szolgáló szövegek és ábrák 

megjelenése is. Ezek gyakran összekapcsolódnak a mindennapi, a gyakorlati gyógyítás 

igényeivel, érintkezési pontot teremtve az ún. tudományos és mindennapi gyógyítás között.  

A népi orvosláshoz és a mindennapi igényekhez kapcsolódnak például a tudós 

klerikus-papok liturgikus könyvek szélére vagy üres lapjaira emlékeztetőül írt feljegyzései is, 

amelyek révén számos recept, gyógyító eljárás megőrződött. Ilyen formában maradt ránk az 

eddigi ismereteink szerint legrégebbi magyar nyelvű receptünk is: 

 

(2)  fog faiasrol walo orvossagh  

 Az Nadnak es az tharkonak  

 az teoweth keol asny, megh  

 aszalny es teorny eozze  

 temporalwan eokeoth ted  

 az faio fogadra meg gyogiol  

 az faidalmath teobbet soha  

 nem erzed  

 (Mistrale Strigoniense 1490/1959) 

 

Kódexeink is számos gyógyításhoz kapcsolódó megjegyzést tartalmaznak, a legrégebbi ilyen 

orvosi vonatkozású feljegyzéseket a Pray-kódex őrzi (l. bővebben Vida 1975).  A liturgikus 

könyveken kívül a kalendáriumokban és breviáriumokban is sok orvosláshoz kapcsolódó 

információ olvasható. Különösen nagy jelentőségű volt az érvágáshoz kötődő dátumok 

feljegyzése. A liturgikus könyvekben a rövid bejegyzéseken túl hosszabb orvosi 

traktátumokat is találhatunk, amelyek jellemzően hasznos, gyakorlati ismeretek tartalmaztak. 

Gyakorlati célt szolgáltak és a mindennapi orvoslás tipikus szövegtípusai voltak továbbá a 

herbáriumok vagy füveskönyvek, amelyek az egyes gyógynövények hasznait gyűjtötték 

egybe.35 Fontosak továbbá az orvosi könyvek, amelyek minden főúri és királyi udvar 

patikaládáinak fontos kiegészítői voltak. Ezekre jellemző, hogy a tudományos orvoslás 

eredményei, eljárásai, receptjei és a népi gyógymódok, a babonás nézetek egyaránt fellelhetők 

bennük. A „szegények patikája”-ként emlegetett házi orvosságos könyvecskék a 16. 

                                                           
35 A magyar nyelvű herbáriumokról l. bővebben Függelék II. Nyomtatott művek 1.  
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században a mindennapi gyógyítás fontos kellékei voltak, és elsősorban a művelt, olvasni 

tudó, de a medicina terén képzetlen rétegeket szolgálta (Grabarits 2009: 129–130).36 A 15. 

századtól jelentek meg továbbá nagyobb számban a sebészek számára írt 

Wundarzneibuchok37 és a hivatalos gyógyszerkönyvek is (vö. 3.3.), amelyek bár sok 

gyakorlati ismeretet tartalmaztak, szoros szállal kapcsolódnak a tudományos orvosláshoz. 

Az orvosi szövegek elrendeződése azt mutatja, hogy a már meglévő ókori és 

középkori szöveg- és diskurzustípusok a 16–17. században is tovább élnek. Így alapvetően 

meghatározzák a latin és a vernakuláris nyelvű gyógyításhoz kapcsolódó írások jellemzőit is. 

Megfigyelhető továbbá, hogy a gyakorlati szempontok a tudományos szövegekben is előtérbe 

kerülnek (tanulás, megjegyezhetőség), ami a tudományos és mindennapi igényeket még 

inkább összekapcsolja. Ezek a nyelvi konstruálásban is megmutatkoznak: így például gyakori 

az egyszerűsödés, a rövidítés; valamint egyre nagyobb szerepet kap a nemzeti nyelv a 

szakmai diskurzusban is. Összegezve elmondható tehát, hogy az egyes szövegek és 

szövegtípusok jellemzői szoros összefüggést mutatnak azzal, hogy ki, kinek és milyen céllal 

írta az adott szöveget. 

  

4.3. A 16–17. századi szövegek alkotói és befogadói – pragmatikai összefüggések 

Az orvosi szövegek létrehozói és befogadói stratégiáit nagyban meghatározzák a kor általános 

íráshoz és olvasásához kapcsolódó szokásai. A kora középkorban az írásbeliség elsősorban a 

klérushoz és a szűk rétegű világi értelmiséghez (a deáksághoz) kötődött, ami később kezdett 

kiszélesedni. Egyre nagyobb művelődési igények fogalmazódtak meg a nemesek körében is, s 

ennek alappillére volt az írni és olvasni tudás. A szövegeket illetően is jelentős változások 

figyelhetők meg. A kezdetben szinte csak és kizárólagosan vallási témák mellett egyre 

nagyobb a világi témájú szövegek térnyerése (Pukánszky 1996). Fontos továbbá megemlíteni, 

hogy a latin nyelv központi szerepén túl a 14. századtól kezdődően megfigyelhető a 

vernakuláris nyelvek és a mindennapi szövegek terjedése. Ezek a tendenciák szoros 

összefüggést mutatnak a reformáció, a humanizmus eszméivel, valamint a könyvnyomtatás 

feltalálásával és térnyerésével, amelyek az olvasási szokásokra is nagy hatást gyakoroltak.  

Így a kései középkorban az olvasás a laikusok körében is egyre inkább kezdett 

terjedni. Megfigyelhető a 14–15. századtól kezdve Európa-szerte, hogy megszaporodnak a 

                                                           
36 Ilyen céllal íródott a Pax Corporis (1695/1984) és az Ars Medica (1577 k./1943) is, ezekben mégis sok 
tekintetben a tudományos igényű munkák jellegzetességei figyelhetők meg (l. bővebben 6.).  
37 A magyar sebészeti írások és sebkezelési tanácsok jellemzően receptgyűjtemények részeiként jelennek meg. 
Balsaráti Vitus János négykötetes sebészeti írása sajnálatos módon elveszett (l. bővebben Szlatky 1980: 134; 
Varjas 1943: VII; 4.3.2.). 
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vernakuláris nyelvű szövegtípusok a mindennapi nyelvhasználatban. Egyre nagyobb számban 

jelennek meg a szakácskönyvek, illemszabályok, nyelvtanok, a kertészeti, vadászati, asztali 

szokásokat leíró szövegek és az orvosláshoz kapcsolódó írások is, amelyek a könyvnyomtatás 

révén még gyorsabban terjedhetnek, szélesebb közönséghez juthatnak el, mint korábban 

(Benkő 1967: 48; Bárczi 1967: 527). Az írott szövegekben egyre nagyobb szerepet kap tehát a 

szubjektívebb, individuálisabb perspektíva, valamint a privát használat, ami az 

olvasóközönség fokozatos kiszélesedéséhez vezet (Taavitsainen–Pahta 2004: 12). A 

mindennapi használatú szövegtípusok mellett megfigyelhető, hogy a tudomány nyelvének a 

vernakularizációja is nagy lendületet vesz.  

A magyarul olvasók számának szaporodása, illetve a könyvnyomtatás terjedése 

kölcsönösen hatottak egymásra. Ez nem jelenti azt azonban, hogy a vizsgált korban az olvasás 

és az írás általánosan elterjedtté vált volna. A parasztság, a jobbágyság, valamint a nemesség 

és a fokozatosan kialakuló urbanizálódó közösségek között jelentős műveltségbeli 

különbségek adódtak még hosszú időn keresztül (l. bővebben Bárczi 1967: 523–530; Horváth 

1931/1988; Tarnai 1984; Tóth 1996). A következőkben arra térek ki, hogy kik voltak a 

gyógyításhoz kapcsolódó szövegek alkotói és befogadói a vizsgált korban. 

  

4.3.1. Az orvosi szövegek alkotói és befogadói – diskurzusközösség 

A 14. századtól kezdve Európa-szerte jelentős változások figyelhetők meg az orvosi 

„szaknyelvben”: nő a gyógyításhoz kapcsolódó szövegek száma, folyamatosan beindul a 

regiszter vernakularizációja, amely alapvetően latin mintákat követ, ugyanakkor az egyes 

nyelvekben sajátos fejlődési irányokat mutat. A latin nyelv befolyása még hosszú időn 

keresztül megfigyelhető, és a diskurzus több szintjén tetten érhető (makroszinten, a 

szövegtípusok hagyományaiban, a lexikában, kódváltásokban stb.). Az ars és vulgus között 

azonban lassan kialakul egyfajta jelentésmegosztás. Az egyetemeken továbbra is latinul folyik 

az oktatás és a tudományos munka, így a latin szoros kötődést mutat az írásbeliséggel, 

valamint a gyógyítás elméleti síkjával. A vernakuláris nyelvhasználat leginkább a mindennapi 

gyakorlat színterein és a specialisták körében használatos – már évszázadok óta –, és sok 

tekintetben a szóbeliséghez áll közelebb (vö. 6.3.2.2.1.). Ez a jelentésmegoszlás azonban nem 

kizárólagos, inkább tendenciaszerűnek tekinthető (a latin nyelv komplex szerepéről l. 

bővebben Pahta 2004, Taavitsainen 2004; Taavitsainen–Pahta 1998, 2004b).  

A vernakuláris orvosi szövegek vizsgálatakor alapvető fontosságú annak 

figyelembevétele, hogy kik voltak a szövegek szerzői és befogadói. Ez utóbbi széles és 

heterogén csoportot alkotott, beleértve a képzett és a laikus olvasókat egyaránt. Felmerülhet 
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azonban a kérdés, hogy a szövegeknek a befogadói valóban csak azok lehettek-e, akik olvasni 

tudtak, hiszen egyrészt az egészség megőrzésében és helyreállításában jóformán mindenki 

érintett volt, másrészt nem zárhatjuk ki azt a tényt sem, hogy a középkorban sok szöveget 

felolvastak és felolvasásra szántak (vö. a mottóbeli idézettel). A szakirodalomban a kor 

szövegbefogadói stratégiáinak vizsgálata során találkozhatunk a hallgatóság (audience), 

valamint az olvasóközösség (readership) fogalmával (vö. Barton 1994; Jones 2004; Pahta–

Taavitsainen 2004b). Az olvasóközösség azonban leszűkíti a befogadók körét az (egyedül) 

olvasni tudókra, a hallgatóság pedig egyfajta hallás utáni, passzív szövegrecepciót sugall. 

Ezek helyett Jones (2004) megfelelőbb terminusnak tartja a szociolingvisztika 

beszélőközösség (speech community) terminusának mintájára a diskurzusközösség (discourse 

community) használatát, amely nemcsak a szöveg befogadóit, hanem a szöveg alkotóit is 

magába foglalja. A diskurzusközösségnek többféle definíciójával találkozhatunk Swales 

(1990), Bex (1996), valamint Barton (1994) munkáiban, amelyek közül a fogalom 

legrugalmasabb és legtágabb megközelítése ez utóbbi szerzőnél olvasható. Barton a 

diskurzusközösséget a következőképpen határozza meg: 

 

A group of people who have texts and practises in common, wheter it is a group of 

academics, or the readers of teenage magazines. In fact, discourse community can 

refer to several overlapping groups of people: it can refer to the people a text is aimed 

at; it can be the set of people who participate in a set of discourse practises both by 

reading and writing. […] More generally, discourse communities are defined by 

having a set of common interests, values and purposes.  

(Barton 1994: 57) 

 

A diskurzusközösség tehát olyan emberek együttese, amelyet szóbeli vagy írásbeli 

diskurzusgyakorlat tart össze. Fontos megjegyezni, hogy a középkorban a 

szövegbefogadásban az olvasás nemcsak az egyéni olvasást jelentette, hanem a közösségben 

történő felolvasást is. Így a diskurzusközösségnek nemcsak azok részesei, akik olvasás vagy 

írás révén vesznek részt egy diskurzusegyüttesben (a definíció értelmében használva), hanem 

azok is, akik ezt a felolvasott szöveg befogadása révén teszik. Ezek a tényezők nagy 

mértékben meghatározzák a szövegalkotást és -befogadást egyaránt csakúgy, mint az, hogy a 

diskurzusközösség tagjai milyen társadalmi összeköttetésben állnak egymással (vö. Milroy 

1992: 85). A vernakuláris nyelven megjelent orvosi írások befogadói tehát nagyon vegyes 

csoportot alkottak, beleértve a hierarchia élén álló tudományos elitet, a gyógyító specialistákat 
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és a laikusokat egyaránt. Fontos megjegyezni, hogy az orvosi szövegek esetében a szakmai 

hozzáértés, valamint a latin nyelv ismerete nagyobb mértékben meghatározta, hogy az egyes 

rétegek milyen kiterjedt diskurzusközösségben tudtak részt venni, mint a társadalmi státusz és 

hovatartozás.  

A diskurzusközösségek szerveződésében természetesen alapvető szerepet kap az is, 

hogy ki és milyen céllal írta a nemzeti nyelven megjelent szövegeket. A lehetséges 

szöveglétrehozók köre jóval szűkebb, mint a befogadóké, hiszen itt ténylegesen az írástudók 

jöhetnek szóba. Mivel a legtöbb mű latin írások fordítása, másolása, egyszerűsített 

összefoglalása mindennapi, népi gyakorlati megjegyzésekkel kiegészítve, így különösen 

fontos szerep jut a vernakuláris szövegek megjelenésében és terjesztésében az orvosi elitnek 

és az orvos-papoknak.  

 

4.3.2. A magyar nyelvű orvosi szövegek diskurzusközössége(i) 

Magyar nyelvű orvosi szövegek a 16. századtól kezdve maradtak ránk, ami szűkebb körű 

vizsgálatokat tesz lehetővé, mint például az angol vagy a német vernakuláris orvosi szövegek 

esetében (vö. Riecke 2004; Taavitsainen–Pahta 1998, 2004; Voigts 1982). Nagy valószínűség 

szerint a magyar nyelvű írások is nagyobb számmal fordultak elő, ezeknek nagy része 

azonban nem maradt ránk, sokról csak említés szintjén tudunk (Szlatky 1980: 133).  

Amíg a latin nyelvű szövegek általában homogénebbek voltak és szűkebb rétegű 

célközönségnek szóltak, tulajdonképpen a szűk tudományos elitnek, addig a magyar nyelvű 

orvosi munkákat ingadozó tudományos színvonal jellemezte. Helyük a latin tudományos 

írások és a mindennapi kalendáriumok közötti skálán jelölhető ki. Fontos figyelembe venni, 

hogy „a magyar nyelvűség (anyanyelvűség) […] akár nyomtatott, akár kéziratos művekről 

van szó, nem csupán választott előadási forma, hanem tartalmi meghatározó is. A magyar 

nyelv használata vagy a szerző alacsonyabb szintű műveltségére – latin nyelvben való 

járatlanságára –, vagy tudatos ››ismeretterjesztő‹‹ szándékra mutat.” (Szlatky 1980: 131).  

Az orvosi írások a 16–17. században kéziratos és nyomtatott formában terjedtek. A 

nyomtatott könyvek száma csekély volt. A kalendáriumokat, a kisebb egylapos 

nyomtatványokat és a kifejezetten egy témára szorítkozó pestisiratokat leszámítva kevés 

számú általános orvosi írásunk jelent meg nyomtatásban.38 Így a kéziratos orvosló könyvek 

jelentősége az adott századokban nem hanyagolható el, mivel a kettő együttes elemzésével 

ismerhetjük meg a korabeli, hazai gyógyítás gyakorlatát (Szlatky 1980). Fontos azonban 

                                                           
38 l. bővebben Függelék I. 
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megjegyezni, hogy csak a magyar nyelvű művek ismeretében nem vonhatunk le 

következtetéseket a korszak orvostudományának egészére nézve, hiszen ahhoz hozzátartoztak 

a latin nyelvű tudományos szakmai munkák is, amelyekről itt csak közvetve lesz szó. 

Az orvosi szövegek elemzésekor és vizsgálatakor alapvető fontosságú a 

diskurzusközösséget alakító tényezők figyelembevétele (szerző, befogadó/címzett, a szövegek 

terjedésének módja, a szociokulturális háttér stb.). A vernakularizáció nagyban hozzájárult a 

laikusok bevontságához, és ezzel a különböző „felhasználói” szintek megjelenéséhez, ami a 

diskurzus elrendezésében, a makro-, a mezo- és mikroszintű változókban is jól nyomon 

követhető (vö. 6.3.1., 6.3.2.). Így nem meglepő, hogy a szövegek nagy különbségeket 

mutatnak a szükséges elméleti háttértudás, valamint a nyelvi konstruálás terén.  

A szövegek elemzésekor szintén figyelembe kell venni, hogy a 

szöveghagyományozásnak különböző módjai voltak (Madas–Monok 2003: 18–21; Mäkinen 

2004: 152; Szlatky 1980: 132). Egyrészről a tudás orális hagyományozása a középkorban és a 

kora újkorban is fontos szerepet kapott (elsősorban a nép alsóbb rétegeiben). A szóbeli 

kultúrának köszönhetően a szövegekben gyakoriak az idioszinkratikus és inkoherens 

jellemzők, kihagyások, lyukak, nyelvtani anomáliák, inkoherens diskurzuselemek 

(Fitzmaurice–Taavitsainen 2007: 19). A szóbeliség ezért nyomon követhető a középkor 

vernakuláris nyelvváltozatban alkotott szövegeiben, a diskurzusok felépítésében és 

nyelvtanában egyaránt (vö. 6.3.2.2.1.). Másrészt az írások nagy többsége (beleértve a 

tudományosabb és a mindennapi használatú könyveket is) nem nevezhető a mai értelemben 

vett eredeti műveknek, sokszor szerzőiket sem ismerjük. A szövegalkotáshoz (fordításhoz, 

másoláshoz) általában latin vagy más vernakuláris nyelvű írások szolgáltak mintául. Ezeket 

olykor meg is nevezték a szerzők, illetve híres orvosokat is megjelölhettek, akiknek tudására 

támaszkodtak: 

 

Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről természetekről és hasznokról, Galenustól, 

Plinusból és Adamus Lonicerusból szedetteték ki. 

(Herbárium 1578/1979: 126)  

 

Ez dolog feleöl uigan illy ertelemben uoltanak az regi pogani bölczekis ugi mint: 

Democritus, Galenus, Plato, Hypocrates, es az többi: amaz görög es arabiai nieluen 

ualo bölczekkel egietemben, kik közül Auicenna, Auerrhoes, Mesue, Halj es Zacharias 

elsö rezt erdemlettek magoknak az diczeretnek nemes rendi es gradusi közöt. 

(Kis Patika 1628/1989: 213) 
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A művek színvonalát, szerkezetét, a közvetített tudás milyenségét nagyban befolyásolja tehát 

az is, hogy milyen forrásokra támaszkodott a szövegalkotó. Fontos figyelembe venni továbbá, 

hogy általában ezen írások célja nem a magas szintű orvosi tudomány magyar nyelvű 

művelése, hanem elsősorban gyakorlati ismeretek átadása, amely kiegészült a kor és az antik 

gyógyítási hagyomány számos elemével. Ezek az írások olyan szükségleteket elégítettek ki, 

amelyek a társadalom széles rétegét érintették. Így elengedhetetlenné vált az anyanyelv 

szerepe és a tudományos ismeretek egyszerűsítése (egyfajta vulgarizáció). A 16–17. századi 

orvosi művekben így az antik és a középkori tudományos (vagy félig tudományos) nézetek, 

módszerek, a megfigyeléseken alapuló tapasztalatok, valamint a népi, babonás hiedelmek 

együttes előfordulása a jellemző (vö. 14. ábra). Az egyes írásokban azonban jelentős 

súlyponteltolódások figyelhetők meg a tudományos és a mindennapi stílus tekintetében (vö. 

6.). 

A diskurzusközösségek szerveződéséről sokat elárul az is, hogy miként terjedtek ezek 

a szövegek. Az alábbi levélrészlet erről tanúskodik:   

 

[…] az minémő könyvet Ngod én tőlem kéretett, im te Ngodnak megkildtem. 

Könyörgök te Kegyelmednek, hogy te Kgyd iratná igen hamar le, mert tudja te Ngod, 

hogy az Kgyd szolgájának Dersffy Istvánnak két kecsin fia vagyon; ha valamelliknek 

mi nyavalája történik, avagy házam népének is, tudja te Ngod, hogy egyéb doktort 

nem keresek, hanem csak ezt a könyvet veszem elő és minden doktorságot csak ebből 

késértek. Bizony sok orvosságot belőle megpróbáltam, hogy Isten után mind nagynak 

s mind kecsinnek használtam vala. 

(Derssfy Potentia levele Nádasdy Tamáshoz 1555/1929: 98) 

 

A fenti pár sor nemcsak arról árulkodik, hogy milyen módon terjedtek az egyes orvosi 

könyvek a mindennapi használatban, hanem arról is tanúbizonyságot tesz, hogy a főúri 

udvarokban a gyógyítás egyik legfontosabb forrása a mindennapi orvosi könyvek és 

receptgyűjtemények voltak, amelyet a patikaládában őriztek és maguk, illetve házuk népe 

kezelésére alkalmaztak. A nép és az udvarok gyógyítói is sok esetben ugyanazok voltak. Sok 

nemesi udvar úrnői maguk köré gyűjtöttek tudós asszonyokat, füveseket, népi gyógyítókat, 

akiknek az egészség megőrzése, helyreállítása volt a feladata (és egyéb bájolások is) (l. 

bővebben Hoppál 1990; R. Várkonyi 1990). Emellett számos tudós orvos is írt orvosi 

könyveket, herbáriumokat egyrészt azzal a szándékkal, hogy segítsen a népnek az egészség 

megőrzésében és a betegségek gyógyításában; másrészt viszont a babonák „kigyomlálásáért” 
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és a magyar szaknyelv fejlődéséért is síkra szálltak (vö. Függelék II. Nyomtatott művek 1.). 

Ahogy láthatjuk, a korabeli magyar orvoslás diskurzusközösségei nagyon színes képet 

mutatnak. Jellegzetességei leginkább az orvosi szöveghagyomány és a gyógyítók 

rétegzettségének összefüggéseiben foghatók meg (vö. 5. ábra). 

 
 

5. ábra: Az orvoslás társadalmi rétegzettségének és szöveghagyományának összefüggései a 16–17. 
században 

 

 
 

A vernakuláris orvosi szövegek vizsgálatában fontos szerep jut tehát a szövegalkotás, 

valamint -befogadás körülményeinek. Központi kérdés, hogy ki és milyen célközösségnek írta 

az egyre nagyobb számban nemzeti nyelven megjelenő szövegeket. A piramis csúcsán 

található tanult orvosok művei jellemzően a piramis alacsonyabb szintjén lévő rétegeknek 

szólnak, és ismeretterjesztő szándékúak. Az anyanyelvi, egymás közötti, oldalirányú szakmai 

kommunikáció ritkának tekinthető (vö. nyilak az ábrán). Ennek ellenére a tanult szerzők írásai 

jellemzően elméletileg megalapozottak, meghatározott felépítést követnek és racionális tudást 

közvetítenek.39 Így a szakmai kommunikáció és a természettudományos nyelv gyökereinek 

tekinthetők (vö. Kabán 1993). Fontos azonban szem előtt tartani, hogy tudományosság alatt a 

kor szellemisége és gondolkodási módja szerinti tudományosságot kell érteni, amelynek 

fontos része volt a keresztény hit mellett a filozófia, az asztrológia és egyéb diszciplínák is.  

A piramis következő szintjén találhatók a céhes rendszerben működő borbély-

sebészek. A sebészek „alacsonyabb rendű”, gyakorlati, „kétkezi” munkát végeztek (a tanult 

orvosokkal szemben, akik „belgyógyászati” feladatokat láttak el). A borbély-sebész írások a 

teendőkhöz kapcsolódva általában több részre tagolódnak. A leggyakoribb területek a 

sebkezelés, az érvágás, a csonttörések és egyéb sérülések ellátása, de vegyes témájú írások 

(átmásolt herbáriumrészek, vegyes receptek, flastromok stb.) is találhatók bennük. A borbély-

                                                           
39 vö. Ars Medica 1577 k. /1943; Herbárium 1578/1979; Pax Corporis 1695/1984. 
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sebész írások szakmai színvonala nagyon különböző. Így találkozhatunk tanult mesterek 

tollából született munkákkal, céhes „összefoglalásokkal” és kevésbé tudományos színvonalú 

receptgyűjteményekkel. A borbély-sebész írásokra általánosan jellemző, hogy az elméleti és a 

tapasztalaton alapuló, gyakorlati ismereteket ötvözik (Szlatky 1980; Taavitsainen–Pahta 

2004). A bennük található szövegek sokszor az oldalirányú szakmai kommunikáció részei, 

vagy az alacsonyabban képzett rétegek felé közvetítenek hasznos tanácsokat (vö. nyilak az 5. 

ábrán).40 Számos nyelvészeti kutatás igazolja, hogy indokolt elkülöníteni a borbély-sebész 

írásokat a mindennapi receptgyűjteményektől és a tudományos értekezésektől (Norri 1992, 

1998; Pahta–Nevanlinna 1997; Taavitsainen 1994; Taavitsainen–Pahta 1998, 2004b; Voigts 

1982). A magyar nyelvű korpusz ezt viszont nehezen teszi lehetővé. Ugyanis a legtöbb orvos-

sebész írás egy-egy receptgyűjtemény része, kisebb fejezeteket tartalmazva a sebkezelésre, 

érvágásra. Balsaráti Vitus János (1529–1575) magas szakmai színvonalon álló négyrészes 

sebészeti írása41 sajnálatos módon nem maradt az utókorra, csak korabeli művek utalásaiból 

tudunk róla (Szlatky 1980: 134; Varjas 1943: VII). 

Végezetül a piramis legalján találhatók a népi gyógyítók, akik nagyon vegyes 

csoportot alkotnak. Ez nemcsak egy adott „foglalkozásra” vagy gyógyító területre értendő 

(bába, füves, olejkár, foghúzó), hanem a társadalmi hierarchiára is (fejedelemasszonyok, főúri 

asszonyok, tudósok, látók, kuruzslók stb.). Az orvoslásnak ezen a szintjén a leggyakoribbak a 

mindennapi orvosi könyvek, receptgyűjtemények és herbáriumok, amelyeknek egy kisebb 

része a felsőbb rétegek írása a laikusok számára. Másik részét ezeknek a műveknek az 

átdolgozott, egyszerűsített másolatai és kompilációi adják, illetve a mindennapi 

receptgyűjtemények és naplófeljegyzések (l. bővebben Függelék II.). Ezek is jellemzően 

kéziratos másolatokban terjedtek (l. fentebbi levélidézet) és számos későbbi kiegészítést 

tartalmaztak.  

A mindennapi használatban lévő írások nagyon különböző színvonalúak, gyakran nem 

egységesek sem nyelvileg, sem tartalmilag, sem tudományos szinten. Gyakori jelenség, hogy 

más hasznos teendőkkel együtt egy gyűjteményében szerepelnek az egészségügyi tudnivalók, 

mintegy az általános „tudás” részeként. Ezekre a mindennapi írásokra jellemző továbbá, hogy 

a gyógyítás szoros összefűződéseket mutat a babona és a mágia világával (vö. 5.2.). De sok 

esetben a tapasztalati megfigyelések révén hasznos, gyógyító eljárásokat is tartalmaznak, 

amelyek később a tudományos(abb) orvosi hagyománynak is a részévé válnak (vö. nyilak az 

5. ábrán).  

                                                           
40 vö. Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983. 
41 Címe: Magyar chirurgia az az a seb gyógyításának mesterségiről írt négy könyv. 
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Az orvoslás rétegei és a hozzájuk fűződő szöveghagyomány vizsgálatánál fontos 

azonban szem előtt tartani, hogy az egyes rétegek nem választhatók el élesen egymástól, 

illetve szorosan illeszkednek a kor gyógyító hagyományába, az egészségről vallott nézetek 

„rendszerébe”. Így a tanult orvosok tollából származó szövegeket éppúgy átszövi a hit és a 

népi hiedelem, mint ahogy a mindennapi orvosi könyvekben is sok hasznos, empirikus 

gyógymód is fellelhető. Ezt a kölcsönös viszonyt, valamint az orvoslás és a kialakult 

szöveghagyomány összefüggéseit kívánja szemléltetni az 5. ábra. Az érintkezési pontok 

ellenére megfigyelhetők az egyes rétegek szövegei között tendenciaszerű sajátosságok, 

hangsúlyeltolódások. Így különbség mutatkozik a tudományos és a mindennapi stílus között, 

amelyet a későbbiekben az orvosi recepteken keresztül mutatok be (vö. 6.).  

Összegzésként elmondható, hogy a 16–17. századi orvosi szöveghagyomány 

alakulása, rétegzettsége szoros összefüggést mutat a korabeli gyógyítók körével, az írás és 

olvasás terjedésével és növekvő szerepével, a humanizmus és a reformáció törekvéseivel, 

valamint a szövegek terjedési módjával (másolás, könyvnyomtatás). Fontos szempont 

továbbá, hogy az egészség megőrzése a társadalom minden rétegét érintő kérdés, ami 

szükségessé teszi ezen ismeretek minél szélesebb körű terjedését, illetve terjesztését. Ennek 

alapvető feltétele az anyanyelvűség és a közérthetőség, aminek köszönhetően a vernakuláris 

szövegek jellemzően egyszerűbbek, mint a latin orvosi művek. A magyar gyógyításhoz 

kapcsolódó írások azonban nem egységesek. Nagy különbségek mutatkoznak attól függően, 

hogy ki, kinek és milyen céllal hozta létre az adott szöveget. A korabeli receptekben is nagy 

változatosság mutatkozik a nyelvi konstruálásban az említett tényezők mentén. A következő 

két fejezetben (vö. 5., 6.) ezt a variabilitást mutatom be a szövegtípus jellegzetességein 

keresztül. 
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 „Az jó vitézségnek ellenség próbája 

Gallyas mestereknek szélvész oskolája 

Nyavalyában forog Orvos Tudománya 

Az erős flastrom is sebünket gyógyítja” 

(Pettényi Borbély Márton orvosló könyve  

1683–1701/1983: 166) 

 

5. Az orvosi recept mint szövegtípus 
 

A recept az orvosi szöveghagyomány minden szintjén megtalálható a medicina kezdeti 

időszakától fogva. A szövegtípus az évszázadok során jelentős változásokon ment keresztül 

az egyes kultúrákban, ami szoros összefüggést mutat a gyógyítással és betegségekkel 

kapcsolatos hiedelmekkel, nézetekkel; az orvoslás alakulásával, a tudomány fejlődésével, 

illetve a társadalomban betöltött szerepével, valamint a későbbiekben a gyógyítás 

intézményesítésével is. A több ezer éves múlt és a kontinuitás jelzi, hogy a recept az orvosi 

irodalom egyik központi szövegtípusa. Jelentősége abban is megmutatkozik, hogy megőrizte 

több évszázad orvosi szókincsét (eljárások, eszközök, gyógynövények, hozzávalók, 

mértékegységek). A receptek történeti vizsgálata így egyrészt egy szakmai 

diskurzushagyomány, másrészt az orvoslás társadalmi és kulturális képének megismeréséhez 

is hozzájárul.  

Ebben a fejezetben áttekintem, hogy milyen funkcionális és formai-szerkezeti jegyek 

jellemezték a magyar nyelvű orvosi recepteket a 16–17. században, és ezek milyen 

összefüggést mutatnak a korábbi fejezetekben tárgyalt társadalmi és kulturális háttérrel, 

valamint a szövegalkotó és -befogadó stratégiáival. Az elemzésben különösen hangsúlyos 

szerepet kapnak a szövegtípus jellemzőinek pragmatikai összefüggései, magyarázata, továbbá 

a recept forgatókönyve. 

 

5.1. Mi a recept?  

A recept meghatározásakor elsőként a mai jelentésből indulok ki. Az ÉrtSz.-ban és az ÉKSz.-

ban három jelentés található a recept címszó alatt: 1) Elsőként a recept mint ’orvosi 

rendelvény’ szerepel; 2) másodikként mint ’étel és ital elkészítéséhez való utasítás’; 3) végül 

pedig mint ’az élet bizonyos helyzeteiben megszokott, tipikus  eljárási mód’. Ezen definíciók 

a receptet tehát egyrészt két külön szövegtípusként határozzák meg, amelyben központi 

szerepet kap az utasítás, továbbá tipikus eljárási módként. Ezek a jelentések szoros 
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kapcsolatban állnak egymással, illetve a recept diakrón fejlődésével is. Maga a megnevezés 

ebben a formában viszonylag későn került a magyar nyelvbe a német Rezept szón keresztül 

(1787), amely a latin receptum ’orvosi rendelvény’ szóra vezethető vissza (TESz). A 

középkori latinban, illetve a vernakuláris nyelvekben az ilyen értelemben használt recipe 

azonban jóval korábban megjelent. A magyar nyelv egyes nyelvjárásaiban is különböző 

változatokban már a 14. századtól adatolható (vö. ÚMTSz)42. A recipe eredetileg a recipere 

igének a felszólító módú alakja volt, melynek jelentése végy. Ezt az utasítást használta az 

orvos, amikor a patikussal gyógyszert készítetett rámutatva egy-egy hozzávalóra, hogy „Ezt 

vedd elő!”. Ezekből az előkészített hozzávalókból keverte össze a gyógyszerész a kívánt 

készítményt. A rendelésnek ezt a módját pálcás ordinációnak nevezzük (Szarvasházi 1999: 

21).43 A recipe felszólító igealak, illetve az ehhez kötődő felszólítás (utasítás–beszédaktus) az 

esemény forgatókönyvének központi elemeként az egész beszédcselekmény megnevezése lett. 

A kezdetben ragozott igealak főnevesült és metonimikus címkeként magát az orvosi utasítást 

és később pedig általánosabban a ’hogyan csináld’ funkció más eseteit is megnevezte. A 

magyar nyelvben később megjelenő recept szó, valószínűleg a receptum (est) ’vettem, 

elkészítettem’ kifejezésből ered, amellyel a patikus válaszolt az utasításra (TESz.). Ebben az 

esetben a megnevezés szintén metonimikus, azonban nem a felszólítás, hanem, a cselekvés 

eredménye kerül előtérbe. A történeti szempontok bevonása ráirányítja a figyelmet az ÉrtSz.-

ban megadott külön jelentések összefüggéseire. A recept jelentésében az alábbi fejlődés 

figyelhető meg: 

 

konkrét szituációban felszólítás (E/1. és E/2. között) > felszólítás (instrukció – beszédaktus) > 

orvosi rendelvény > szövegtípus(ok) ’hogyan csináld’ > ’hogyan csináld’ funkció  

 

Ezek a jelentések tehát nem függetlenek egymástól, és tulajdonképpen a jelentés minden 

szintje jelen van a mai napig. A konkrét szituációban ugyan az orvos és a gyógyszerész 

távolabb került a térben egymástól, de a mai szakmai kommunikációban a recept révén lépnek 

interakcióba. A felszólítás (instrukció) a receptek és a ’hogyan csináld’ funkció fő 

beszédaktusa a mai napig (vö. 5.3.2.3.). A recept önálló szövegtípussá is alakult 

meghatározott jegyei és funkciója alapján ehhez a konkrét szituációhoz kötődve és ezen 

túllépve. Az évszázadok folyamán az egyes kulturális-társadalmi és kommunikatív tényezők 

                                                           
42 Természetesen a recept mint szövegtípus ennél már jóval korábban létezett, ahogy erről a fentiekben már esett 
szó. 
43 vö. Függelék II. 7. kép. 
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hatására kialakultak a szövegtípus normái, és további differenciálódás volt megfigyelhető, 

amelynek köszönhetően új szövegtípusok keletkeztek (konyhai recept, használati utasítás 

stb.).  

 Jelen vizsgálat a magyar nyelvű receptet egyrészt alapszintű szövegtípusként vizsgálja, 

másrészt egyik fő (és elsődleges) típusának, az orvosi receptnek a korai, azaz 16–17. századi 

jellemzőit mutatja be. A vizsgálatban központi szerepet kap a recept funkciója. A nyelvészeti 

szakirodalom a szövegtípus meghatározáskor általában szintén a funkcióból indul ki, ahogy 

ezt az alábbi definíciók is igazolják: 

 

[…] communication in which someone is told what to do.  

(Werlich 1976: 40) 

 

The instruction how to prepare a meal.  

(Görlach 1992: 745) 

 

Instruction on how to prepare medicine, a dish, or some household utility like ink. 

(Taavitsainen 2001a: 86) 

 

A receptek tehát általában utasítások arra nézve, hogy hogyan csináljunk vagy készítsünk el 

valamit, legyen ez orvosság vagy étel. A 16–17. századi receptek sok esetben, ahogy látni 

fogjuk, nemcsak gyógyításhoz és főzéshez kapcsolódó instrukciókat tartalmaznak, hanem 

arany, lőpor, fonál, szappan elkészítéséhez vagy egyéb mindennapi és mágikus, „varázslatos” 

tanácsok is fellelhetők bennük. A nyelvészeti vizsgálatok arra utalnak, hogy a középkori 

beszélő számára ezek a szövegek egy szövegtípusba tartoztak, akkor is, ha nem „címkézte” 

őket receptként (l. bővebben Carrol 1999, 2003, 2004). Ezt látszik bizonyítani az a tény is, 

hogy korai receptgyűjteményeinkben gyakran találunk egy szövegegyüttesen belül emberi és 

állati gyógyításhoz kapcsolódó tanácsokat, tartósításra és mágikus eljárásokra vonatkozó 

utasításokat. A receptek központi beszédaktusa tehát (a szövegtípus fő funkciójával szoros 

összefüggésben) az instrukció/utasítás, ami alapvetően társas közeget feltételez. Ez a korai és 

ezen belül is elsősorban a mindennapi receptekben közvetlenebbül észlelhető, mint a 

tudományos igényű vagy intézményesített szövegekben (vö. 6.3.). A következőkben a 

receptet mint alapszintű szövegtípust jellemzem, bemutatva az egyes altípusait. 
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5.1.1. A recept mint szövegtípus meghatározása kognitív keretben 

A szövegtípusok egy világrészlet sematikus és fogalmi megalkotásai (vö. Tolcsavai Nagy 

2006; l. bővebben 2.1.1.1.). A receptnek mint alapszintű szövegtípusnak a témája a HASZNOS 

(illetve az erre vonatkozó TUDÁS), amely az egyes szövegekben különbözőképpen dolgozódik 

ki nyelvileg jellemzően a ’hogyan csináld’ funkció mentén sematikus cselekvéstípusként. Ez 

nagyfokú variabilitást eredményez mind tematikailag, mind pedig a nyelvi megformálás 

egyéb jellemzőiben (így az információ elrendezésében, a tagoltságban, a kifejtettségben, a 

koreferenciviszonyokban stb.). A recept mint sematikus diskurzus meghatározható egy közös 

figyelmi jelenetként, amelyben a megnyilatkozó a befogadó figyelmét a nyelvi szimbólumok 

révén arra irányítja, hogyan csinálhat a beszélő saját magának, vagy egy harmadik 

személynek valami HASZNOSat (Tátrai megjelenés alatt: 6). 

 

6. ábra: A HASZNOS kidolgozása a receptekben (vö. Tátrai megjelenés alatt: 6) 

 

   

 

Ennek a diskurzusnak mint a nyelvi tevékenység egy sematizált módjának alapvető jellemzője 

az intencionalitás, az interszubjektivitás, a referencialitás és a perspektivikusság (Tátrai 

megjelenés alatt: 27–32). A kommunikációs szándék a receptek esetében az, hogy a beszélő a 

megnyilatkozó számára hozzáférést biztosítson a HASZNOS elérési útvonalához. Ezzel 

elsősorban a nyelv interszubjektív (megismerő) metafunkciója kerül előtérbe. A HASZNOS 

jellemzően a ’hogyan csináld’ intruktív jellegen keresztül valósul meg, ami viszont 

elsődlegesen közvetlen nyelvi közelséget feltételez az interakcióban. Ennek következtében 

általában az interperszonális metafunkció is hangsúlyossá válik. Ahogy látni fogjuk a későbbi 

elemzésekből, a receptekben mindkét metafunkció egyszerre van jelen, azonban különböző 

hangsúllyal. Szorosan kapcsolódik az eddig elmondottakhoz a referencialitás kérdése is.        



63 
 

A nyelvi tevékenység során ugyanis alapvető fontosságú, hogy a megnyilatkozó MIre irányítja 

a befogadó figyelmét a nyelvi szimbólumok révén. A receptek esetében a HASZNOSra. 

Mindezt pedig különböző nézőpontból teheti hozzáférhetővé a befogadó számára 

(perspektivikusság), más-más dolgokat előtérbe helyezve (vö. 5.2.1.1.; 5.3.3.; 6.3.). 

 Kiemelkedő szerepet kap továbbá, hogy a szövegtípus által leképezett világrészlet 

milyen módon konstruálható meg nyelvileg. Ebben egyrészt megmutatkozik a nyelvközösség 

konvencionalizált, közös tudása; másrészt viszont a nyelv alapvető tulajdonsága, a 

heterogenitás és a variabilitás. Ez megfigyelhető a nyelvközösség és az egyén szintjén 

egyaránt; hiszen nincsen homogén nyelvközösség, és nincs olyan beszélő, aki egy 

nyelvváltozatban beszélne (Labov 1966). Ennek értelmében az interakció résztvevői ugyanazt 

a jelentést tudásuknak és kommunikatív céljaiknak megfelelően más-más módon konstruálják 

meg. Ez szoros összefüggést mutat a stílus kérdésével is, amely a dolgozat elméleti és 

módszertani keretét adó funkcionális kognitív keretben nem járulékos elem, hanem a 

jelentéslétrehozás része arra nézve, hogy „mit”, „hogyan” és „milyen céllal” mondunk (vö. 

Sandig 1995; Tolcsvai Nagy 2005). A nyelvi konstruálás és a stílus kérdése tehát a 

szövegértelem létrehozásának fontos eleme, ezért a vizsgálatban is kitüntetett szerepet kap (l. 

bővebben 6.1.).  

 A következőkben a korai, azaz a 16–17. századi orvosi receptet és típusait vizsgálom a 

felvázolt sematikus diskurzus mentén.  

 

5.2. A magyar nyelvű orvosi recept mint szövegtípus a 16–17. században 

A receptre mint alapszintű szövegtípusra prototipikusan jellemző, hogy az egészségre 

vonatkozó tanácsok, utasítások sematikus társadalmi-kommunikatív mintáiként jelennek meg, 

amelyek az adott beszélőközösség tudásának fontos részét képezik. Ez a minta azonban közel 

sem egységes, szoros összefüggést mutat a szociokulturális és a kommunkatív-szituatív 

tényezőkkel. Már a gyógyításhoz kapcsolódó szövegek is jelentős különbséget mutatnak az 

orvoslás és az orvosi szöveghagyomány rétegzettségének, valamint a népi és a tudományos 

gyógyítás összekapcsolódásának köszönhetően (vö. 4.). A képet tovább árnyalja, hogy a 

nyelvészeti vizsgálatok azt mutatják, hogy a recept mint alapszintű szövegtípus a HASZNOS 

funkció kifejtése mentén számos más tematikusan szerveződő (al)szövegtípusra bontható. 

Ezek a témán kívül a nyelvi, szerkezeti jegyekben is megmutatkoznak (vö. Alonso-Almeida 

2008a, Alonso-Almeida 2008b; Carrol 1999, 2003, 2004; Grund 2003; Taavitsainen 2001a). 

Így nemcsak az orvosi, és a később ebből kialakuló konyhai recept, hanem számos más 

alkategória is létezik, amelyek a korabeli beszélőközösség nyelvhasználatában 
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összekapcsolódtak a praktikus instrukció, a ’hogyan csináld’ funkció mentén.44 Erről tesznek 

tanúbizonyságot a korabeli mindennapi receptgyűjtemények is, melyekben az egyes altípusok 

sok esetben szövegkolóniába rendeződve, együtt találhatók meg (vö. Carrol 2004; magyar 

példák: Házi Patika 1663 k./1989; Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011). A 

következőkben azt mutatom be, hogy a recept mint alapszintű szövegtípus sematikus témája, 

a HASZNOS, miképpen dolgozódik ki a magyar nyelvű 16–17. századi mindennapi és 

tudományos igényű orvosi szövegekben létrehozva a korabeli szövegtípus egyes tematikus 

csoportjait. 

 

5.2.1. Az orvosi szövegekben található receptek típusai 

A korai receptek osztályozási lehetőségei közül két fontos szempontot emelek ki, amelynek 

mentén jellemzem a 16–17. századi magyar nyelvű recepteket. Elsőként a szövegtípus 

tematikusan szerveződő altípusait tárgyalom (vö. 5.2.1.1.); majd az orvosi szöveghagyomány 

mentén a receptáriumok és antidotáriumok receptjeire térek ki, amelyek jelentősen 

befolyásolják a szövegtípus szerkezetét és egyes jellemzőit (vö. 5.2.1.2.).  

 

5.2.1.1. Az orvosi receptek tematikusan szerveződő altípusai 

A recepteknek számos altípusa alakult ki az évszázadok során. Ezek jellemzően tematikusan 

szerveződnek egy-egy beszédhelyzethez, szituációhoz (cselekvéstípushoz) kötődve. A 

szövegtípus kezdettől fogva elsődlegesen az egészségre nézve adott hasznos tanácsokat. Ezen 

belül is többféle recept alakult ki, mint például az egyes gyógynövények hatásait, hasznait 

leíró, terápiás eljárásokat tartalmazó receptek. Az egészség megőrzésében és az orvoslásban 

már a görögök óta központi szerepet játszik az étrend, így gyakoriak a dietetikai receptek is. A 

szövegtípus altípusait a kor gyógyító hagyományai nagyban meghatározzák. Így például 

külön specifikus recepttípust alkotnak az érvágásokra vonatkozó tanácsok (vö. 3.1.). A 

gyógyítás és a mágia szoros kapcsolata is nyomon követhető a vizsgált szövegtípusban. Az 

egészséges élethez kapcsolódva, azon mégis túllépve találkozhatunk tisztálkodásra, 

szépségápolásra vonatkozó „csodaszerekkel”, és egyéb csodálatos eljárásokkal is. A receptek 

a mindennapi élet más területein is fontos szerepet kaptak, így az állatgyógyászatban, az 

ételek elkészítésében, a tartósításban, a  növények nevelésében, ápolásában és egyéb speciális 

területeken, mint például a méhészkedésben vagy a lőpor- és fonálkészítésben. A recepteknek 

ezekhez az adott szituációhoz kötődő altípusai a tematikus különségeken túl sajátos formai és 

                                                           
44 Voigts és Kurtz (2001) például 28 alkategóriát különít el. 
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szerkezeti jegyek mentén is elkülöníthetőek. Ez egyes esetekben az altípusok elválásához és 

eltérő fokú sztenderdizálódásához/normalizálódásához vezet(ett). A mai szövegtípus-

repertoárra nézve fontos például az orvosi recept és a konyhai recept, valamint az orvosi 

recept és a használati utasítás szétválása; az orvos–beteg kommunikáció 

szabályainak/elveinek a kialakítása, az egészségügyi tanácsadás különböző fórumainak 

megteremtése. 

 A 16–17. századi receptre mint alapszintű szövegtípusra tehát jellemző, hogy bizonyos 

beszédhelyzetekhez kötődve speciálisabb tematikusan szerveződő altípusai alakulnak ki, 

amelyek sajátos jellegzetességeket mutatnak fel. A középkori orvosi szövegek tematikusan 

szerveződő altípusait Hunt (1990: 16–17) hat különböző csoportra osztja megkülönböztetve: a 

terápiás (therapeutic), a prognosztizáló (prognostic), a diagnosztizáló (diagnostic), a 

szépségápoláshoz kötődő (cosmetic), az étrendre vonatkozó (dietetic) és az egyéb, speciális 

(eclectic) recepteket. Ezenkívül azonban számos más altípust is elkülöníthetünk. 

Elemzésemben részben a Hunt-féle csoportosítást követem, amelyet más recepttípusokkal is 

kiegészítek. Az altípusok bemutatását az orvosi szöveghagyomány különböző szintjein 

megjelenő prototipikus és kevésbé prototipikus példákkal szemléltetem. Külön kiemelem a 

konyhai recept jellegzetességeit, amely a vizsgált korban már önálló szövegtípussá fejlődött. 

Ezt a konyhai receptek saját gyűjteményes írásai, a szakácskönyvek is bizonyítják. Az 

ételkészítéshez kötődő altípus szövegei azonban még hosszú időn keresztül magukon viselik 

az orvosi recept számos jellemzőjét; továbbá gyakran fordulnak elő gyógyításhoz kapcsolódó 

gyűjteményekben. 

 

Terápiás receptek 

Az említett felosztásban beszélhetünk tehát terápiás receptekről, amelyek egyes betegségek 

gyógyítására vonatkozó eljárásokat és tanácsokat tartalmaznak. Mivel ezek lehetnek 

gyógyszerészeti, alkímiai, vallásos vagy mágikus eredetűek, így a legtágabb csoportot 

alkotják, és további altípusokra bonthatók. A szakirodalom a mágikus és az alkímia 

recepteket, valamint a bájolásokat általában külön altípusként tárgyalja (vö. Alonso-Almeida 

2008b; Grund 2003; S. Sárdi 2010). Prototipikus terápiás recepteknek tekinthetők az alábbi 

példák (3, 4, 5), mivel egy betegség gyógyítására vonatkozó információkat dolgoznak ki úgy 

hogy a CSELEKVÉS (instrukció) előtérbe kerül. Ezek kifejtettsége azonban eltérő mértékű: míg 

a (3)-as és a (4)-es példában a gyors, rövid instrukció jellemző (fözd meg, id meg; szedjed, 

egyött főzd meg; igya meg); addig az (5)-ös számú recept a betegség tüneteire, jeleire és 

lefolyásaira is kitér (dagad, tapogatás), továbbá több lehetőséget is kínál a betegség 
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kezelésére. Az instrukciók és az elkészítés módja is kifejtettebben jelenik meg, mint az 

említett két receptben (pl. olvassz el rózsavízben melegen, jó sűrű legyen a nádméztől). Ezek a 

különbségek a tudományos és mindennapi szövegek egyes jellemzőivel, valamint a szerző és 

a címzettek szerepeivel magyarázható (l. bővebben 6.3.) 

  

(3) Mirigy ellen. Az eger fark füvet fözd meg borban kenyir héy alatt, szürd meg, tölcz 

üvegben, es abbul igyál.  

(Házi Patika 1663 k./1989: 236 [146]) 

 

(4) Ver hasrul. Szedgied az cyprust, rutath, tongöri szölöt, eggiot fözd meg feier 

borban es igia meg. Probatum est.  

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 176 [1]) 

 

(5) 

XV. Torokfájás 

Ha a torkába ereszkedik, fáj, melyet a tapogatásból és dagadásból eszedbe vehetsz, 

kenjed violaolajjal vagy mandolaolajjal vagy csak írós vajjal; szederszirupot 

(Diamorium) adj nyalogatni, vagy nádmézet olvassz el rózsavízben melegen, jó sűrű 

legyen a nádméztől. Ha dagad: Égesd meg a gallest vagy tölgymakkot, törd meg 

aprón, egy kevés rozsliszttel keverd mézbe, főzzed egy kevéssé, ruhára kenvén, jó 

melegen kösd bé véle. Vagy: Törd és szitáld meg a fecskefészket, kend meg 

lenmagolajjal, kösd bé véle a torkát, akár borban főzd meg sűrűn, mint a pépet, akár 

csontévő ebnek ganéját mézzel főzd flastromnak, s kössed véle. 

(Pax Corporis 1695/1984: 405) 

 

Gyógynövényes receptek 

A gyógynövényekkel való orvoslásnak már az ókori medicinában is megvoltak a 

hagyományai (vö. 3.3.) és a középkorban is elterjedt volt. Mégis sokáig boszorkányságnak 

tartották a füvekkel, fákkal való gyógyítást (vö. R. Várkonyi 1990). A 15. századtól azonban 

egyre több tanult orvos írt herbáriumokat. Ennek következtében a gyógynövények gyógyító 

ereje a mágikus, irracionális világból beemelődött a racionális világba, a kipróbált orvosságok 

közé. Melius Juhász Péter Herbáriumára is jellemző ez a szerep (l. bővebben Függelék II. 

Nyomtatott művek 1.).  
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A gyógynövényes receptek az orvosi szöveghagyomány minden szintjén megjelennek. 

Elrendezésükben, nyelvi jellegzetességeikben ennek megfelelően nagy eltérések mutatkoznak, 

ugyanakkor megfigyelhető bennük, hogy a terápiás receptekkel ellentétben inkább a TUDÁS, a 

leíró jelleg kerül bennük előtérbe az instrukció mellett vagy helyett (vö. Croft 1994; l. 

bővebben 5.3.2.3.3.). A gyógynövényes receptek a tudományosabb írásokban prototipikusan 

számos információt tartalmaznak az egyes növényekről (elnevezés, jellemzői, hasznai stb.). 

Ezek, a külföldi mintáknak és az orvosi hagyományoknak megfelelően, jól felépített 

szövegszerkesztést, sémát mutatnak. Az instrukciók sok esetben a ha – akkor viszonyonyban 

reprezentálódnak (l. 6; vö. 5.3.2.3.2.). 

 
(6) 
 

De Gentiana 
Gentiana Keserűgyökér Encian 

 
Gentiana görögül és deákul neve, azaz Gentius király füve, mert Gentius király lelte 

legelőször hasznát. Ördögméze. Hasonló a levele a hegyes levelű útifűhöz, a szerecsendió 
leveléhez, üres szára, vékony, mint a kapornak vagy a köménnek. A virága sárga, ugyan tokos 
és sok magva vagyon, ez az hegyen terem, terem árnyékos helyen is. A gyökere hosszú, mint 
farkasalmának. Igen esmerik a barbélyok a Gentianát. Magyarul is gentiana neve.  

 
Természeti 

Az Gentiana melegítő természetű, de csak gyökere. 
 

Belső hasznai 
Csak gyökerének vagyon haszna. Ha megszáraztod a gyökerét, megtöröd, megszitálod, hat-

hat pénz nyomónyit Myrhával egyaránt, a folyó vízben termő ráknak a szemének porát két 
drachmát, két arany nyomónyit, ha iszod borban négy napig, dühös eb marást gyógyít. 

Dioscorides, Galenus mondja: Minden mérget kiűz emberből. Az dühös eb mart sebet 
kinyisd, ecettel, sós vízzel mosd meg, vess köpölt a sebre, szítasd ki a mérget a dühös eb és 
kígyó harapássának. 

Ha a gyökere porát két drachmát, tizenkét pénz nyomónyit egy kis borssal, rutával gyakran 
iszod, minden mérges állat harapása ellen jó. Probatum est. 

Akin az aszú kórság vagyon, májok megveszett, csak isznak, de annak igen jó ezt borban 
innya, akit idefel írék. 

Ha zöld gyökérnek vizét kifacsarod, jó oldalfájástul. Öszvegyűlt aludt vért eséséből, 
verésből kiviszi, megholt gyermeket viszen az asszonyállatból, ha issza, vagy ha 
szeméremtestére kötöd a vizes gyökerét valami ruhán vagy gyapoton. 
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Külső hasznai 
 

A Gentiána gyökerének succussa mély sebet, rohadt sebet tisztít, gyógyít, ha mosod véle. 
Ha a ruhát megáztatod a vizében, szemre kötöd, szemdagadást gyógyít. 
A testen eltérült sennyedéket, rút himlőt, fakadást, orbáncot megállat, ha véle kened, mosod. 
Így csináld succusát, azt mondja Dioscorides. A Gentiana gyökerét vegyed, törd meg, áztasd 
meg jó vízben öt napig. Azután főzd meg, facsard ki, hogy jól megfő. 
 

(Herbárium 1578/1979: 286–287) 

 

A mindennapi receptgyűjteményekben is számos olyan gyógyító tanács és eljárás olvasható, 

amelyben gyógynövények szerepelnek sokszor más állati és egyéb eredetű hozzávalóval 

együtt. Ezekben a receptekben előtérbe kerülhet a gyógynövény jellemzése és hatása, ami sok 

esetben leíró nyelvi megformálást eredményez minimális instrukcióval (l. 7). A mindennapi 

receptek azonban sokkal kevésbé kifejtettek, mint a tudományosabb igényűek, és nem 

követnek követekezetesen egy-egy diskurzusfelépítést, -hagyományt sem (l. 6). 

  

(7) Tormentilla füü. Ennek haszna ez, hogy ha az giökerét porra tészed, és ehomra 

ivandod, uér hast el uészen, de ugy, hogy utanna szenuedgien, és ha ualakinek orra 

uére jarnais és megh nem allana, tehat az levelet rea köl tenny. 

(Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989: 463 [70]) 

 

Flastromok, kenetek, gyógyító szerek készítése 

A gyógynövényes receptekkel több nyelvi hasonlóságot mutatnak az egyes 

gyógykészítményeket leíró utasítások. Ezekben a szövegekben sok esetben nem az instrukció, 

az elkészítés módja, hanem az adott szer hatásaira vonatkozó információk (l. 8, 9, 10) vagy a 

hozzávalók kerülnek előtérbe (l. 11, 12, 13, 14). Ezek a receptek olykor egy-egy 

gyűjteményen belül nagyobb tömbökbe, szövegkolóniákba rendeződve találhatók meg.45 

Jellemző rájuk, akárcsak a gyógynövényes receptekre, hogy az instruktív jelleggel szemben a 

leíró funkció hangsúlyosabb, azaz a TUDÁS előtérbe kerülése figyelhető meg a CSELEKVÉSsel 

szemben/mellett. Amennyiben van instrukció az is több esetben mutat hasonlóságot a 

gyógynövényeknél megtalálhatóakkal (pl. ha – akkor viszony; l. 6, 10). 

 

 

                                                           
45 vö. pl. Orvoskönyv Lovak orvoslása 1619 e./1989; Testi orvosságok könyve 1619 k./1989; Orvosságos könyv 
Apafi Anna  számára 1677/1989. Ilyen szövegkolónia részeit szemléltetik a 11–13-as példák. 
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(8) Feier liliom uize hasznaj. Rutsagos sebeöket megh giogit, szaraz keöszueniöket megh 

giogit, az kit kigio mart, meg giogittia. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 89 [196]) 

 

(9) Ruta vizinek haszna. Sárt emberbül ki tisztit, régi hurutot emberbül kitisztit, tüdön 

valo kelevint el szaraszt, kinek torka sebes, meg gyogyittya. 

(Házi patika 1663 k./1989: 233 [88]) 

 

(10) Cikoria víznek haszna [28] Ha ennek vizét iszod egy itallal reggel estve, vesédnek, 

tüdődnek, májadnak, szívednek nyillalását eltávoztatja. 

(Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989: 303 [103]) 

 

A kenetek, flastromok másik jellemző típusát azok a receptek alkotják, amelyek egy adott 

gyógyír elkészítésére vonatkoznak. Ezekben általában a hozzávalók kapnak központi szerepet, 

amit elrendezésük is mutat (l. 11–14; 53). Az összetevők jellemzően a recept elején vannak, 

és eltérő mértékben épülnek be a szövegbe. Szinte mindig felsorolásszerűen állnak, sok 

esetben nincsenek vagy csak néhány hozzávaló (l. 12, 13) van egyeztetve az igéhez, 

amennyiben van igei instrukció. Különbség mutatkozik a mindennapi és a tudományosabb 

szövegek között. Az előbbiekben többször megfigyelhető a nyelvi kifejtettség minimalizálása, 

és ezzel összefüggésben az elliptikus szerkesztés. Előfordul az is, hogy igei instrukció nélkül 

(vagy minimális igei instrukcióval) a hozzávalók önmagukban állnak a TUDÁSt előtérbe 

helyezve (l. 11–14; l. bővebben  6.3.2.3.2.): 

 

(11)  

Sarga uiz, faranczurol valo.  

Mastix lott 1 

Minium lott fel 

Timién lott fel 

Hoszu borso lott negyed 

Safranj negied res lott negyed 

 Egett bor egj meszelliel. 

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 178 [28]) 
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(12) Szemnek valo viz. Eget bor, dio, mondola, barack magot 9, torj megh, egj euegben 

kel tenni, az ganeiaban kel tartani, tizen eötöd napigh kel benne allani. Ki kel uenni, 

megh kel zürni, azt kell az embernek szemeben bocziatani. 

 (Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 178 [25]) 

  

(13) 

Franczurol valo szerderies ir. 

Tizta uiz lott 8 

 Grispant lott 4 

 Feier timient lott 4 

 Thoboszt lott 4 

 Fa olay lott 4 

 Len magh olay lott 2 

 Mesz lott 2 

Ezeket egiben kell timporalni, ugi kell meg fözni lassu szennell. 

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 178–179 [30]) 

 

(14) Szürke ir. Galganum lat 8, szaruas faggiu lat 8, terpentina 8, uiasz lot 8, araniglet 

lat 1, teömien 2 lat, kamphor 8, fenegrekum lat 1, laureabacca 3. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 110 [531]) 

  
Az eltérések ellenére általában a flastromokhoz kapcsolódó receptekben a hozzávalók és 

maga az elkészítés is fontos szerepet kap, ennek kifejtettsége azonban elétrő mértékű. Ahogy 

láthattuk a mindennapi receptgyűjtemények szövegeiben a minimálisabb kifejtés, míg a 

sebésziratokban inkább a részletesebb leírás jellemző. Mindkettőben megfigyelhető azonban 

az a konstruálásbeli sajátosság, hogy az összetevők elöl, külön kiemelve szerepelnek (l. 11–14 

↔ 53). 

 

Speciális területekhez tartozó receptek 

A középkorban a gyógyításnak egyes eljárásai évszázadokon keresztül nagyon kedveltek 

voltak. Ilyen gyógyítási és kezelési mód az érvágás, amelynek központi szerepét az is jelzi, 

hogy majdnem minden receptgyűjteményben, sebésziratban találhatunk rájuk vonatkozó 

regulákat. Az érvágásnál különösen fontos volt, hogy mikor történik, ezért is gyakori, hogy az 

egyes szabályokat, versikéket kalendáriumok bizonyos napjaihoz bejegyezve találhatjuk meg. 
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Az érvágás időpontja az évszakokkal és a csillagok járásval is szorosan összekapcsolódott.46 

Az érvágáshoz kötődő szövegekben feltűnően nagyarányú a kell + főnévi igeneves és egyéb 

főnévi igeneves instrukciók előfordulása (l. 15, 16), de az érvágás hasznai is nagy hangsúlyt 

kaphatnak, ami leíró részekben valósul meg (l. 17). Az érvágáshoz kapcsolódó szabályok 

gyakran szintén tömbökbe, szövegkolóniákba rendeződve jelennek meg a mindennapi 

receptgyűjteményekben és a sebésziratokban egyaránt.47 Megfigyeléseim alapján ezeket a 

szövegeket viszonylag egységes nyelvi mintázat jellemzi attól függetlenül, hogy 

tudományosabb vagy mindennapibb igényű szövegek részei, ami az altípus magasabb 

sztenderdizációs fokával is összefüggést mutathat. Az érvágáshoz kapcsolódó receptek és 

szövegek kiterjedt vizsgálatához egy tematikusan összeállított korpusz lenne szükséges 

(hasonlóan a fejfájáshoz kapcsolódó betegségek korpuszához; vö. Függelék III.). 

     

(15) Quo tempore anni venae aperintur48 

Tavaszi és nyári időben az vérvételnek kell lenni jobb kéz felől, őszi és téli időben 

peniglen balkéz felől köll lenni. 

Mikor az holdnak folyásábúl az vérvételnek ideit meg akarnák tudni, akkoron az 

felül megmondottakat jól meg kell gondolni és látni.  

Mikor az hold leszen jó jelben, ki használ az vérvételnek, akkor az napon az vérvétel 

jó leszen. Azaz akkor, mikor az hold olyan folyásában vagyon, hogy sem újság 

nincsen, sem az holdnak tölte. Vén emberben vagy ifjúban, ha az erek vérrel rakvák, 

minden holnapban használ az érnek vágása.  

(Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983: 249) 

 

(16) CIII. A közép és gyürüs ujj között, vagy azok alatt való érnek vágásának hasznai: 

Sok hasznodra lészen a vér-kibocsátás, 

Ha közép és gyűrűs ujj alatt lesz érvágás. 

Lép, máj, melly, és szűben lészen a tisztulás, 

S szertelen bánattúl elmédben újulás. 

(De conservanda 1694/1983: 351) 

 

 

                                                           
46 vö. Függelék II. 5. kép. 
47 vö. pl. Ars Medica 1577 k./1943; Orvoskönyv Lovak orvoslása 1619 e./1989; Pettény Borbély Márton orvosló 
könyve 1683–1701/1983; Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983. 
48 Fordítása: Az év mely időszakában kell az ereket megnyitni (vö. Szlatky 1983: 249). 
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 (17) Ereknek uagasarol ualo regula 

Elsö regula. Az homloknak keözepin ualo eret io megh uagni szömöknek ereszködesi 

ellen, es <fülb> feybeli fereög ellen, es feynek nagi faidalmi ellen, elmenek el nem 

tauzasai ellen, megh bolondito betegseg ellen, kit phrenesisnke hinak, es uy pokor uar 

ellen.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 110 [541]) 

 

Étrendre vonatkozó receptek 

A gyógyításban az étkezés már a görögöktől kezdve fontos szerepet kapott. Számos dietetikai 

tanácsot olvashatunk a receptekben is. Erre ad példát a salernói tanköltemény fordítása, amely 

általános jótanáccsal szolgál az étkezésre nézve (l. 18). Máskor gyomorpanaszok esetén 

fordulnak elő az étrendre vonatkozó utasítások (l. 19). Az Ars Medicában pedig kiemelten 

fontos szerepet kap az, hogy a beteg mit ehet, ihat. Ezeket jellemzően külön szövegrészben 

adja meg a szerző „eledele”, „itala” címke alatt (l. bővebben Függelék III. pl. F2, F4, F5).    

 

(18)   

IX. A vastagon éltető és hízlaló eledelek: 

Búzakenyér, új sajt, tej, higyjed, kövérít. 

Minden ennivaló állatok heréjit, 

Disznóhúst, agyvelőt, s koncoknak velejit 

Egyél. S édes borral gyűjtsd tested erejit. 

A gyönyörködtető kedves ízű étkek 

S hígan sült tyúkmonyák téged kövérítenek. 

A jól megért fügék sem utolsók lésznek, 

S új szőlősgerezdek, mind hízlalnak ezek. 

(De conservanda 1694/1983: 329) 

 

(19) Has menesrol valo. Egj zeleth kenieret piricz megh. Tord megh mezzel, az utan 

hincz megh giomberrel, szereczien dioual, megh giogiul. 

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 181 [56]) 

 

Kozmetikai receptek 

Az egészségnek a higiénia is fontos részét képezi, így számos olyan recepttel találkozhatunk a 

gyógyításhoz kapcsolódó szövegek között, amelyek tisztálkodásra vagy szépségápolásra 
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vonatkozó jó tanácsokat tartalmaznak; illetve olyan szerek elkészítési módját adják meg, 

amelyek ehhez szükségesek. Nagyon gyakoriak a fog és a haj ápolására vonatkozó receptek (l. 

20–22). Ezek a gyógyításhoz kapcsolódó szövegekbe szervesen beépülnek, és nagy 

hasonlóságot mutatnak a terápiás receptek felépítésével. A szövegek általában közvetlenül azt 

szólítják meg, akiknek tanácsot adnak. Ez egyrészt megmutatkozik az E/2. személyű 

felszólító módú instrukcióban, valamint egyéb E/2.-es meggyőző vagy pozitív attitűdöt 

kialakító megjegyzésekben (ha ararod, próbáld meg) (l. bővebben 5.3.2.3., 5.3.3.). 

  

(20) Hogy a fogad feiér ligyen. Vigy árpa lisztet, vegyicz meg mizzel es soval es azzal 

dörgöld a fogadat, meg tisztul.  

(Házi patika 1663 k./1989: 230 [40]) 

 

(21) Kopasz fő ellen. A vakondot igezd meg büröstül, törd meg, szitáld meg. Ha 

akarod, hogy haiad ligyen, kend meg faolayal és hincz az vakondnak poraval, probáld 

meg, hogy elig haiad lészen.  

(Házi patika 1663 k./1989: 230 [36]) 

 

(22) Hajnevelésrűl. A dióbélt ha olajban habarod, hajat nevel. 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [58]) 

 

(23) Szeplős orcáról. Vedd az fejér ürmöt, és mésszel törd öszve, kend azzal az 
orcádat. 
(Orvosságos könyv 1677/2011 [71]) 

 
(24) Ha akarod, hogy szömöldököd el ne hulljon. Kend meg az nyúlnak az epéjével, és 
el nem hullnak. 
(Orvosságos könyv 1677/2011 [39]) 

 

Állatgyógyászati receptek 

Az emberi egészség megőrzésén és a betegségek gyógyításán túl az állatok (főként a lovak, 

marhák, disznók) gyógyítása szintén nagyon fontos feladat volt a vizsgált korban. A beteg 

állatok ellátását legtöbbször a gazda végezte el. Így nem meglepő, hogy számos 

állatgyógyászati recept található a 16–17. századi mindennapi gyűjteményekben. A 

tudományos írásokban, illetve a sebésziratokban azonban nem találkozunk ilyen receptekkel.   
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A példákból is látható, hogy ezek a szövegek nagy hasonlóságot mutatnak a terápiás 

receptekkel mind felépítésükben (l. 25, 26, 28), mind a nyelvi reprezentációt illetően, sőt 

olykor még a mágikus eljárásokban is (l. 27). Kifejezetten az állatgyógyászati tanácsokra 

vonatkozó kontruálásbeli jellegzetességek nem figyelhetők meg. 

 

(25) Mikor az lo megh ütti inatt. Mezet, tikmony feieret, fa olayt, egeöt bort, szappant 

egybe habarni, és azzal az lonak labat kennj, tüzre kezet melegituen, megh giogul. 

Probatum. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 164 [1575]) 

 

(26) Marhán való hályogról. Egy tyúkmonnak az székét vedd ki, és az fejérét az 

hajával együtt égesd meg, törd meg, millisóval együtt fúdd az szemébe. Az vérszipót 

aszald meg, törd meg, fúdd az szemében. 

(Orvosságos könyv 1677/2011 [78]) 

 

(27) Disznóknak való orvosság. Az folyóvíznek egy felől való partján s más felől is 

ássanak földet, vízben igen főzzék meg. Ismét az köziben elegyítsenek ugyan feles 

rutát, fekete ürmet, tiszafát, ezeket igen erősen öszve kell főzni, azt kell az disznókkal 

itatni. Lisztet is kell köziben elegyíteni, hogy jobban megegyék. Urunk őnagysága adta 

kezének az fed szest [?] Anno 1640. 

(Lipcsei György Naplófeljegyzései [17 sz. vége]/2011 [1]) 

 

 (28) Az melj lonak hojak uagion az laban. Az rizkasath ereos eczetben megh kel 

feoznj, es azt mennel meleghben el turhetj, ugj kel rea keotnj, el fakaztia az hojaghoth. 

(Egy néhány rendbeli orvosságok 1614–1635 k./1989: 55 [17]) 

 

Konyhai receptek 

A konyhai receptek az idők folyamán az alapszintű szövegtípusból önálló szövegtípussá 

alakultak, ezért részletesen kitérek rájuk. Az önálló fejlődés annak is köszönhető, hogy az étel 

elkészítése és ennek hagyományozása a konyhaművészet fejlődésével egyre fontosabb 

feladattá válik, és az is marad. Az önállósulást az is jelzi, hogy az ételek elkészítésére 

vonatkozó tanácsok egyre gyakrabban külön gyűjteményekben, szakácskönyvekben jelennek 

meg (l. 29, 30, 33). A társadalmi és kommunikatív relevancia révén a konyhai receptet saját 

alakulástörténet jellemzi, amelyben nyomon követhetők az egyes korokban és kultúrákban a 
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szövegtípus jellegzetességei és „normái” (vö. Brdarné Szabó 2009; Görlach 1992, 2004; 

Hünecke 1991). A kezdeti időszakban azonban, így a vizsgált korban is, az orvosi és a 

konyhai recept nagy hasonlóságokat mutat egymással. 

  A konyhai receptek is jellemzően iniciátorral kezdődnek, amelyben az étel neve 

szerepel, ezt követi az instrukciós rész a hozzávalókkal és az elkészítés módjával. Végül pedig 

találkozhatunk a meggyőzéshez hasonló részekkel (vö. orvosi recept esetén 5.3.). Ezek 

vonatkozhatnak az ízre, a tálalásra vagy az étel kipróbált voltára. Az orvosi receptekkel való 

szoros kapcsolat a diskurzus több szintjén is nyomon követhetető még hosszú ideig, ahogy ezt 

az alábbi példák is mutatják (l. 29–33).  

 

 (29) Lúd sülve. Mikor a’ a Lúdat egészen akarod megsütni, tégy fenyö-magott, 

sállyát, majorannát belé, és úgy süsd-meg, hadd verje által a’ szaga, és igen jó ízt ád 

néki.  

(Szakáts mesterségnek könyvetskéje 1695/2008: 45) 

 

(30) Bors porral. Szalonnát metélly mint a’ salátára megpergelvén, azonban 

fokhagymát fejenként megtisztítván, meg-kell törni, és eczettel fel-kell ereszteni: 

ezeket forrald meg, bors, gyömbér, öntsd meg, add-fel, metélly sültet a’ tálba.  

(Szakáts mesterségnek könyvetskéje 1695/2008: 47) 

 

(31) Ecetet ha hamar akarsz csinálni. Törd meg az céklának az ő gyükerét, és vesd az 

borba, három óra múlván jó eceted lészen. Ha ismét abból az ecetből bort akarsz 

csinálni, csak egy töretlen gyükeret ugyan az céklából tégy belé, [? szakadás] óra 

múlva tiszta borrá válik. Probatum. 

(Orvosságos könyv 1677/2011 [95]) 

 

(32) Hogy az hús öszveforrjon az fazékban. Az sasfüvet vesd belé. 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [110]) 

 

(33) 

Mindenféle speciesből való rozsólisok csinálásának módja külön-külön. 

Ezen ingredientiákat vagyis megkívántatókot kelletik vagy megtörve, vagy megáztatva 
egy fertály égettborba tenni, vagy pedig amennyit akarsz csinálni, és abban amennyi 
fertályt hányszor találod, annyit tégy ezen specificált speciesekből, minthogy az ideírt 
speciesek egy fertály égettborhoz valók. 
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Mondola és nádméz ez szerént Species Mondola Nádméz 
lot qvintli  darab lot qvintli 

narancsnak sárga haja ½ 7 4 
citrom sárga haja ½ 7 3 
szegfüves rozsólishoz szegfű ½ 7 3 2 
fahajas rozsólishoz 3 darab 
szegfűvel 1 7 3 
badeános rozsólishoz ½ 7 3 2 
szerecsendió- vagy -virágoshoz ½ 7 3 3 
barackmagoshoz 3 darab szegfűvel 3 7 4 
meggybeleshez 3 darab szegfűvel 1 7 3 3 
alkermesmagos[alkörmösmagos] 
rozsólishoz ½ 7 3 2 
celleres és annak cikájával valóhoz 1 2 7 2 3 
angyelikagyökeres rozsólishoz 1 7 4 2 
fűszerszámgyökér és örménygyökér 1 7 4 2 
szederjes violás rozsólishoz 3 7 4 
pergelt kafét daraboson törve 2 7 3 
friss fodormentarozsólishoz 1 7 5 
zöld friss ürmös rozsólishoz 1 7 6 
ánizs- vagy köménymagoshoz 2 7 3 1 
csipkegyümölcsből magva nélkül 1 7 3 3 
málnagyümölcs 1 7 3 
fenyőmagos 3 7 4 
paradicsommag 1 7 2 2 
kubiumból ½ 7 3 2 

rozmarint- vagy levendulavirágból ½ 7 4 
   

Midőn ezen rozsóliscsináláshoz fog az ember, vegyen annyi üvegpalackot, azmennyi 
ízelt akar csinálni. Azután megmérvén lottal a specieseket, elaprólva tegye a 
palackokba, a mondolát hajalja meg, és apródon vagdalja, hogy inkább elhasson az 
íze, és minekutánna mind a nádmézet, mind más specieseket belétett az üvegekbe, 
azután töltse meg gabana [gabona] friss pálinkával, és tegye jó meleg kemence 
tetejére, holott 24 órák alatt háromszor-négyszer is felrázván tartsa. Azalatt 
készítsen szürke papirosból ollyanformán tölcsért, hogy egy csepp is belőle ki ne 
menjen, hanem csak a papiroson által. Azt tegye más üres, tiszta palackokba, és a 
speciesekkel egybeázott égettbort apródonként töltse a tölcsérbe, és midőn az szerént 
által-általszivárog, mindjárt készen vagyon. 
 

(Szakácskönyv [18. sz vége]/2011 [1002]) 

 

Amint láthatjuk a konyhai receptekben számos egyezést és hasonlóságot mutat az orvosi 

recept diskurzusmintáival: így az információ elrendezésének módjával, az instrukció nyelvi 

reprezentációival, a meggyőzés jelölőivel, a kifejtettség különböző mértékével. Különösen 

érdekes a 18. század végéről származó Szakácskönyvbeli példa (l. 33), amely a szöveg 

elrendezésében, a pontos mértékegységek megadásában, a számos összetevőben is az 

antidotáriumok hagyományát mutatja (vö. 3.3.; 5.2.1.2.). Ez a diskurzusminta a 
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szakácskönyvekben azonban nem tekinthető prototipikusnak. A konyhai receptek 

gyűjteményeiben az egyes szövegek elrendezése nagy hasonlóságot mutat a korabeli 

mindennapi, jellemzően gyógyításhoz kapcsolódó recepteket tartalmazó receptgyűjtemények 

szövegelrendezéséhez. Így gyakran találhatunk szövegkolóniákat egy-egy étel elkészítési 

módjairól (Fánk, Fánk ismét más módon), valamint a háztartásban szükséges eszközök 

elkészítésére vonatkozó tanácsok is gyakran olvashatók az ételek elkészítése mellett 

(tartósítás, fogtisztító por, kézmosó por, gyöngy tisztítása stb.). 

 A példák azt mutatják, hogy a vizsgált korban az orvosi és a konyhai receptek 

leginkább tematikusan különültek el egymástól, funkciójuk és diskurzusmintázatuk azonban a 

szövegtípusok hálózatba rendeződését igazolják. Az orvosi és a konyhai receptek 

alakulástörténetének vizsgálata és leírása lehetővé teszi, hogy megfigyeljük, miként válnak el 

egymástól az idők folyamán kialakítva sajátos nyelvi és nyelvhasználati jellemzőiket. 

Sajnálatos módon a magyar nyelvű konyhai recetekre nézve nincs olyan kutatás, amely 

bemutatná ezt az alakulástörténetet. A német (Hünecke 1991) és az angol nyelvű (Görlach 

1992, 2004), valamint a kontrasztív vizsgálatok azonban (Brdarné Szabó 2009) érdekes 

nyelvhasználati jelenségekre irányítják rá a figyelmet.  

A német nyelvű konyhai receptek instrukciója például számos érdekes tanulsággal 

szolgál az önálló szövegtípussá válás útján, és az alakulástörténet pragmatikai 

megközelítésében. A 14–15. századi német szövegekben a prototipikus instrukciónak az 

orvosi receptekben is jellemző, latin mintákon alapuló E/2-es felszólító formák számítottak. 

Ezek legtöbbször mellékmondatokkal bevezetve fordultak elő: „So du wilt machen ein guot 

vastenmuos, so nimm [E/2. imp.] bersige vnd dicke mandelmilch drunter” (Die lere von der 

kocherie, 1350k: 36, vö. Hünecke 1991:150). A 15–16. században leginkább az egyszerű 

felszólító mondatok dominálnak, a modális kifejezések és a későbbi kötőmódos indirekt 

utasítások még nem jellemzőek. A 16–17. században egyre inkább a direkt utasítás jelenik 

meg, és az E/2. felszólító mód válik elterjedté: „Thu [E/2. imp.] das eingeweyed auß, reynige 

[E/2. imp.] und hacks [E/2. imp.] wol” (Von Speisen, Natürlichen und Kreuter Wein, Aller 

Verstand 1531: 153, vö. Hünecke 1991: 150). A 17–18. században az előző évszázadok 

hagyományai folytatódnak, tehát jellemző marad a közvetlen E/2. felszólítás, de megjelenik 

egy új nyelvi reprezentáció a man + muss + Infinitiv [általános alany + kell + főnévi igenév] 

módbeli segédigés forma: „Darzu muß man nehmen…” (Das Brandenburgische Koch-Buch 

1723: 313, vö. Hünecke 1991: 150). A 19. századra a felszólító módú utasítások teljesen 

eltűnnek a konyhai receptekből, és helyükbe a man általános alany + kijelentő módú man 

nehme típusú (Konjunktiv I.) indirekt instrukciók válnak jellemzővé. A 20. század második 
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felére pedig az önálló főnévi igeneves formák jelennek meg a szövegtípusra jellemző, 

prototipikus utasításként: „Die Sahne mit Puderzucker im Bowlentopf schaumig schlagen 

[inf.]. Den Wein mit Zitronen mischen [inf.]…” ( Kochkunst 1985: 430, vö. Hünecke 1991: 

151). A német nyelvű konyhai receptekben az utasításra az indirektség és a személytelenség 

felé való haladás figyelhető meg ([E/2. imp. → inf.]). Ez a mai német nyelvben erőteljes 

sztenderdizált nyelvi megvalósulásnak tekinthető (l. bővebben Hünecke 1991; Kuna 2010). 

 A fenti rövid áttekintés több tényezőre is ráirányítja a figyelmet: egyrészt egy jelenség 

vizsgálatán keresztül bemutatja, hogyan keletkezhet egy szövegtípus a másikból; másrészt 

rámutat arra, hogy a kommunikatív és szociokulturális tényezők mentén sajátos fejlődési 

irány rajzolódik ki az egyes szövegtípusokban (altípusokban); harmadrészt pedig arra hívja fel 

a figyelmet, hogy az egyes kultúrákban a közös minta ellenére a szövegtípusokban nagyon 

eltérő fejlődési tendenciák alakulhatnak ki az adott beszélőközösség kommunikatív és társas-

kulturális igényei mentén (vö. Brdarné Szabó 2009). A későbbiekben érdemes a magyar 

nyelvű konyhai receptek alakulástörténetét és sajátos fejlődési útját az orvosi recepttel való 

kapcsolatában feldolgozni.  

 

Egyéb mindennapi teendőkhöz kapcsolódó receptek 

A főzésen kívül egyéb más hasznos mindennapi teendőkhöz kapcsolódó tanácsokat is 

tartalmaznak a korabeli receptgyűjtemények, így állattenyésztésre, méhészkedésre, 

növényápolásra vonatkozó információkat. Ezek lehetnek elszórtan a gyűjtemények részei (vö. 

Orvosságoknak rendszedése [17. század 2. fele]/1989), vagy egy-egy címszó alatt elrendezve 

(vö. Házi patika 1663 k./1989). Ezek a szövegek a tudományos igényű orvosi könyvekből 

hiányoznak, a mindennapi házi patikáknak azonban szinte állandó és fontos részei, ahogy ezt 

a kiemelt példák is szemléltetik (l. 34, 35, 36). 

 

(34) Mikor kell es melly nap miheidet ki raknod. Sokan sok külömb külömb féle 

napokon kikeletkor szokták ki rakni miheiket. Nimelly emberek Szent Gergely napián, 

és Nagy pinteken, a vagy más napokon, de nincz job, mint Gyümölcz olto Boldog 

Aszony napián. De ha helyeken megmaradnak egész télen által, annál job. Probált 

dolog.  

(Házi patika 1663 k./1989: 237 [157]) 
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(35) Tyúkok hogy sokat tojjonak. Decemberben az tyúkoknak pirított kenyeret kell 

vetni, borsót avagy árpát, azkit az kemencében aszaltak; így sokat tojnak, de igen meg 

ne hízzanak. 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [52]) 

 

(36) Patkaniokrul. Az huniortul megh halnak az patkaniok, ha megh adod enniek. 

(Orvosságoknak rendszedése [17. század 2. fele]/1989: 464 [94]) 

 

Mágikus receptek 

A receptek tematikusan szerveződő alcsoprtjai révén képet kaphatunk arról, hogy a vizsgált 

korban az orvoslás, és így az orvosi receptek a gyógyításhoz kapcsolódó ismereteken túl a 

mindennapi teendőkkel is szoros kapcsolatban álltak. Fontos még megemlíteni és bemutatni a 

népi hiedelem, a jóslás, valamint a mágikus eljárások szerepét a korabeli receptekben, amit a 

szakirodalomban is használatos mágikus receptek címszó alatt tárgyalok. Ezeket a szövegeket 

nem lehet szervesen a fenti tematikus csoportokba illeszteni, ugyanis nemcsak a témájuk lehet 

mágikus, hanem a bennük alkalmazott eljárás, vagy a diskurzus stratégiája is kidolgozódhat 

ilyen módon (Alonos-Almeida 2008b: 12). Így például a fenti altípusok bármelyike lehet 

mágikus jellegű. Ez a gyógyítási szemlélet szoros összefüggést mutat a korra jellemző 

hitvilággal, amelyre jellemző az analógiás gondolkodás (hasonlót a hasonlóval), valamint a 

szó szuggesztív erejébe, a gyógyítás rituáléjába (idő, hely, hányszor) és a gyógyító 

személyébe vetett hit (l. bővebben Hoppál 1990: 706–723; Oláh 1986: 165–167). A népi 

hiedelemvilág a receptek nyelvi konstruálásban is megjelenik. Így a gyógyító anyagok, a 

tapasztaláson alapuló ismeretek gyakran rituálés megerősítést kapnak, de az is előfordul, hogy 

maga a nyelvi forma és a rítus jelenti a gyógyulás vagy a probléma megoldásának a fő 

forrását.  

Ezek alapján nehézséget jelenthet eldönteni, hogy mit is tekintünk mágikus receptnek. 

S. Sárdi (2010: 530–531) kijelöli azokat a pontokat, amelyek mentén ez a gyógyítási 

szemlélet megközelíthető. Mágikusnak tekinti az eljárást: 1) ha nem jön létre fizikai hatáson 

alapuló kontaktus (pl.: párna alá, tenyerébe szorítja stb.); 2) ha a recept indokolatlan 

kikötéseket tartalmaz (pl.: háromszor mondd stb.); 3) ha analógián, hasonlóságon alapuló 

eljárásokat ír elő (pl. hím–nőstény, lefelé–fölfelé, háromnapos láz–három kanál stb.); valamint 

ha 4) lehetetlen célkitűzés fogalmazódik meg benne (pl. láthatatlanság). A receptekben az is 

megmutatkozik, hogy a korabeli elképzelések szerint az egyes anyagoknak, váladékoknak és 

állatoknak csodás erőt tulajdonítottak. Ennek köszönhető, hogy gyakori az ürülékkel való 
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gyógyítás, vagy az állatok „rituálés felhasználása” a gyógyításban (l. 37, 38, 40, 44, 46). Az is 

megfigyelhető továbbá, hogy az egyes napszakok, hónapok is fontos szerepet kaptak a 

gyógyulás sikerességében (l. 38) (l. bővebben Oláh 1986: 156–187).  

A mágikus receptek tehát általában az emberi egészség megőrzésére, valamint a 

betegség elhárítására tartalmaznak tanácsokat, utasításokat (l. 37–40), vagy „mindenható 

tudást”, kiemelkedő képességet ígérnek (l. 41–46). Ezekben gyakran keverednek a fent 

említett eljárások, így gyakori az analógián, érintkezésen alapuló gyógyítás (l. 37, 38, 39) és 

az indokolatlan kikötés (40, 41). Sokszor megfigyelhető továbbá, hogy a gyógyítás egyfajta 

rituáléba épül bele, amelyben fontos szerepet kap az idő, a hely, és a résztvevők  egyaránt 

(személyek, állatok) (l. 38, 39, 44). Érdekesek továbbá azok a receptek, amelyekben a nyelvi 

szimbólumok nem konvencionális használatának tulajdonítanak csodás erőt (l. 42, 46). 

Különösen sok mágikus eljárást tartalmaz Gellén Gergely Orvosságos könyv mindenféle 

nyavalyákrúl (1680/2011) című gyűjteménye. A korpusz számozása szerinti 38. receptet 

követően a „Következnek másfélék” cím is jelöli a tematikai váltást. Ebben a részben 

különösen sok a mágikus, csodás tanács, de találhatunk a megelőző részhez tartozó, 

gyógyításhoz kapcsolódó recepteket is (l. 41, 42, 43, 45, 46; vö. Recept korpusz). 

 

 

(37) Sárgaság ellen. Fériunak vigy egy him récét, aszony állatnak nöstint, es a feie 

teteit mozd meg, az után mezd meg, es a virit czepegezd borban vagy serben, es ad 

meg innya a betegnek, használ. Probatum est.  

(Házi patika 1663 k./1989: 228 [1]) 

 

(38) N. B. Más azonról való jó. Pünköst havában végy el az fecskének fészkéből 

három tojást, mikor ötöt vagy hatot tojik, mert ő zápot nem hágy, hanem mind kikölti, 

az mennyit tojik. Ennek ha szerit teheted, igen-igen jó. Tedd hév vízben, hadd aludjék 

meg, osztán tedd vissza az fészekben, és az fészek alá csinálj lepedőt vagy feszíts, úgy 

hogy mikor az fecske tisztítja az fészkét, megtalálod ott az kövecskét, az melylyel 

kihajította az megaludt tojást és evvel a kövel értessed az hályogot az szemen, lehajítja 

szemről szépen, ha régi vóna is. 

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989: 354 [104]) 

 

(39) Hogy az igézet az gyermeken ne fogjon. Az mikor Isten az gyermeket az világra 

hozza, az mely ing akkor az anyán lészen, mikor szül, azt az inget tartsa meg, egy 



81 
 

kevéssé öblítsék meg, s mikor megszárad, mindenkor, mikor az gyermeket le akarják 

fektetni, egy darabjával annak füstöljék meg, s úgy osztán nem is kell mosdásra 

szoktatni az gyermeket; probatum est. 

(Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989: 298 [29]) 

 

(40) Köszuenröl ualo oruossag. Harmad napi eb keöliket eöli megh, es annak uereuel 

kend azt keöszuent. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 118 [652]) 

 

(41) Hogy jó futó légy. Fogj szárnyas egeret, és vedd ki az balog szemét, vond egy 

cérnaszálra, tedd egy helyre kilenced napig, hogy asszon, és azután hordoz[d] nálad, 

senki el nem ér.  

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [43]) 

 

(42) Hogy ellenséged féljen tűled. Írd meg ezeket a betűket, és hordozd nálad: 

X a X e c X c s X 3 0 X I X J X 

X X g X X psidanni X X 3 X 0 X X 

X g # # # 1 5 5 4 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [47]) 

 

(43) Az láthatatlanságrúl. Vedd az kígyó haját, kit ő maga levon magárúl, égesd meg, 

és törd meg porrá, és mikor láthatatlan akarsz lenni, vedd az kezedbe, és szoríts[d] be, 

és nem látnak; és mikor megnyitod, látnak.  

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [67]) 

 

(44) Hálod hogy szerenczés ligyen a hal fogáshoz. Mikor a kakas foglalkozik a 

tyukkal, de a tyuk fekete ligyen, akkor a kakasbul [!] és a tyukbul, egyszer s mind 

mind kettöbül egy rántással szakasz ki a tollaikban, es azt a tollat az hálodban bé 

czináld, és minden féle halban eleget fogsz. Probatum est. 

(Házi patika 1663 k./1989: 243 [226]) 

 

(45) Hogy minden fűnek az hasznát megtudjad. Azmely kígyót legelsőben látsz, öld 

meg, és vedd el egy po[l]turával az fejét, és tedd az háznak küszöbe alá, és egy hétig 
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hagy legyen ott. Annakutánna vedd fel, és minden fűnek az hasznát megtudod, csak 

hordozd nálad. 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [124]) 

 
(46) Lakatnyílásrúl. Írd meg ezeket az igéket az vakundok vérével egy cédulára: 

X Aden X [E?]nale am X [a kötéshez került], 

és érints[d] meg az lakatot vele, nyílik. 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [124]) 

 

A mágikus gyógymódokhoz és eljárásokhoz szorosan kapcsolódnak a prognosztizáló 

receptek, amelyek tulajdonképpen jóslások egy folyamat eredményére nézve. Így például 

megmondják, hogy egy terhes nő gyermeke fiú lesz-e, vagy lány, illetve hogy egy 

betegségben szenvedő ember meggyógyul-e, vagy éppen meghal (l. 47, 48).  

 

(47) Ha megh akarod tudnj, az aszony fiat szül a ’uagy leánt. Vegy annak az nehezkez 

asszonynak a’ tejeben és töd uizben, ha ala megien az uizben, tehat ferfi leszen, de ha ala 

nem megien a’ uizben, leany lészén. 

(Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989: 465 [105]) 

 

(48) Ha megh akarod tudni, ha fiat szüle az azoni auagi leant, igi czeleködgiel. Az 

apiumot teöd feiere az azonnak, de eö ne tudgia, es ha eleöször ferfiat hü, tahat ferfiat 

szül, ha penig leant kialt leania leszön. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 117 [633]) 

 

Összegzésként elmondható, hogy a 16–17. századi receptgyűjteményekben a receptek nagyon 

vegyes tematikai csoportokat alkotnak. Így előtérbe kerülhetnek a gyógyításhoz kapcsolódóan 

az egyes betegségek és ezek terápiás kezelése, a gyógynövények hasznai, a különböző 

flastromok, kenetek elkészítési módjai és hatásai; valamint az étrendre és tisztálkodásra 

vonatkozó tanácsok és számos más mindennapi tudnivaló. A felsorolt csoportok némelyike a 

tematikai kidolgozottságon túl sajátos konstruálásbeli jellegzetességet is felmutat. Láthattuk 

például, hogy a terápiás, a gyógynövényes és flastromokhoz kötődő receptekben, valamint az 

önállóvá váló konyhai receptben megfigyelhetők voltak egyfajta „sztenderdizáció” jelei is. Az 

elemzés és a példák arra is rámutattak, hogy a tematikus kidolgozottság a tudományos és a 

mindennapi használati körrel is szoros összefüggéseket mutat (l. bővebben 6.3.). Ez egyrészt 
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megfigyelhető a már említett nyelvi reprezentációkban; másrészt abban is megmutatkozik, 

hogy a bemutatott tematikai sokszínűség a mindennapi receptgyűjteményekre jellemző. Az 

orvosok tollából származó herbáriumokban, egészségjavító könyvekben kizárólag orvosi vagy 

a gyógyításhoz szorosan kapcsolódó témák találhatók meg. Ezekre az írásokra is jellemző 

azonban, hogy a keresztény hit, és a kor empirikus tapasztalatai, babonái átszövik őket (vö. 

4.3.2.). A továbbiakban elsősorban a gyógyításhoz szorosan kapcsolódó recepteket, 

recepttípusokat elemzem.   

 

5.2.1.2. Az orvosi receptek típusai az orvosi szöveghagyomány mentén 

A vizsgált korban az orvosi receptek az orvosi szöveghagyományban is különböztek 

egymástól, jelentős eltéréseket mutatva attól függően, hogy milyen szövegegyüttesben 

fordulnak elő, valamint, hogy ki, kinek, milyen céllal írta őket. A szakirodalom általában két 

alapvető típust különít el ezen szempontok figyelembevételével: a mindennapi használatú 

receptgyűjteményeket (receptáriumokat) és a tudományos céllal írt antidotáriumokat (vö. 

Carrol 2004; Hunt 1990; Mäkinen 2004; Schultheisz 2003;  Taavitsainen–Pahta 2004b stb.). 

A receptáriumok általában rövid, kevesebb hozzávalót tartalmazó, az elkészítési módot 

kevésbé kifejtető, név nélküli recepteket tartalmaznak, amelyeket szimplicának, egyszerű 

vagy rövid receptnek is nevezünk. Ezek jellemzően terápiás receptek. Mind a mindennapi, 

mind a tudományos igényű munkákban fellelhetőek egy-egy betegség kapcsán, bár 

kifejtettségükben nagy különbségek mutatkoznak (l. 49, 50, 51↔ 52; l. bővebben 6.3.). 

 

(49) Béka kiben vagyon. Vedd az szamárnak az tejit és hugyát és add meginnia.

 (Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983: 268)  

 

(50) Mirigy ellen. Ciprust, lavendulát, Isten fáját, izsópot, farkasalmát, papmonyát, 

bodzának az zöld husát kell egyben törni mozsárban, s együtt borban meg kell főzni, s 

ennek az levét innya, meggyógyul az beteg, próbált dolog. 

(Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989 [303: 96]) 

 

(51) Kelevény ellen. Fözd meg a feiér mályvának gyükerit, es azt meg törvén keminy 

kelevényre red reá, meg lagyittya. 

(Házi patika 1663 k./1989: 235 [139]) 
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(52) Az oldalnyillalásról […]  Hogy az hurutás könnyebb légyen, és a materia is 

mellyéből jobban takarodjék, mely gyakrabban negyednapra magában is meg szokott 

indulni: Tartson a szájában cukkert vagy huruttól való trocischust, s egyéb nádmézből 

csinált apró pogácsát, kiváltképpen amelyet Rotulae Diáireosnak hínak. Vagy pedig: 

Édes almának az húsát, vajjal, mézzel és egy kevés nádmézzel főzzék öszve, s a kés 

hegyin abból vegyen gyakorta. 

(Pax Corporis 1695/1984: 131) 

 

Az antidotáriumok hagyománya az ókori görög–római és az arab orvoslás öröksége, és az 

orvoslás, a konkrét gyógyítás mellett vagy helyett inkább a gyógyszerészeti ismeretek 

kerülnek előtérbe benne (flastromok, kenetek). A receptáriumokkal szemben olyan receptek 

tartalmaznak, amelyek számos összetevőből állnak, az elkészítési módjuk általában 

részletesen ki van fejtve, és gyakori, hogy a gyógyszernek saját nevük van. Az összetevők és 

mértékegységeik általában a receptek elején találhatók az elkészítéstől külön választva. A 

vernakuláris szövegeknél gyakori a kétnyelvűség, ilyenkor az egyes összetevők latin és 

nemzeti nyelven oszlopokba szedve találhatók meg (l. 53). Ennek oka lehet a másolásból, 

fordításból adódó bizonytalanságok egyértelműsítése, az információk címzettekhez való 

igazítása, illetve a szakmai szöveghagyomány egyaránt.49 Az antidotáriumok sok összetevős, 

összetett receptjeit kompozitáknak is nevezzük. A magyar példák közül „hírhedt” Frankovith 

Serapium kenete, amely 169 összetevőből áll (vö. Hasznos és fölötte szükséges könyv 

1588/1983: 107–124).  

 

(53) 

10. UNGVENTUM DIALTHEA  

 

R) Rad Althaeae 
Sem. Lini 
Sem. Foenigraecum 
Scyllae 
Gum. Galbini 
G. Hederae 
Cerae flavae 
Axoon porcinae 
[Axungia porcinae] 

Mály[va] gyükér 
Lenmag 
Görögszéna mag 
Kígyó hagyma 
Galbanum 
Gum. Hedera 
Sárga viasz 
Disznóháj 
 

1 marok 
1 marok 
1 marok 
1 marok 
2 lat 
2 lat 
1 font 
fél font 
 

                                                           
49 Hasonló jelenség figyelhető meg a tudományosabb igényű szövegekben is (Ars Medica 1577 k./1943; Pax 
Corporis 1695/1984; Herbárium 1578/1979; Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983; 
Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983), ahol a magyar gyógyszerek, és egyéb megnevezések mellett a latin is 
szerepel zárójelben; vagy fordítva a latin szöveget magyarázza magyar fordítás. 
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Floris butiri 
Axung.Melis 
Resinae 
Terebantinae 
Curcumacis 

 

Irós vaj 
Borzháj 
Calaphonia 
Resina 
Terpentina 
Curcuma 

fél font 
fél font 
8 lat 
8 lat 
4 lat 
10 lat 

 
Főzése 

 
Az mucillognak való szerszámokat roncsold meg valamennyire, tölts 8 font vizet jó melegen 

reá, avagy parlugot, jobb az, s tartsd jó meleg helyen vagy harmad napig. Minden nap 
felkevergesd, annakutána facsard által egy vászon zacskón az succusát, annál jobb leszen, s 
úgy mérj belűle 2 fontot, s temporáld öszve az megszűrött, purificált gumákkal, s főzzed 
erősen szép tiszta szénnel. Minduntalan kevergesd, hadd főjön ki mind succusa s mind […] 
belűle. Annakutána hányd bele az viaszt, Calaphoniát, Resinát, terpentinát s próbáld az 
fejszén az consistentiáját, s ha látod, hogy jó corpusban vagyon, úgy temporáld az hájakkal s 
vajjal. Próbáld az keménységét és lágyságát, ha igen kemény, olajat, avagy több borzhájjal 
ereszd fel, ha penig lágy, viaszt tégy többet bele, úgy alkalmaztasd, hogy innivaló ungventum 
legyen, s úgy vedd le a szénrűl, osztán hadd hűljön meg, s úgy hányd bele utólszor az 
Curcumát, de mind törjed erősen, hogy szépen feladja színit, szép sárga színű legyen. 
 

(Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983: 221–222)  

 

A receptáriumok és az antidotáriumok általában abban is különböznek egymástól, hogy 

milyen szövegegyüttesben, diskurzuskolóniában (discourse colony, Carrol 2003) szerepelnek, 

és hogyan vannak elrendezve. Amíg az antidotáriumokban eredetileg a receptek alfabetikusan 

követik egymást, addig a receptáriumokban egy-egy probléma, betegség köré csoportosulva, 

vagy éppen eklektikus sorrendben találhatók a legkülönbözőbb receptek. Ez szoros 

összefüggést mutat azzal, hogy a szövegeket több helyről másolták, gyakorlati céllal, 

mindennapi használatra, valamint arról is árulkodik, hogy hogyan olvasták ezeket a 

szövegeket. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 16–17. századi vernakuláris nyelvű orvosi 

szövegekben a szöveghagyományozás említett módjának köszönhetően a szimplicák és a 

tudományosabb igényű, sok összetevős receptek sokszor egyszerűsített „utódai” gyakran 

együtt fordulnak elő (l. 11, 13, 19, 54)50. 

 

(54) Farkas sebrol valo. Borsos cziga, ki az uizben uiagion, negj papa füeth, ezeket 

mind porra kel törni, azzal kel az sebet hinteni. 

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 178 [33]) 

                                                           
50 A felsorolt példák mind a Testi orvosságok könyvéből (1619 k./1989) valók.  
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Megfigyelhető továbbá, hogy az összetett receptek egyre egyszerűbb, egyre kevesebb 

hozzávalóval öröklődnek tovább. Ez részben köszönhető Paracelsus fellépésének, valamint 

annak, hogy a kompoziták elkészítése nagyon drága volt (vö. 3.1.). A legfontosabb szerepet 

azonban nagy valószínűséggel az egyes hozzávalók elérhetősége játszotta. Így a szövegekben 

jelentős egyszerűsödés figyelhető meg: ez egyrészt megmutatkozik az összetevők számának 

csökkenésében; másrészt abban, hogy az instrukciók és az elkészítés módja egyre kevésbé 

kifejtett. Ezek a tényezők szoros összefüggést mutatnak a szövegek címzettjeihez való 

hozzáigazítással, a szakmai kommunikáció mindennapi igényekhez való alakításával (l. pl. 

mindennapi 13, 14 ↔ szakmai 53).  

A példák tanúsága szerint elmondható, hogy a 16–17. századi receptek tematikusan 

szerveződő és a szöveghagyomány mentén kialakuló altípusai meghatározzák azt, hogy az 

egyes szövegekben milyen információk, milyen elrendezésben és nyelvi reprezentáció révén 

jelennek meg. Fontos szempont továbbá, hogy milyen céllal jönnek létre az egyes szövegek, 

és kinek szólnak. Ezek a tényezők együttesen határozzák meg az előtérbe kerülő 

információkat és a nyelvi konstruálást. A következőkben ezekre az összefüggésékre térek ki a 

korabeli receptek sémáján keresztül. 

 

5.3. A 16–17. századi magyar orvosi recept sémája 

Már igen korán, a babiloni orvoslásban is megfigyelhető a recept formai sémája: indikáció 

(indication) – elkészítés (preparation) – alkalmazás (application), amely a görög és a római 

orvoslásban is hasonló formában él tovább. A teljes recept a görög medicina hagyományában 

négy részt tartalmazott: a címet (rubric), a javallatot (indication), a hozzávalókat 

(composition), az elkészítést (preparation), amely gyakran kiegészült még a használati 

utasítással (a használat időpontja, adagolás stb.). Az antik orvosi recept egyik sajátossága a 

cím tartalmi változatossága. Ez meghatározhatta a gyógyszer leíróját, 

továbbhagyományozóját, esetleg egy híresebb beteg nevét, akinél a szer gyógyulást 

eredményezett. Tartalmazhatta továbbá a gyógyszer típusát, formáját, hatását, vagy azt a 

testrészt/szervet, amelyre alkalmazható volt (Hunt 1990: 2; Grabarits 2009: 122). A 

receptirodalom antik orvoslásbeli jellegzetességei a középkori és a későbbi szövegtípus 

sémáit is nagyban meghatározták, ugyanakkor megfigyelhető, hogy ezek a kommunikációs 

igényeknek megfelelően változtak, alakultak.  

A 16–17. század magyar nyelvű receptjeit igen változatos formai-szerkezeti és nyelvi 

reprezentáció jellemzi (l. fenti példák). Vannak azonban olyan „információk” 

(Fachinformationen vö. Stannard 1982: 60–65), amelyek tipikusan megjelennek bennük.     
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Az elrendezés ugyan eltérő lehet, mégis megfigyelhető, hogy ez világos kommunikatív elvet, 

szövegstratégiát követ, amelyet Enkvist (1987: 208) a konyhai receptek kapcsán experientális 

ikonicitásnak (experiental iconicity) nevez. Hasonló tapasztalati alapú kronologikus egymásra 

következés figyelhető meg a korai orvosi receptekben is (cronological sequencing), amely az 

információk elrendezésében és lexikális szinten is megfigyelhető (Taavitsainen 2001: 98). Így 

a receptekre jellemző az események egyfajta lineáris lefolyása, ami az információk 

elrendezésében, az egymásra következő rövid instrukciókban és az időbeliség explicit 

jelölőiben (és, azután, amikor, ha – akkor viszonyban) is nyomon követhető.  A 16–17. 

századi receptekben általában az alábbi hat információ fordul elő: 

 

(0. név) 

1. cél 

2. hozzávalók és eszközök 

3. elkészítés 

4. adagolás 

5. igazolás, indoklás 

6. egyéb információk 

 

Ennek megfelelően a nyelvészeti osztályozásokban hasonló csoportosításokkal 

találkozhatunk, és a konkrét elemzések is ezt követik (vö. Carrol 1999, 2003, 2004; Grund 

2003; Mäkinen 2004). 

 

3. táblázat: A középkori receptekben fellelhető információk csoportosítása 

 
Stannard (1982) Hunt (1990) Taavitsainen (2001) Kuna (2008) 

1. heading  

2. ingredients  

3. rules of 

procedures  

4. administration of 

medicine 

5. justification  

6. additional 

information  

1. rubric 

2. indication 

3. compostion 

4. preparation 

5. application 

6. statement of 

efficiacy 

1. titel  

2. ingridients 

3. procedure 

4. application 

5. formulaic phrase 

1. iniciátor 

2. instrukciós rész 

3. meggyőzés  
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A nyelvészeti klasszifikáció legnagyobb része szorosan a receptekben megjelenő 

információkhoz kötődik. A heading/title/rubric + indication megadja, hogy milyen célra 

használható az adott recept, illetve tartalmazhatja a gyógyszer nevét.51 Az 

ingridients/composition rész tartalmazza a hozzávalókat és a szükséges eszközöket és 

mértékeket; a rules of procedures/preparation/procedure pedig az elkészítés módját. Az 

administration of medicine/application a gyógyszer alkalmazására, adagolására vonatkozó 

információkat adja meg (mikor, hányszor, milyen hosszú időn keresztül stb.). Végezetül a 

receptek sok esetben valamilyen meggyőző, hatásosságot bizonyító, igazoló kifejezéssel 

záródnak (justification/statement of efficiacy/formulaic phrase), és esetenként egyéb 

információkat is tartalmazhatnak (additional information). Fontos megjegyezni, hogy a 

középkori orvosi receptekben az előforduló információk közül egyik sem tekinthető kötelező 

érvényűnek, sorrendjüket, elrendezésüket, nyelvi reprezentációjukat tekintve pedig nagy 

eltéréseket mutathatnak az egyes szövegekben (vö. Carrol 1999, 2003, 2004; Hunt 1990; 

Mäkinen 2004; Taavitsainen 2001a, Taavitsainen–Pahta 2004b). 

 Saját osztályozásom az előforduló tartalmi információkon túlmenve inkább 

funkcionális szempontokat követ (Kuna 2008: 472). A receptekben központi szerepet kap a 

probléma (betegség) vagy egy gyógyszer megnevezése (mire jó, mire való), valamint a miből 

és a hogyan kérdések. Ezek alapvetően meghatározzák a TUDÁS elrendezésének módját, a 

szövegtípus sémáját. A receptek így jellemzően iniciátorral kezdődnek, amely egy betegség, 

egy gyógynövény, egy gyógykészítmény fogalmi tartományát nyitja meg. Így megtudhatjuk, 

hogy milyen problémára nyújt megoldást az adott recept, illetve milyen gyógynövények 

milyen betegségre használhatók (mire jó/való). Ezt követi az instrukciós rész, amelyben benne 

foglaltatnak a hozzávalók, a különböző eljárási, elkészítési módok és körülmények, valamint 

a szükséges eszközök. Központi szerepet kapnak a hozzávalók (miből) és az utasítások 

(hogyan csináld), amelyek leggyakrabban igei szerkezettel fejeződnek ki. Végezetül a 

receptek sok estben egy meggyőzést szolgáló résszel zárulnak, amely a gyógyír, az eljárás 

hatásosságát hangsúlyozza. Mindhárom funkcionális rész nagy különbségeket mutat a nyelvi 

megformálás és a kifejtettség terén az egyes szövegekben. Amíg az iniciátor és az instrukciós 

rész általában kötelezőnek tekinthető, addig a meggyőzést szolgáló rész gyakori, de fakultatív. 

Az egyes részek megjelenése azonban szoros összefüggést mutat azzal is, hogy egy-egy 

recept hol, milyen szöveggel együtt, milyen szöveg részeként jelenik meg (vö. 5.3.1., 5.3.2., 

                                                           
51 Ezt nevezi Hunt (1990) rubricnak/névnek, amely azonban sok esetben nincs meg a 16–17. századi 
receptekben, vagy egybeolvad a céllal (l. bővebben 5.3.1.). 
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5.3.3.). A következőkben a 16–17. századi orvosi receptek egyes funkcionális egységeit 

tekintem át külön kitérve a bennük fellelhető információk jellegzetességére is. 

 

5.3.1. Az iniciátor 

A 16–17. századi receptek legtöbbje iniciátorral kezdődik. Az iniciátorok mind a 

kéziratokban, mind a nyomtatványokban valamilyen módon ki vannak emelve, el vannak 

különítve a többi szövegrésztől.52 A nyomtatványok ezen a téren egységesebb képet mutatnak, 

mint a kéziratok, ezért csak az utóbbiak iniciátoraira térek ki röviden, a diskurzust és a 

szövegbefogadást érintő jellegzetességekkel kapcsolatban. Az iniciátoroknak a 

receptgyűjteményekben, valamint az orvosi munkákban két fő szövegszervező funkciója van. 

Egyrészt megnyitja egy betegség vagy gyógyír/gyógynövény fogalmi tartományát; másrészt 

általában az iniciátorok révén különülnek el egymástól az egyes szövegek. Ebből következően 

elrendezése az egyes információk összetartozását vagy elválasztását is jelzi. A kéziratokban 

az iniciátorok változatos módon jelenhetnek meg: általában a betűméret nagysága, a sor 

beljebb vagy középen kezdése, aláhúzás, paragrafus- vagy egyéb jelek, számozás, illetve ezek 

kombinációja (esetleg még a receptek vonallal való elválasztásával kiegészülve) is jelölheti az 

iniciátort az írásképben. Ezek az egyes kéziratokban változó mértékben következetesek. 

Általánosságban azonban elmondható, hogy megfigyelhető a szövegalkotásban az 

információk összetartozásának, valamint elkülönülésének jelölési szándéka, ami a szöveg 

befogadását is nagyban megkönnyíti, így a címzettekhez való hozzáigazítás fontos részének 

tekinthető.53  

 A szövegelrendezésen túl az iniciátorok alapvető funkciója a recept megnyitása. 

Ennek szemantikailag két fő típusát különböztethetjük meg, így a kezdőtartományban 

kidolgozódhat egy betegség (vagy esetleg más megoldandó probléma); illetve egy 

gyógynövény vagy egy gyógykészítmény fogalmi tartománya. A két csoport nem választható 

el élesen egymástól. Látni fogjuk, hogy vannak olyan iniciátorok, amelyek mind a betegség, 

mind a gyógyír fogalmi tartományát tartalmazzák. A megkülönböztetés mégis indokolt, mert 

az iniciátoron kívül egyéb jellegzetességeiben is eltér a két csoport, így a szövegtípuson belüli 

differenciálódás is megfigyelhető. Mindkét esetben nagyon változatos nyelvi reprezentációkat 
                                                           
52 Ezt jelöli a dolgozat példáiban a dőlt betűs kiemelés. Az iniciátorok a receptek elején mindig nagybetűvel 
kezdődnek, ahogy az eddigi példák is mutatják. Ebben a fejezetben azonban a felsorolásokban, táblázatokban kis 
kezdőbetűvel írom őket kivéve, ha egy készítmény neveként szerepelnek. 
53 A kéziratok elemzése sok érdekes tanulsággal szolgálhat még a szövegtípus vizsgálatában (szövegkolóniák, az 
íráskép megváltozása, megjegyzések stb.), valamint a szövegalkotást és -befogadást érintő kérdésekben. Így a 
későbbi kiadások, valamint az elektronikus korpuszok elemzései csak ezen tényezők figyelembevételével együtt 
lehet teljes. Ezért a későbbi kutatásokban ezen részletek alaposabb vizsgálatát is fontos feladatomnak tartom. 
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figyelhetünk meg az iniciátorokban, amelyek különböző konvencionalizáltsági fokot 

mutatnak. 

  A betegségek fogalmi tartományát megnyitó iniciátorok esetében gyakori a betegség 

megnevezése, vagy a betegség + ellen; -ról/-ről szerkezet. A betegség önmagában viszonylag 

ritkán áll iniciátorként (l. 5). Az Orvosságos könyv Apafi Anna számára (1677/1989: 327–

334) című mindennapi receptgyűjtemény Mutató táblájában54 például a több mint 250 

iniciátor közül egyszer sem fordul elő. A Pax Corporisban (1695/1984) találhatunk néhány 

ilyen példát (vö. 4. táblázat). Gyakorinak és konvencionalizáltnak tekinthetők azonban (az 

idegen mintákban is megtalálható) betegség + ellen és a betegség + -ról/-ről reprezentációk. 

Mindkettőben az adott betegség meggyógyítására vonatkozó TUDÁS jelenik meg. Az 

előbbiben a betegség leküzdése, az utóbbiban az erről való TUDÁS kerül jobban előtérbe. Nagy 

különségek azonban nem mutatkoznak a recept további részeiben a két reprezentációhoz 

kötve (l. -ról/-ről [4], [54]; ellen [3], [50]). Ez is a magas konvecionalizáltsági fokra utal. 

Ugyanakkor a nem kifejezetten orvosláshoz kapcsolódó szövegekben jobban kiütközik a 

szemantikai különbség. Az ellen mindig nem kívánt jelenségekre vonatkozik (l. kopasz fő 

ellen [21]); a -ról/-ről típusú iniciátor pedig inkább (pozitív) TUDÁSt közvetít (l. hajnevelésrűl, 

[22]; lakatnyitásrúl, [46]). Az ellen szemantikai tartalom latin nyelven (contra) is megjelenhet 

nemcsak a latin, hanem a magyar nyelvű receptekben is, azonban nem tekinthető gyakorinak. 

A szövegek vizsgálatából és az előfordulásaiból arra következtethetünk, hogy ezek inkább a 

fordítás és a másolás körülményeivel és csak ritkán a tudásból adódó presztízzsel mutatnak 

összefüggést.  

További jellemző reprezentációja az iniciátoroknak a betegség + -ról/-ről való típusú 

(l. 54), amely jellemzően terápiás recepteket nyit meg csakúgy, mint a betegség + -ról/-ről 

való orvosság (l. 27, 40). Ezzel szemben a betegség + -ról/-ről való flastrom/ír inkább a 

gyógykészítmények kapcsolódó receptek iniciátoraként jelenik meg (l. 7). Az alábbi 

táblázatban összefoglalva bemutatom a betegségekhez kapcsolódó leggyakoribb 

reprezentációkat az iniciátorban.    

 

 

 

                                                           
54 Egyes orvosi munkákban az iniciátorok összegyűjtve indexekben, mutatókban is megjelennek, ami az egész 
műben való tájékozódást is segítik. Ez a tudományosabb művekre jellemző (vö. pl. Herbárium 1578/1979), de 
egyes mindennapi receptgyűjteményekben is megfigyelhető (vö. pl. Testi orvosságok könyve 1619 k./1989; 
Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989).  
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4. táblázat: Az iniciátorok főbb típusai 

 

a betegség megnevezése  

(önmagában) 

foghasadás, nyavalyatörés, ijedezés, igézet, torokfájás, hurut, 

potrohosság, hasfájás 

[…] ellen 

 

süly ellen, mirigy ellen, okádas ellen, dühös eb harapás ellen, 

csoklás ellen, francu ellen, kígyó marás ellen, raszt ellen, akarmi 

belső serés ellen 

contra […]  contra dolorem dentium [fogfájás ellen], contra pestem [pestis 

ellen] 

[…] ellen való orvosság sérés ellen való orvosság, nyavalyárúl való orvosság 

[…] -ról/r ől  

 

régi rothadt sebről, nehezen lehellésről, meg hidegült mellről, 

szemfájásról, hasfájásról, csömörlésről, főfájásról, folyosóról, 

szakadásrol, köszvényről, pokolvarról, tüzes folyosóról, dögös és 

veszedelmes hideglelésről   

[…] -ról/-r ől való  

[…]-ról/-r ől való  

orvosság 

folyosórol való, emsztesről való, sérésről való, izről való 

fenéről, avagy rothadásrúl való orvosság 

 

A betegségek, a problémák megnevezése olykor a beteg személyének bevonásával történik. 

Ide tartoznak példa az az kinek […], az kit […], az mely […] vonatkozói mellékmondattal 

kezdődő receptek, valamint az egyéb betegre utaló koreferncia viszonyok az iniciátorban (pl. 

a betegség és a birtokos személyjel kapcsolata, igei személyrag). Ezt szemlélteti az 5. 

táblázat.  

 

5. táblázat: A beteg megjelenése az iniciátorban 

 

az kinek, az kit […] az ki nem alhatik es feje fájna 

az kinek ínye avagy foga fájna 

az kinek szeplős az orcája 

az ki nem alhatnék 

az kinek szája megvész 

az kinek orra vére jár 

kinek könnyes avagy vörös szeme vagyon 

kit kő bánt 
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az kit puskával meglőttek  

az mely embernek a fogát kivonyszák és vére meg nem állana 

betegség megnevezése 

+ birtokos személyjel 

orra dugulása, ebagja, füle kijárása55 

 

 a betegre utaló igei 

személyrag 

pestisről is ugyanezenről orvosság hasznos meginnia 

 

A betegség fogalmi tartományát megnyitó iniciátorok jellemzően terápiás receptek 

kezdőtartományaként jelennek meg. Az iniciátorok másik nagy típusa a gyógynövényes, 

gyógykészítményes receptekkel hozható összefüggésbe. A gyógynövényeket vagy 

gyógykészítményet tartalmazó iniciátorokban az adott gyógyír megjelölése gyakran névszerű 

elem, „címke” (rubric) használatával történik. Ez az antik és az arab orvosi hagyomány 

örökségének is tekinthető (vö. 3.3.). Hunt (1990: 17–18) külön kategóriaként kezeli ezeket 

elválasztva a recept célját megfogalmazó résztől (indication). A tulajdonnévszerű 

megnevezések elsősorban az antidotáriumokban voltak jellemzőek, de a fordítások és a 

kompilációk révén a mindennapi receptáriumokba is bekerültek. A névszerű elemek (rubric) 

és az iniciátor különválasztását azonban mégsem tekintem indokoltnak több okból sem: 

egyrészt a nevek funkciójukat tekintve szintén a recept kezdőtartományaként értelmezhetők; 

másrészt a mindennapi használatban lévő receptgyűjteményekben ritkábban találkozunk 

névvel ellátott receptekkel, és ilyenkor is sok esetben betegségekkel együtt jelennek 

(keverednek az ún. indicationnal, a használati céllal). Megjegyzendő továbbá, hogy hasonló 

névszerű címkék találhatók a herbáriumok gyógynövényes receptjeiben is, amelyet Hunt nem 

kezel névként. A névszerű címkézés összefüggésbe hozható a receptek egyes altípusaival, így 

azokban gyakori, amelyekben a CSELEKVÉSsel szemben inkább a TUDÁS kerül előtérbe 

(flastromok, gyógynövények).  

A magyar nyelvű szövegekben a névszerű iniciátorok változatos reprezentációkban 

jelennek meg. Ezek egy része latin, ami jellemzően inkább a tudományosabb igényű, a 

szakmai kommunikáció részeként létrehozott munkákban fordul elő. Így különösen sok 

névszerű elemmel találkozunk Pettényi Borbély Márton orvosló könyvében (1683–1701/1983: 

199–235), amelyre a sebész–sebész közötti oldalirányú kommunikáció jellemző (vö. 5. ábra). 

 

 

                                                           
55 Gyakori a gyermekek betegségei kapcsán (vö. Pax Corporis 1695/1984: 394–415). 
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Pl. 

 

DIACHILIM MAGNUM Nagy érlelő Flastrom 

2. FLASTROM Septium Apostolicon, 

3. FLASTROM STICH. ÖKLELŐ 

4. FLASTROM OXICROCEUM 

5. EMPLA[STROM]  GRISEUM Flastrom Dekorium 

6. FLASTROM CINOBRIUM 

7. FLASTROM. GYAPJAS 

8. FLASTROM. CIBAK 

9. FLASTROM. GRATIA DEI 

10. UNGVENTUM DIALTHEA 

11. UNGVENTUM REGIS 

12. UNGVENTUM POTABILE 

 

Az önmagában álló nevek sok esetben kiegészülnek magyar nyelvű elemekkel. 

Leggyakrabban a recept céljával (mire jó), de egyéb információkkal, jellemzőkkel is, amelyek 

megkönnyítik az értelmezést. Így például kifejett lehet a gyógyszer formája (víz, pép, por), 

színe stb. 

 

Pl. 

 

Túrós lábra való Emphlastrom Rubrum Deakorium 

FEJÉR DEAKORIUM 

VERES FLASTROM 

Az Serapium kenyetnek Isten segétségéből csinálása, és minémő dolgokból álljon és 

timporáltassék: ilyen módon következik 

Pópium csinálása 

Cremor Tartarinak csinálása 

 

Névszerűn, olykor latin megnevezéssel kezdődnek a gyógynövényes receptek is, illetőleg a 

különböző olajok, fürdők, gyógyírek elkészítési módjai is. 
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Pl. 

 

DE POPULO ALBA 

DE TEREBINTHO 

DE DIGITALI 

Laurus olaj 

Scorpio olaj   

 

A mindennapi receptgyűjteményekben az egyes készítmények iniciátorai jellemzően magyar 

nyelvűek, és sokszor információval szolgálnak arra nézve, hogy mire (milyen betegségre vagy 

testrészre) valók. 

 

Pl. 

 

Folyosóról való zöld víz 

Szemről való szürke ír 

Francurul való szederjes ír 

 

A gyógynövények és gyógykészítmények az iniciátorban a névszerű elemeken túl tehát más 

formában is megjelenhetnek. Ezek leggyakoribb nyelvi reprezentációit szemlélteti a 6. 

táblázat. Ezekből és a fenti példákból is kitűnik, hogy a névszerű iniciátorok jellemzően 

olyan receptek kezdőtartományaként jelennek meg, amelyekben a TUDÁS kerül előtérbe a 

CSELEKVÉSsel szemben (a CSELEKVÉS mellett). Ez megmutatkozhat a hozzávalók számában és 

elrendezésében (l. 53, 55), az igei instrukciók alacsony előfordulásában (l. 11, 56), a 

gyógynövények és -készítmények hasznainak felsorolásában stb. (l. 8, 9, 87, 88).  

 

6. táblázat: A gyógynövényes és gyógyíres receptek jellemző iniciátorai 

 

gyógynövények,  

gyógyhatású készítmények  

megnevezése 

cibak flastrom, vízi flastrom, füstölő por, tömjénes 

víz, fekete ír, sárga ír, szökfű olaj, kapor olaj, fejér 

mak olaja, rózsaolaj 

gyógykészítmény készítése/csinálása momoritka olajat így csinálj 

az por mérget így kell kiveszteni 

-ról/r ől az beléndolajról 
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[…] -ról/-r ől való szerszám/orvosság 

 

íz vízről való jó szerszám, első fördőhöz való 

szörszám, második fördőhösz való szörszám 

pestisről és pokolvarról való flastrom, hurutrúl való 

orvosság-ital 

[…] haszna(i) fejér liliom vize hasznaj, farkas alma vize haszna 

(készítmény) -nak/nek való vörös flastromnak való 

ezek kombinációi szürke ír, túrós lábról  

  

Az iniciátorok egy harmadik nem túl gyakori típusának tekinthető, amikor konkrétan a célt 

fogalmazza meg a kezdőtartomány, jellemzően ha – [akkor] időhatározó vagy a hogy […] 

célhatározói mellékmondattal: 

 

Pl. 

 

ha sok madarat akarsz fogni 

ha akarod, hogy a békák hallgassanak 

hogy ha az asszonyon havi betegség volna 

ha meg akarod tudni, hogy az asszony fiat szül, avagy leányt 

hogy az asszonyember hamar gyermeket szülhessen  

hogy a fogad fejér legyen 

 

Megfigyelhető továbbá az iniciátorokban, ha ugyanarról a betegségről vagy eljárásról esik 

szó, akkor a kezdőtartományban ritkán ismétlődik meg az adott információ. A tudományos 

szövegekben jellemzően a szövegelrendezésből tudjuk, hogy az egyes tanácsok milyen 

betegségre vonatkoznak. A mindennapi receptekben ez a viszony a lazább szövegszerkesztés 

miatt általában jelöltté válik. Ez történhet számokkal, az iniciátor megismétlésével, illetve a 

leggyakoribb eset az, amikor az iniciátor szemantikai tartalma az ugyan azonról, avagy, vagy, 

alias, idem, item, vagy úgy csináld, ismét azonról való igen jó, ismét […]-ról/r ől stb. 

kifejezések által aktualizálódik. Ezek a jellegzetességek ahhoz is közelebb visznek bennünket, 

hogy hogyan rendeződnek tömbökbe, kolóniákba (discourse colony), illetve 

szövegegyüttesekbe a receptek (l. bővebben 6.3.1.2.).  

A fenti táblázatok (vö. 4–6. táblázat) a 16–17. századi orvosi receptek iniciátorainak 

csak a gyakoribb típusait tartalmazzák, amelyek sok esetben a latin nyelvből való fordítás 

eredményei, és nagy hasonlóságot mutatnak más nyelvek korabeli receptjeivel is (vö. Carrol 
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1999, 2004; Taavitsainen 2001). Ugyanakkor eltérő gyakoriságuk, valamint a recepttípushoz 

való kötődésük révén a konvencionalizálódásuk fokára is lehet következtetni.56 A fent említett 

példákon kívül azonban még számos, ritkább iniciátorral is találkozhatunk, amelyben nem 

ritka, hogy a betegség és a gyógykészítmény fogalmi tartománya együttesen fordul elő (pl. 

Fejér citrom új sebre jó,  Az kinek torka szárad hőség miatt, arrúl ital stb.). Egyéb példák is 

találhatók a kezdőtartományok változatos, kevésbé konvencionalizált, különböző kifejtettségű 

formáira: 

 

Pl. 

 

igen jó orvosság 

Amely gyermeken az öklelet van, avagy megserődik, arrúl való orvosság 

Amely férfinak az arany szeget megkötik 

Ez írnek oxicrucium neue, minden sebre es törésre fölötte jó 

 

Összegzésként elmondható az iniciátorokról, hogy jellemzően főnévi és egyéb nominális 

elemek révén reprezentálódnak. Ez funkciójukkal is összefügg, hiszen a főnekevek 

prototipikusan DOLGOT/ENTITÁST fejeznek ki (Langacker 2008: 104–107). A receptek 

iniciátoraiban a betegségek vagy gyógynövények/gyógykészítmények mint DOLOG kerülnek 

az előtérbe. Céljuk, hogy megnyissanak egy diskurzust, amely erre a DOLOGfogalomra 

vonatkozik.  Az iniciátorokban igék jóval ritkábban fordulnak elő, és ekkor is jellemzően 

vonatkozói, célhatározói vagy időhatározói mellékmondatokban. Itt viszont a 

mellékmondatok által kifejtett viszonyjelentésnek nagyobb a szerepe, mint az igék által 

reprezentáltnak. Így a ha – akkor viszonyban a következmény, a hogy-os mellékmondatokban 

az elérni kívánt cél, a vonatkozói mellékmondatokban pedig jellemzően a beteg vagy a 

betegség profilálódik. Megfigyelhető továbbá, hogy az iniciátorok fent bemutatott nyelvi 

reprezentációs típusai az egyes szöveghagyományokban és recepttípusokban különböző 

konvencionalizáltsági fokot mutatnak. A szemantikai funkción túl, ahogy láthattuk, az 

iniciátorok a szöveg elrendezésében is központi szerepet játszanak. 

 

 

                                                           
56 Az iniciátorok előfordulási gyakoriságát, egyes receptgyűjteményekben megfigyelhető jellgezetsségeit, 
valamint a tudományos és a mindennapi szövegekben mutatott különbségeit és alakulását a későbbi kutatásokban 
érdemes részletesen is megvizsgálni. 
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5.3.2. Az instrukciós rész 

Az iniciátort követi a receptek fő funkcionális egysége, az instrukciós rész, amely részben 

tartalmazza a szövegtípus központi beszédaktusát, az instrukciót/utasítást. Ez leggyakrabban 

igei formákhoz kötődik. Az instrukció jellemzően a tárgyas igék egy viszonylag szűk 

szemantikai köréből kerül ki, és prototipikusan E/2. személyű felszólító módú igealakban 

reprezentálódik: végy/vedd, tedd (bele), csináld egybe, törd össze, timporáld, főzd össze, tölts 

rá, keverd, szitáld, keress, dörgöld, kenjed, kössed, igyad, egyed stb. A különféle eljárások 

igei reprezentációin kívül az instrukciós rész tartalmazza még a szövegtípusban központi 

fontosságú hozzávalókat és a hozzájuk kapcsolódó mértékeket/mértékegységeket. Ebben a 

funkcionális részben találhatók meg továbbá az elkészítés módjához, idejéhez, az 

alkalmazáshoz és az adagoláshoz kapcsolódó információk is. A következőkben ezekről az 

információkról ejtek szót különös hangsúlyt fektetve a szövegtípus funkciója köré szerveződő 

fő beszédaktusra, az instrukcióra. 

 

5.3.2.1. Hozzávalók és mértékek 

A hozzávalók a 16–17. századi receptek egyik központi jellemzőjének tekinthetők. Ezt az is 

bizonyítja, hogy bármilyen más instrukció vagy egyéb kifejtés nélkül is képesek felidézni a 

szövegtípus egész forgatókönyvét (vö. 5.3.2.3.2.). A korai receptek összetevői nagyon 

változatos képet mutatnak. Gyakoriak a növényi, az állati és az emberi eredetű, illetve a 

természetből származó (víz, kő, föld, ásványok, fémek) hozzávalók. Ezek voltak ugyanis az 

ismert és az elérhető anyagok, amelyek a gyógyítás alapjául szolgáltak (l. bővebben 3.3.). A 

hozzávalók tehát DOLGOK, amelyekre az instrukció (’hogyan csináld’) vonatkozik. Ennek 

megfelelően főnévként vagy főneves szerkezetként reprezentálódnak.  

A receptek egyes típusaitól, valamint a szöveghagyománytól függően nagy 

különbségek figyelhetők meg a hozzávalók számát, elrendezését és a mértékegységek 

megadását illetően. A hozzávalók így különböző mértékben kerülhetnek a figyelem 

középpontjába. A leginkább akkor kerülnek előtérbe, amikor az iniciátort követően külön 

mezoszintű egységet alkotva felsorolásként állnak az instrukciós rész elején, illetve amikor 

semmilyen más információt nem tartalmaz a recept (l. 53, 55; 11). 
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(55) 

Szürke ír. Cassay Remek. 
[kassai remek] 

 
Faolaj   6 lat 
Viasz   6 lat 
Terp[entina]  6 lat 
Szarvasfaggyú  5 lat 
Lapis calaminaris 5 lat 

Mastix   1 lat 
Tömjén   1 lat 
Glet   3 lat 
Camfor  3 pénz nyomó 
 

 
      Főzése 

Az viaszt, Terp[entinát], szarvasfaggyút olvaszd öszve, szűrd meg, vedd le az 
szénrűl, úgy hintsd belé az porokat, de törtönjed az törőfával. Az másik szürke íret úgy 
kell főzni mint ezt, az törőfával törjed mind az szürke íret, úgy főzd.  
 

(Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983: 260) 

 

Ez az elrendezés az antidotáriumok hagyományát mutatja, ugyanakkor a mindennapi 

receptgyűjteményekben is találkozhatunk velük, jellemzően kevesebb számú összetevővel (l. 

11–14). A kiemelt hozzávalók általában az egyes flastromok, írek, gyógykészítmények 

receptjeiben jellemzőek (tehát elsősorban a névszerű iniciátorokat követően). Ezekben is 

különbség mutatkozik azonban, hogy a hozzávalók és mértékeik mennyire épülnek bele a 

szövegbe. A (56)-os példában is jól látható, hogy a hozzávalók kiemelt szerepet kapnak, de 

nem alkotnak külön mezoszintű egységet, és a szövegbe illesztést jelzik a mértékek tárgyas 

ragjai, amelyek azonban nem következetesen jelennek meg (l. még 12, 13).  

 

(56) Francrúl való szederjes ír. Tiszta vizet 8 latot, grispánt és fejér tömjént 3 latot, 

toboz 3 lat, faolaj 2 lat, lenmag olaj 2 lat, méz 2 lat. Ezeket egybe kell timporálni és 

úgy kell megfőzni lassú szénnél. 

(Liber Medicanarum 1693 k./1983: 319) 

 

Egyes receptgyűjteményekben a szövegbe épülést az is mutatja, hogy a magyarra jellemző 

jelző + jelzett szó sorrendjében jelennek meg a mértékek és a hozzávalók. Ez azonban az 

idegen mértékegységeknél kevésbé jellemző és általában nem következetes (l. 57).  

 

(57) Zöld deakorium. Ket lat grispan, olay uiaz 4 lat, terpentina egi lat, egi dioni 

szaruas faggiu, ha penig azt nem talalsz, egi dioni iros uayat keres, s ugi czinald megh. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 133 [1148]) 
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A terápiás receptekben a hozzávalók jellemzően szövegbe épülve fordulnak elő, amelynek 

szintén különböző fokozatait figyelhetjük meg. A (58)-as példában a hozzávalók a szövegbe 

épülve szerepelnek, és a mértékegységek is tárgyragot kapnak következetesen. A fenti 

hagyomány azonban érezteti hatását a hozzávaló + mértékegység sorrendben. 

 

(58) Orbáncról és Szent Antal tüzéről. […] Szépszőlő vizet hat latot, rózsavizet másfél 

latot, ecetöt fél latot, fejér bort fél latot, cámfort másfél pénz nyomónyit, ezüst tajtékot 

két nehezéköt, glitnek híják, fejér avagy vörös krétát két latot. Ezökben az kit porrá 

kell törnöd, törd porrá és elegyítsd jól öszve, mártogass ruhát gyakorta bele és azt törd 

reá, de melegön […]. 

(Ars Medica 1577 k./1943: 544–545)57  

 

A magyar nyelvre jellemző jelző + jelzett szó sorrend figyelhető meg általában, ha a mértékek 

magyar nyelvűek (l. 59). Az is előfordulhat azonban, hogy a magyar mértékek a külföldi 

minta hatására megelőzik a hozzávalót, bár ez ritkábbnak számít (l. barackmagot 9 törj meg 

[12]). Úgy látszik tehát, hogy az idegen mintának (a fordításnak) fontos szerep jut a 

hozzávalók és a mértékek sorrendjének és szövegbe épülésének alakításában.  

 

(59) Nilallas ellen, auagi mely faiasrol. Vegi ket auagi 3 feniü magot, teörd meg, öncz 

egöt bort rea, azt giuicz meg, de mindönöstül fogua el ne had egni, hanem hogi meg 

oltod, egi kalannal az meg egöt borban igial megh, az többiuel teörüld melliedet, az 

utan az feniü magot keösd melliedre a’ hon nilallik, es igeön hasznal.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 137 [1193]) 

 

A terápiás receptek esetében megfigyelhető, hogy jóval kevesebb összetevőt tartalmaznak, 

illetve a hozzájuk tartozó mértékek is sokszor elmaradnak attól függetlenül, hogy 

tudományos(abb) vagy mindennapi receptről van szó (l. 60, 61). 

 

(60) Régi rothat sebrül. Aszald meg a farkas almát, es szipen törd aprora, es hinczed 

azzal a porral a sebet, meg gyogyul. 

(Házi patika 1663 k./1989: 235 [138]) 

 

                                                           
57 Az átírást vö. Szlatky 1983: 60–61. 
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(61) A torokfájásról és torokgyékról […] Mályvarózsát, fejér mályva gyökerének a 

héját főzd meg borban, de ha nagy a fájdalom, ezt is sáfrányos téjben, mint pépet, 

kend ruhára, s kösd bé véle, újítván, ha meghűl, jó meleggel […]. 

(Pax Corporis 1695/1984: 106) 

 

A hozzávalókhoz kapcsolódva fontos külön kitérni a receptekben használatos mértékekre, 

mértékegységekre. Megállapítható, hogy mind a tudományosabb, mind a mindennapi 

szövegekben nagyon sokféle mérték, sokszor több nyelvi variánsa fordul elő (lat/lott/lot; 

font/funt stb.). Megfigyeléseim alapján a tudományosabb igényű írásokban, főleg az 

antidotáriumok hagyományát követő receptekben gyakoribbak a pontosan meghatározható 

mértékegységek (a mértékek magyarázata vö. Bogdán 1991); míg a mindennapi szövegekben 

inkább pontatlanabb a mindennapokhoz kötődő mértékek jellemzőek. Ezek használata és 

előfordulása azonban nem következetes és nem kizárólagos. A vizsgált korban a 

mértékegységek használata mind a tudományos, mind a mindennapi szövegekben nagyon 

változatos képet mutatott (vö. 7. táblázat). 

  

7. táblázat: Gyakran előforduló mértékek a 16–17. századi receptekben 

 

„hivatalos”/pontos mértéket „mindennapi” mértékek 

font ’súlymérték, 32 lat; kb. 0,5 kg’ 

libra ’súlymérték; a font neve latinul’ 

lat ’súlymérték; a font 1/32-ed része; 1,5 dkg’ 

uncia/nehezék ’súlymérték; 2 lat;  

kb. 3–3,5 dkg’ 

meszely ’űrmérték; 3,5 – 4 dl’ 

icce ’űrmérték, 2 meszely; 7–8 dl’ 

pint ’űrmérték, 2 icce; 1,5 l’ 

 

[…] arany/pénz nyomónyi ’súly’ 

az mennyit egy pénz nyomna 

3 drachma ára 

darab 

marok 

apró 

kanál 

egy kevés, egy kis 

végy, amennyi kell 

vegyed kilenc narancs magját 

mint egy dióhéjban az mennyi férne 

végy 20 skorpiót vagy többet 

jó bőven 
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Amint láthatjuk a receptekben a pontosan meghatározható és a körülbelüli, mindennapi 

mértékek egyaránt megfigyelhetők. Érdekes azonban megjegyezni, hogy a „hivatalos”, pontos 

mértékegységek is sok esetben a mindennapi életbeli tapasztalatok révén vagy kifejezetten a 

súlyhoz, a méréshez kapcsolódva keletkeztek és konvencionalizálódtak (font ’súlymérték’, lat 

’ólom, mérőón’, meszely ’maz, mérték’, nehezék ’súly’stb.). Gyakori a mértékegységek és 

pénz szemantikai összekapcsolódása is (font ’pfund’; icce ’aprópénz’; […] arany/pénz 

nyomónyi; 3 drachma ára). Számos más korabeli mérték szintén metonimikus úton 

keletkezett szorosan kötődve a mindennapi tapasztalatokhoz. Csak néhányat említve: vödör, 

hordó, véka, villahegy, (TÁROLÓ EDÉNY/ESZKÖZ → MÉRTÉK); ujj, tenyér, láb, könyök, öl 

(EMBER/TESTRÉSZ → MÉRTÉK); lépés, futamatni föld, mérföld (EMBERI HALADÁS → MÉRTÉK) 

(l. bővebben Bogdán 1991; TESz.; Magyar Enciklopédia 1653/2004: 22–26). A korabeli 

receptekben is ez a jelenség figyelhető meg főként a mindennapi, csak körülbelül 

meghatározható mértékek esetében. Továbbá a konyhai receptekben a mai napig találkozunk 

hasonló kifejezésekkel (pl. egy kevés, csipetnyi, ízlés szerint, amennyit jónak látunk, bőven 

stb.).  

 Összefoglalva elmondható, hogy a hozzávalók központi jelentőséggel bírnak a 

szövegtípusban. A hozzájuk kapcsolódó mennyiséget kifejező mértékek szintén fontos 

jellemzői a 16–17. századi recepteknek, azonban ezek használata nem következetes: olykor 

elmaradnak, illetve ha megjelennek, akár egy szövegen belül is változatos reprezentáció 

jellemzi őket. Valamelyest egységesebb használatuk a tudományos, és főleg az 

antidotáriumok hagyományait követő szövegekben tapasztalható.  

 

5.3.2.2. Adagolás 

A mai orvosi recepteknek fontos része az adagolás (mikor, mennyit). Ez az információ a korai 

szövegekben azonban nem jelenik meg ilyen következetesen, bár a nagyobb terjedelmű orvosi 

könyvekben gyakoribb (vö. Ars Medica 1577 k./1943; Pax Corporis 1695/1984). Az 

alkalmazásra vonatkozó információk sokszor egyáltalán nem jelennek a szövegben, és ha 

jelen vannak, akkor is több esetben mágikus eljárásokkal kapcsolódnak össze. Ezekben 

általában az szerepel, hogy hányszor kell használni a szert, vagy milyen időpontban a 

leghatásosabb (a napnak melyik szakában, az evéshez viszonyítva stb.). Előfordulnak a 

„viv őanyagra” vonatkozó információk is (borban igyad), továbbá a mennyiségre vonatkozó 

adagolási tanácsok is (2 kalánnal). Az adagolásra vonatkozó információk tehát leggyakrabban 

időt/gyakoriságot (l. 62, 63, 64), mennyiséget (l. 65) vagy módot/körülményt jelölnek (l. 61): 
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naponta, gyakorta, egy éjjel, minden nap háromszor három-három cseppet, háromszor kend 

meg, add meginnia háromszor, öt-hat cseppet éhomra, és estve lefektekor, melegen stb. 

 

(62) Pestisrűl való kemény orvosság. Pápafüvet megaszald és törd meg és annyit, 

mennyit ez porban az mennyit egy pénz megnyomna az tikmonyban adják estve és 

reggel megenni éhomra, amikor az pestis rajta vagyon. 

(Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983: 268) 

 

(63) Szent Antal tuzerül. Keres rusikat, tormentillat, eget bort, Szent Ivany uiragat, 

igen eget földet, ezeket, csinald eöszve, mind törd egyben, közd haromsor vagy 

negyszer rea. Probatum. 

(Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989: 461 [28]) 

 

(64) A vízkórságról. […] Igen jó turbolyának kifacsart leve is, abból két lótot vévén, s 

megannyi bort hozzá töltvén igya meg éhomra, így cselekedjék egynéhány napon 

egymás után. 

(Pax Corporis 1695/1984: 229–230) 

 

(65) Viola viznek haszna. Hat kalánnal ha megiszol benne, köszvénybül meg gyogyét, 

ember lépenek igen használ, gyomor hévségét meg hivesiti, fül zugását meg állittya. 

(Házi patika 1663 k./1989: 233 [91]) 

 
5.3.2.3. Az instrukció 

A receptek fő funkciója az utasítás, az instrukció arra nézve, hogy a HASZNOSat, hogyan 

érhetjük el: tehát hogyan csináljunk egy gyógyszert/ételt, hogyan gyógyítsunk meg egy 

betegséget/beteget, hogyan méhészkedjünk/fogjunk sok halat stb. Az instrukciót 

leggyakrabban igei szerkezethez kötődik. A receptek esetében ez szemantikailag viszonylag 

szűk körű tárgyas igéket jelent (végy/vedd, csináld egybe, törd össze stb., l. bővebben 5.3.2.). 

A korai receptekben az instrukciók nyelvi reprezentációi nagyfokú variabilitást mutatnak. Ez 

szorosan összefügg az adott beszédhelyzet tipikus, sematikus megalkotási módjaival, a 

közösség konvencióval, ezek sztenderdizáltsági fokával, valamint az interakció tényezőivel. 

Így a 16–17. századi receptek intrukciójának vizsgálatakor is fontos szerepet kapnak a 

gyógyítás körülményei, valamint az orvoslás és az orvosi irodalom rétegzettsége (vö. 3., 4.). 
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 Az elemzésben az instrukciót beszédaktusként, a direktívum egy speciális típusaként 

kezelem, és ennek a közvetlen és a közvetett megjelenési módjaival is foglalkozom, ami 

szoros összefüggést mutat a TUDÁS és a CSELEKVÉS megoszlásával (vö. 5.3.2.3.1.). A 

direktívumok kapcsán mind a szinkrón, mind a diakrón vizsgálatokban központi szerepet kap 

általában az udvariasság, a kérés, a kívánság kérdése. Ezek a szempontok a korai recepteknél 

és a bennük található instrukciókban kevésbé fontosak, amely nagyrészt a sajátos 

beszédhelyzetből, és a résztvevők (TUDÁS alapú) hierarchiájából is adódik. Fontos továbbá 

megemlíteni, hogy a korabeli szövegek instrukcióit nagymértékben meghatározzák az idegen, 

elsősorban latin nyelvű minták, ugyanakkor az orvosi szövegek vernakularizációját követően 

megfigyelhető, hogy az egyes nyelvekben sajátos fejlődési irányok mutatkoznak az instrukció 

és az indirektség kifejezésére (Carrol 2004). Ezeket azonban nem az udvariasság határozza 

meg, hanem az interakció interszubjektív és interperszonális metafunkciójának megoszlása, 

ami szorosan összefügg a tudományosság fokával, valamint az interperszonális KÖZELSÉG–

TÁVOLSÁG kérdésével (vö. 6.). 

 A 16–17. századi magyar nyelvű receptek instrukcióját is nagyban meghatározzák a 

latin minták. Ezekkel az összefüggésekkel azonban részletesen nem foglalkozom. Elemzésem 

az instrukció kapcsán négy fő kérdéskör köré csoportosul, ezek a következők: 1) Milyen 

nyelvi reprezentációk révén konstruálódik meg a receptbeli utasítás a vizsgált korban? 2) Mi 

számít ezek közül a prototipikus instrukciónak? 3) Milyen kommunikatív céllal 

jöttek/jöhettek létre a kevésbé prototipikus reprezentációk? 4) Milyen összefüggés mutatkozik 

az egyes instrukciós mintázatok és az orvosi szöveghagyomány egyes szintjei, valamint a 

beszélői stratégiák között. A következőkben ezen kérdések mentén mutatom be a 16–17. 

századi orvosi receptek instrukcióit. 

 

5.3.2.3.1. Az instrukció vizsgálati kerete 

Az utóbbi években számos nyelvészeti kutatás középpontjába került az instrukció és a 

szövegtípusok kapcsolata (Brdarné Szabó 2009; Kohnen 2007; Peikola–Skaffari–Tanskanen 

2009). Kohnen (2007) hangsúlyozza, hogy a diakrón elemzésekben egy-egy beszédaktus 

vizsgálatában központi szerepet kell kapnia a szövegtípusnak, amely az adott beszédaktus 

szélesebb körű és árnyaltabb leírásához vezet. Az elemzések során célszerű olyan a 

szövegtípusokra támaszkodni, amelyek viszonylag stabilnak tekinthetők egy nyelvközösség 

életében, így könnyebben felfedhetők az egyes korokra jellemző tendenciák és változások is. 

Az egyes szövegtípusok összevetése is sok tanulsággal szolgálhat arra nézve, hogy egy-egy 

beszédaktus mennyire és milyen használati körben volt jellemző az adott korban (Kohnen 
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2008). További érdekes eredményekkel szolgálhatnak a kontrasztív elemzések, amelyek az 

egyes szövegtípusok és a hozzájuk kötődő beszédaktusok kulturális meghatározottságára 

hívják fel a figyelmet (Bradarné Szabó 2009).  

 Az orvosi receptbeli instrukciót két funkcionális kognitív megközelítésű beszédaktus-

modell segítségével mutatom be (Croft 1994; Panther–Thornburg 1997, 1998, 2003). Croft 

(1994) az illokúciós aktusok grammatikalizációjából indul ki, párhuzamba hozva a gyakori 

nyelvtani struktúrákat a fő nyelvi funkciókkal. Fontos kiindulási alapja a nyelv ikonikus 

jellege (iconic motivation) (Croft 1994: 461), azaz, „… hogy a különféle nyelvekben 

megjelenő, általános nyelvtani konstrukciók a nyelvhasználatban és a jelentésben lényeges 

distinkciók konvencionalizálódását tükrözik” (Hámori 2009: 86). A mondattípusok nyelvtani 

konstrukcióinak a vizsgálata így segíthet a beszélő megnyilatkozásainak, a nyelvi 

választásának és az interakcióban létrehozott jelentésnek a megértésben. Számos nyelv 

vizsgálata alapján alapvetően három fő mondattípus és ennek megfelelően három fő 

beszédaktus különíthető el: a kijelentő (declarative), a kérdő (interrogative) és a felszólító 

(imperative). Ez a csoportosítás ugyan néhány ponton megfeleltethető a klasszikus 

beszédaktus-feolosztásnak, alapvetően mégis eltér tőle. Croft (1994) a fő mondattípusokat 

párhuzamba hozza a TUDÁS–AKCIÓ–ÉRZELEM hármas dimenziójával, a VÉLELEM–VÁGY–

INTENCIÓ pszichológiai modelljével, amely a személyközi interakciónak a leírására 

alkalmazható (l. bővebben Hámori 2009). A fő mondattípusok felvázolásán túl rámutat 

továbbá arra is, hogy a beszédaktusok nem alkotnak élesen elkülönülő típusokat, hanem 

fokozatosan helyezhetők el egy kontinuum mentén. Így létezik egy kontinuum a kijelentések 

és a felszólítások között, a kijelentések és kérdések között, valamint a kijelentések és a 

felkiáltások között. Hasonló kontinuum jöhet létre a különböző modalitású kijelentések 

esetében is (vö. 7. ábra): 

 

7. ábra: A mondattípusok kontinuuma (Croft 1994: 470, vö. Hámori 2009: 86) 
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A korai receptekben fellelhető instrukciók a kijelentő és a felszólító mód kontinuumában jól 

jellemezhetők. Ennek mentén a nyelv két metafunkciójának összefüggései is megfigyelhetők 

a szövegtípusban. A receptre ugyanis alapvetően jellemző, hogy információt ad bizonyos 

betegségekről, szerek elkészítéséről, tehát fontos szerepet kap az interszubjektív 

jelentésmegosztás (TUDÁS). Ugyanakkor az információadás speciális módjából következően 

(utasítás) az interakció során a személyközi viszony, így az interperszonális metafunkció is 

előtérbe kerülhet (CSELEKVÉS). Ennek az egyik fő kifejezője a receptekben az instrukció, 

amelyet a következőkben a prototipikus instrukciótól (felszólítás) haladva a kijelentő mód felé 

mutatok be a korpusz alapján, és összefüggésbe hozom a TUDÁS és a CSELEKVÉS 

dimenziójával. Majd ezt követően kitérek a két modell segítségével az instrukciók típusainak 

magyarázatára (vö. 5.3.2.3.3.). 

 

5.3.2.3.2. Az instrukció típusai a 16–17. századi receptekben 

Az interakció során ugyanaz a cselekvéstípus más-más nyelvi formában is megkonstruálható.  

A lehetséges megvalósulások között választás és hozzáigazítás történik, amelyek szoros 

összefüggést mutatnak a nyelvközösség konvencióival, az uralkodó szöveghagyománnyal, 

valamint a megnyilatkozó és a befogadó személyével, szándékaival, tanultságával stb. (vö. 

Tátrai 2005). A 16–17. századi receptekben az instrukciónak számos nyelvi megvalósulása 

figyelhető meg a felszólítás és a kijelentés kontinuumában. Ezek a nyelvi reprezentációk 

eltérő mértékben konvencionalizáltak, ami használati gyakoriságukkal és az egyes 

szöveghagyományokkal is összefügg. Fontos továbbá, hogy egyes instrukciós minták 

előfordulása sok esetben eltérést mutat a receptek egyes altípusain belül is. A korpuszban a 

felszólító módú, a deontikus modalitású és az egyéb kijelentő módú instrukciókat elemeztem 

(vö. 8. ábra). A továbbiakban ezekre térek ki részletesen. 

 

8. ábra: Az instrukció a felszólító és a kijelentő mód kontinuumában 
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FELSZÓLÍTÓ MÓD  

A felszólítás, azon belül is elsődlegesen a második személyű felszólítás tekinthető az 

intrukció prototipikus nyelvi kifejtésének. Ez megfigyelhető a vizsgált korpuszban is, ahol az 

instrukció leggyakrabban a felszólítás valamilyen formájában konceptualizálódik, hasonlóan 

más rokon szövegtípusokhoz. Ez direkt utasításként értelmezhető egy konkrét vagy általános 

gyógyító személy vagy esetleg a beteg részére. A felszólításra jellemző általánosan, hogy a 

személyközi viszonyokat (az interperszonalitást) jobban előtérbe helyezi a személytelenebb 

instrukciós formákhoz képest. A korai receptekben a felszólítások lehetnek E/2., E/3., T/3. és 

ritkán T/1. személyűek, valamint kötődhetnek passzív szerkezethez vagy a legyen felszólító 

alakhoz. Az instrukciók különböző megvalósulásaira jellemző, hogy a receptnek mint 

szövegtípusnak a forgatókönyvében más-más elemet aktiválnak, illetve helyeznek előtérbe. 

Fontos azonban megjegyezni, hogy egy szövegen belül általában többféle mintázat is 

előfordul. 

 

E/2. személyű felszólítás 

Az interperszonálisabb jelleg legerősebben a legtöbbször előforduló E/2. személyű 

felszólításoknál érvényesül, hiszen az ÉN mellett a TE tekinthető a legközvetlenebb deixisnek 

(Tátrai megjelenés alatt: 127). A minta konvencinalizálódásában valószínűleg nagy szerepet 

töltött be, a fent leírt pálcás ordináció is, amelyben a megnyilatkozó és a befogadó fizikailag 

ténylegesen közel voltak egymáshoz (vö. 5.1.; Függelék II. 7. kép). Az E/2. személyű 

felszólítások befogadói általában a gyógyító [E/2., imp.] vagy gyógyításhoz értő személyek 

voltak (l. 66), de sok esetben, főleg a mindennapi szövegekben, magát a beteget szólítják meg 

[E/2., imp., beteg], ahogy ez a példákból is látható (l. 67, 68).  

 

(66) A szűdobogásról. […] Ismét: Három susták nyomó aprón tört aloét, két susták 

nyomó üröm kifacsart levét elegyíts [E/2., imp.] egy ökör epéje közé, azzal 

rozslisztből gyúrj [E/2., imp.] pogácsát, melyet megégett borozván felyül, kösd bé 

[E/2., imp.] a köldökét [E/3., beteg] véle.  

(Pax Corporis 1695/1984: 148) 

 

(67) Egi ueöreös hagima feiet mes [E/2., imp., beteg] kette, az belseö reszet ueöd ki 

[E/2., imp., beteg], tegi [E/2., imp., beteg] teöriekeöt, es ugi mint ket borso szömnj 

teömient belle, es az hagimat teöd eöszue [E/2., imp., beteg], takard [E/2., imp., beteg] 

czeöpübe es teöd [E/2., imp., beteg] az saratnakba, es süsd megh [E/2., imp., beteg] 
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annak utanna ueöd ki [E/2., imp., beteg], es tiszta ruha altal faczard meg [E/2., imp., 

beteg] egi kanalban, es id megh [E/2., imp., beteg].  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 84 [155]) 

 

(68) Kinek köszuenies auagy petsenises az szeme. Vegy [E/2., imp., beteg] mirhat, törd 

megh [E/2, imp., beteg], elegiczi [E/2, imp., beteg] aszonyallat teieben, es azzal töröld 

[E/2., imp., beteg] az szemed.  

(Medicinae Variae 1598/1989: 14 [16]) 

 

E/3. személyű felszólítás 

Az E/3. személyű felszólítás ritkábban fordul elő, mint az E/2. személyű. Megfigyelhető 

továbbá, hogy gyakrabban keveredik más mintákkal elkülönítve a gyógyító és a betegre 

vonatkozó instrukciókat (l. 70). Az E/3-as felszólító forma szinte kivétel nélkül a betegre utal 

[E/3, imp., beteg]. A harmadik személyben megjelenő betegre vonatkozó utasítás a 

megnyilatkozót kevésbé teszi jelöltté, így interakciós viszonyukra a nagyobb interperszonális 

TÁVOLSÁG jellemző, mint az E/2. személyű felszólítás esetében. Az instrukciónak ez a típusa 

olykor az az kinek [...] kezdetű iniciátor után következik, de nem mindig és nem 

következetesen (l. 69).    

 

(69) Az ki nem alhatik es feie faina. Vegie az feier ürmöt [E/3, imp., beteg], es az 

leuelet teörie megh [E/3, imp., beteg], es uiszben feöszsze megh [E/3, imp., beteg], es 

ualami szep ruhaczkara tegie [E/3, imp., beteg] es keösse [E/3, imp., beteg] az feiere, 

es nagi faidalmokat el ueszeön rola, es nagi giöniörüseggel aluttia.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 78 [1]) 

 

(70) Némulás ellen. Az istenfájának vedd vizét [E/2., imp., gyógyító], és igya meg az 

néma [E/3., imp., beteg], szól. 

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [1]) 

 

T/3. személyű felszólítás 

A T/3. személyű felszólítások [T/3., imp.] szintén gyakran keverednek más instrukciós 

mintákkal. Ezek az utasítások, mintha valamilyen általános gyógyító személy(ek)nek 

szólnának, így kevésbé direktek, interperszonálisak, mint az előző instrukciótípusok. A 
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mindennapi receptgyűjteményekben ritkábbnak számítanak, a Pax Corporisban azonban 

viszonylag sok esetben fordulnak elő (l. 71, 72, 73; l. bővebben 6.3.2.1.). 

 

(71) Czoklas ellen. Az kapornak az maguat szaraszszak megh [T/3., imp.], es osztan 

megh keöl forralni és innia [kell+inf., beteg], mindgiarast el mulattia.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 79 [19]) 

 

(72) Has faiasrol. Szökfü, iröm leuel mind uiragostul, giömber, aztis szinten 

azonkepen eöszue feöszuen [hat. ign.], es kössek uele [T/3., imp.].  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 79 [33])  

 

(73) A vízkórságról. […] Jók az izzasztó orvosságok is e nyavalyában: Törjenek meg 

[T/3. , imp.] daraboson fenyőmagot, főzzék meg [T/3., imp.] erős borban, annak 

levéből egy jó csészével melegen jó hajnalban egynéhány nap egymásután igyék meg 

[E/3., beteg], jól takarják bé [T/3., imp.] utána, s úgy feküdjék [E/3.,imp., beteg] jó 

darabig, míg megizzadhat [E/3. -hat/-het, beteg]. 

(Pax Corporis 1695/1984: 228–229) 

 

T/1. személyű felszólítás 

A T/1. személyű felszólítás [T/1., imp.] vagy más egyéb T/1. személyű  kijelentéshez 

kapcsolódó instrukciós forma [T/1., -hat/-het], [kell + inf + T/1.] nagyon ritkán jelenik meg az 

orvosi receptekben. Ha mégis előfordul, akkor jellemzően olyan írásokban, amelyeknek 

szerzője ismert. A T/1. személyű reprezentáció a megnyilatkozó erős bevontságát fejezi ki. 

Azt sugallja, hogy a megnyilatkozó maga is részese a gyógyítás folyamatának.  

Érdemes összehasonlítani az instrukcióként (l. 74) és a metapragmatikai tudatosság 

jelölőiként előforduló T/1. személyű formákat (l. 75). Míg a (74)-es példában az utasítás 

(felszólító forma, deontikus modalitás) a szerző bevontságát és a befogadóval való közösségét 

fejezi ki; addig a (75)-ös példa megírtuk igelakja távolításként hat. A MI itt olyanokkal 

alkotott közösségre utal, akikkel a szerző a TUDÁSa révén összekapcsolódik, amelybe viszont 

a szöveg címzettje nem tartozik bele (exklúzív MI) (vö. Tátrai megjelenés alatt: 129). Fontos 

azonban megjegyezni, hogy ez nem értelmezhető automatikusan Váradi Lencsés György 

személyes szövegalkotói stratégiájaként, hiszen munkája során sok esetben még ezeket a 

fordulatokat is átvette külföldi forrásaiból (vö. Függelék II. Kéziratok 1.). Mégis fontos az, 
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hogy az átvett és az alkalmazott formák milyen szöveghagyományban jelennek meg, 

megmaradnak-e, és milyen szerepet töltenek be a szövegben (l. bővebben 6.3.) 

 

(74) A fogfájásról. […] E nyavalyában nem nézhetünk [T/1., -hat/-het] arra, mint 

egyéb nyavalyákban szoktunk [T/1.] cselekedni, hogy a fájdalomnak szerző okát 

fogjuk elsőben érvágással, purgációval s több effélékkel, s azután úgy enyhítsük [T/1., 

imp.] osztán a fájdalmat, mert itt a fájdalomnak nagy volta miatt, elsőben is annak 

enyhítéséhez kell nyúlnunk [T/1., kell + inf]; és azután, hogy azon fájdalom ismét meg 

ne újuljon, ennek szerző okának kigyomlálásáról kell gondoskudnunk [T/1., kell + 

inf]. 

(Pax Corporis 1695/1984: 95) 

 

(75) Csontnak az ízből kieséséről. […] Ha penig megkeményödött és nehéz volna 

helyére helyhöztetni, ültesd [E/2., imp.] fördőben, ott vízzel mossad [E/2., imp.] 

erősen először, azután faolajjal kentön kenjed [E/2., imp.], azután fektesd [E/2., imp.]  

hanyatta, nyújtsd [E/2., imp.] szájában az hüelk [hüvelyk] ujjodat, fogd meg [E/2., 

imp.] az állát és mozgasd [E/2., imp.] jobb és bal felé gyorson, vond [E/2., imp.] 

helyére az mint megírtuk [T/1.]. 

(Ars Medica 1577 k./1943: 595)58  

 

Passzív  

A tudományosabb igényű orvosi könyvekben találkozhatunk passzív szerkezetű 

instrukciókkal [passz., imp.], amelyek azonban nem tekinthetők prototipikusnak, még 

ezekben a könyvekben sem túl gyakoriak. A leíró részekben sokkal jellemzőbb a kijelentő 

módú passzív igei szerkezetek előfordulása (dicsértetik, neveztetik, öszvetehetni, eleit vehetni, 

elvégződik), mint a felszólító módban az instrukció kifejezőjeként. A passzív igék esetében az 

ige ideje és módja kifejeződik, a cselekvés végzője azonban teljesen háttérbe szorul (l. 76, 

77). 

  
(76) Dögös és veszödelmes hideglelésről. […]És jó szagú füstölő szerszámokkal 

napjában négyszer vagy ötször is megfüstöltessék [passz., imp.]. Az fekvő házat is jó 

gyakorta megváltoztatni [mn. + inf.]. 

(Ars Medica 1577 k./1943: 516)59 

                                                           
58 Az átírást vö. Szlatky 1983: 75. 
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(77) A vizelésnek bontakozásiról […] Ha [ha] a hólyagban való kő rekeszti meg a 

vizeletet, fektessék [passz., imp.] hanyattá, és lábait felemelvén [hat. ign.] rázzák 

[T/3., imp.], hogy a hólyag szájáról visszamenjen a kő. 

(Pax Corporis 1695/1984: 262) 

 

Legyen  

Ez a típusú felszólítás nem túl gyakran fordul elő a receptekben. Ha a felszólítást mint az 

interperszonális funkció egyik fő nyelvi megvalósulását vesszük a szövegtípusban, akkor a 

legyen, periferikusnak tekinthető. Az ilyen utasítás ugyanis általában nem személyre, hanem 

az adott körülményekre vonatkozik. Ennek megfelelően általában olyan határozói vagy jelzői 

szerepben lévő szavakkal, kifejezésekkel áll együtt, amelyek ezt a körülményt ki tudják 

fejteni: az ruha meleg legyen; az a hely jószagú füvekkel legyen behintve, rútság és undokság 

onnét távol legyön, mindjárt készen legyenek a hívesítő julepek stb.  

 

DEONTIKUS MODALITÁS   

A felszólító módhoz szorosan kapcsolódik a deontikus modalitás, ami ugyan a kijelentő módú 

instrukciókhoz tartozik, mégsem az egyéb kijelentő módú instrukciókkal együtt tárgyalom. 

Ezt az is indokolja, hogy a kell + főnévi igenév [kell + inf.] az utasításban erősen 

konvencionalizált megvalósulásnak tekinthető (vö. 7. és 9. ábra), amit az is jelez, hogy 

számos instrukciós szövegtípusban általánosan jellemző a mai napig. Az E/2. személyű 

felszólítás mellett a korai receptek második leggyakoribb instrukciós formájának tekinthető, 

amelyben néhány példától eltekintve a személy kifejtetlen marad (l. 74). Az igeneves 

konstrukció a kijelentés és a felszólítás kontinuumában található, és gyakran keveredik egy 

szövegen belül más instrukciós mintákkal (l. 81).  

„A deontikus beszédháttér szabályokból, konvenciókból és a beszélő elvárásaiból, 

illetőleg az azokat reprezentáló kijelentésekből áll. [...] Deontikus szükségszerűség esetében 

pedig az adott deontikus beszédháttér megköveteli a tényállás fennállását.” (Kiefer 2005: 60) 

A deontikus beszédhátteret alkothatják olyan kifejezések, amelyek rendelkezéseket vagy 

személyek közötti hierarchikus viszonyt reprezentálnak. A korai orvosi recept esetében 

inkább ez utóbbiról van szó, amelyben a hierarchia alapját a gyógyításhoz kapcsolódó TUDÁS 

szolgáltatja. A mai receptek esetében kell + főnévi igeneves forma soha nem fordul elő, ezek 

inkább az orvos–beteg kommunikációra, illetve a gyógyszerek használati utasításaira 

                                                                                                                                                                                     
59 Az átírást vö. Szlatky 1983: 46. 
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szorítkoznak (l. 82). A korai receptekben a kell + főnévi igeneves szerkezetekben az 

intézkedések szükségszerűsége kerül előtérbe. Noha a megnyilatkozó TUDÁSánál fogva 

felelősséget vállal az információért, a kifejezés, a többi igeneves szerkezethez hasonlóan, 

személytelen. Így az interperszonális viszonyok háttérbe szorulnak (l. 78, 79, 80).  

 

(78) Sülyröl valo. Mercuriumot, Isten ineit köly keresni [kell + inf.] es port köly 

czinalny [kell + inf.], es az sülyre hinteni [kell + inf.]. Ehez köly fa olay es arra köly az 

Isten eineit hanni [kell + inf.], es anak alaia köly tenny [kell + inf.]. 

(Gyógyszerek II. [17. sz. eleje]/1989: 449 [21])  

 
(79) Masodik fördöhösz ualo szörszam. Ket alkalmas sot keöl megh egetni [kell+inf.], 

az fördöben keöl uetni [kell+inf.], niolcz szereczeön diot, felet keöl ketteö hasogatni 

[kell+inf.], es az uiszben hanni [kell+inf.], felet iol megh keöl teörnj [kell+inf.], az 

fördöben az kadba keöl uetnj [kell+inf.].  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 82 [78]) 

 

(80) Emeztesreöl valo. Giomber böuön, tikmoni feiert nierset. Eros eczet egj mezelliel 

legien [legyen], kenieret kell pirittani [kell + inf.], szek füet az tikmoni feiereuel megh 

kel habarni [kell + inf.], az hasat megh kel [kell + inf.] giomberrel hinteni, ozton az 

köldökere szek füet kel hinteni [kell + inf.], oszton azt melegh eczettel megh kell 

onteni [kell + inf.], az piritott kenieret ugj kell az hasara kötni [kell + inf.]. 

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989: 180 [47])  

 

(81) Az ki nem emeszthet. Az uad salliat es szilid salliat feier borban kenier hei alt 

megh keöl feöszni [kell+inf.], abban igiek [E/3., imp., beteg], osztan keres [E/2., imp.] 

kormot, tikmoni feieret, mezet, az kormot es tikmon feieret egiebe keöl habarnj 

[kell+inf.].  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 80 [42]) 

 

(82) Az orvosa figyelmét fel kell hívni [kell+inf.], ha terhes vagy azt tervezi. [...] A 

gyógyszert az orvos utasítása szerint kell szedni [kell+inf.]. [...] Az 50 mg-os és a 150 

mg-os Mydeton filmtablettákat szobahőmérsékleten kell tartani [kell+inf.].  

(Mydeton fimtabletta) 
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K IJELENT Ő MÓD 

A receptekben számos kijelentő módú, indirekt instrukció található. Ezek előfordulási 

gyakorisága, illetve konvencionalizáltsága változó, és sok esetekben összefüggést mutat az 

egyes szöveghagyományokkal, illetve recepttípusokkal. Jellemző, hogy a kijelentő módhoz 

kapcsolódó instrukciókban az igékben nominális tulajdonságokat mutatnak fel. Olyan 

utasításokkal is találkozhatunk, amelyekben az igei rész teljesen hiányzik, vagy egy logikai 

viszony részeként vesz részt a ’hogyan csináld’ funkció kifejtésében. 

  

Határozói igenév 

A határozói igenév [hat. ign.] instrukciós formában a cselekvés mint körülmény vagy mód 

jelenik meg, a személyközi viszonyok pedig háttérben maradnak. A mindennapi és a 

tudományosabb szövegekben egyaránt előfordul, de a tudományosabb szövegekben gyakoribb 

a használata, ami összefügghet az általa kifejetett jelentéssel. Nem jellemző azonban, hogy 

szövegen belül csak ilyen jellegű instrukció fordulna elő (l. 83, 84, 85). 

 

(83) Hideg leles ellen. Vögied [E/2., imp.] az feier ürmöt, es ölgicz eoszsze [E/2., 

imp.] feier borral, megh forraluan [hat. ign.] es megh teöruen [hat. ign.] az ürmeöt, es 

annak utanna igiek rola [E/3., imp., beteg], megh giogul. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 79 [24]) 

 

(84) Az meli ember nem emeszthet, hanem okadik, es igen megien az hasa. Az aloest, 

mjrhat es az gyömbert egiben teni porolvan [hat.ign.] ted [E/2., imp.] porra, az utan egi 

keves ostiat vizben megh aztatvan [hat. ign.] csinald [E/2. imp.] bele az porokat, es 

ugy harom falatoczkakra oszad [E/2., imp.], az mint inkab el nyelhesse az betegh 

ember, mellire semmit sem kel innya [kell + inf., beteg], hanem igen megh tartoztassa 

[E/3., imp., beteg] magat, ha pedigh az okadas rea iöne, eczetes ruhat tarczon [E/3., 

imp., beteg] az orra elött, akar allatta, megh giogul. 

(Gyógyszerek II. [17. sz. eleje]/1989: 453 [80]) 

 

(85) A harmadnapi hideglelésről. […] Annyira tisztulván [hat. ign.] osztán, 

olyanokkal éljen [E/3., imp., beteg], melyeket a nyavalya materiájának megmaradt 

részét emészteni segítik, s egyszersmind pedig hívesítenek. Ilyen az apró bojtorján 

(Agrimonia), sóska, cikória, téli saláta (Endivia), fejér üröm, földi eper (Cenatauria) 

akár ezeknek vizeket külön, akár öszveelegyítve [hat. ign.] gyakran iván [hat. ign.] 
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éhomra, akár pedig ezeket megfőzvén [hat. ign.], levét megédesítvén [hat. ign.], igya 

[E/3., imp., beteg] azon módon aprónként. 

(Pax Corporis 1695/1984: 303)  

 

Egyéb igeneves szerkezetek és nominális kifejezések 

Számos egyéb típusú igeneves szerkezet jelenik meg instrukcióként, amelyben az igenevek 

révén erőteljes nominalizáció figyelhető meg. Az igenevekben kifejtett cselekvés ugyanis 

atemoprális. Fontos szerepet kapnak a jelentés létrehozásában a cselekvés körülményeit 

kidolgozó elemek. Sokszor ezekből derül ki, hogy az adott cselekvést el kell-e végezni (jó, 

szükséges, hasznos, dicséretes), vagy el kell kerülni (nem jó, ártalmas). Az igei rész tehát 

olyan elemekkel egészül ki, leggyakrabban melléknevekkel, amelyek ezt a körülményt 

szemantikailag ki tudják fejteni: igön jó vérvételön elkezdeni, jó gyakorta megváltoztatni, 

gyakorta jó enni, igen hasznos minden ételtűl megtűrtetni magát, igen hasznos e nyavalyában 

hideg ecetbe mártott ruhával bétekermi, jó fejér írral bekötni. Hasonló kifejezések teljesen 

nominális kifejezésekben is előfordulnak: igen dicséretes a juhtéj ital, használatos a 

terpentinával való élés.60 Ezek a nominalális jellegű instrukciós szerkezetek elsősorban a 

tudományosabb és a leíró részeket is tartalmazó orvosi írásokban találhatóak, és mindig más 

mintákkal keveredve fordulnak elő (l. 86). Használatuk valószínű nagyban köszönhető annak, 

hogy általuk a személyközi viszonyok kifejtése háttérben marad, ami a tudományos stílusra 

jellemző. Ugyanakkor pozitív attitűdöt fejeznek ki (jó, hasznos, dicséretes), amivel szorosan 

kapcsolódnak a recept meggyőző részéhez (vö. 5.3.3.). 

  

(86) Legegészségesebb rendszerént egy nap csak kétszer enni [mn. + inf.], de nem 

felette sokat. 

A kemény testeknek keményebb mozgás, a gyengéknek penig gyengébb illik. Sokat 

teszen mindazáltal a szokás. 

Nyárba a gyakorlás rövidebb és gyengébb legyen [legyen], télbe penig nagyobb és 

hoszszabb. 

A szárakot és karokot kevéssé meghajtván [hat. ign.] kell alunnod [kell + inf., E/2], 

fejed valamennyivel feljebb állván [hat. ign.], valamelyik oldalon, mivel hanyott, 

avagy homlok alonni ártalmas [mn. + inf]. 

(Magyar Enciklopédia 1653/2004: 53) 

                                                           
60 A fenti példák az Ars Medicából (1577 k./1943) és a Pax Corporisból (1695/1984) valók. 
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Ha – akkor viszony 

A ha/mikor – akkor [ha] viszony a cselekvés következményét, eredményét helyezi előtérbe: 

’ha ezt teszed, akkor ez történik’. A szerkezet tagmondatokban fejtődik ki, amelyben az ige is 

fontos szerepet kap például a személyjelölésben, de nem szorosan hozzá köthető az intrukciós 

jelentés kidolgozása. Ez az időbeli és logika viszony a mindennapi receptekben is előfordul (l. 

87), de leggyakrabban olyan szövegekben találhatók, amelyekben a leíró részek is fontos 

szerepet kapnak (l. 6, 88). Ilyenek az egy-egy növény jellemzőit és ezek hasznait leíró 

receptek (l. 88). Továbbá az érvágások leírásában és az orvosi könyvek betegségleíró és 

recepthez kapcsolódó részeiben is előfordulnak (l. 15, 16, 89).  

 

(87) Izop vizinek haszna. Regvel ha [ha] jol iszol [E/2., kij.] az viziben, hurutot meg 

gyogyit, ember tüdeinek igen használ, fog faidalmat meg gyogyit, fül zugását meg 

allittya. 

(Házi patika 1663 k./1989: 232 [79]) 

 

 (88) 

Persica   Baraszkfa  Pfersingbaum 

[…] 

Belső hasznai 

Az baraszknak a virágit és baraszkfának az enyvét ha [ha] borban megfőzöd [E/2., 

kij.], igen használ a vérpökőnek, a tödőt, mellyet megtisztítja. 

A virága hasat tisztít, követ ront, ha [ha] együtt veszed [E/2., kij.] a virágát és 

gumiját, ki rajta terem, azt az enyvet borban iszod [E/2., kij.]. 

A baraszkvirágot és enyvét ha [ha] borban főzöd [E/2., kij.] s megsaffránozod [E/2., 

kij.], dagadássát az toroknak elrontja, rekedést gyógyít. 

(Herbárium 1578/1979: 129) 

 

(89) Dögös és veszedölmes hideglelésről […] Ha [ha] az hónalatt, az belső eret, kit 

máj érnek hínak és lép érnek, most penig Basilicának hívják, mely ér, ha meg nem 

tetszenék, az Medinát kell megvágni [kell + inf.]. Ha az comb között mutatja meg 

magát az mirigy, az belső bokacsonton való eret kell megvágni [kell + inf.] […] 

(Ars Medica 1577 k./1943: 515)61  

                                                           
61 Az átírást vö. Szlatky 1983: 45. 
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A hozzávalók felsorolása 

Ahogy láthattuk a receptbeli instrukciók jelentős része elsődlegesen valamilyen igei 

szerkezethez kötődik.  Találhatunk azonban olyan szövegeket is, amelyekben az összetevőkön 

[nom.] és esetleg a hozzájuk tartozó mértékeken kívül más információ nem fordul elő, vagy 

az instrukciós rész csak minimálisan van kifejtve (l. 11, 14, 90, 91). Az ilyen típusú receptek 

elsősorban a mindennapi receptgyűjteményekben fordulnak elő, és jellemzően valamilyen 

gyógyszer elkészítéséhez kötődnek. Ezekben a szövegekben elliptikus szerkesztés és a TUDÁS 

teljes mértékű előtérbe helyeződése figyelhető meg. Az interakcióban részt vevő személyek és 

viszonyaik teljesen kifejtetlenek maradnak. 

 

(90) Dagadasrol. Keöl alopaticium [nom.], temso [nom.], tikmon feier [nom.], bonus 

armenus [nom.], mastix [nom.].  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 85 [117]) 

 

(91) Arenahoz ualo fördö. Apium melilotum [nom.], pap moniafü [nom.], szek fü 

[nom.], apro malua [nom.], foenum graecum [nom.], petrosolinum [nom.], murok repa 

[nom.], retek [nom.], niers kaposta [nom.]. 

(Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989: 469 [176]) 

 

5.3.2.3.3. A receptek instrukciójának magyarázata – a beszédaktusok forgatókönyv-

modellje 

Az elemzés megmutatta, hogy a korai receptek instrukciója nagyon változatos nyelvi 

reprezentációkban jelenik meg, amelyek azonban nem egyforma gyakorisággal fordulnak elő, 

és összefüggést mutatnak az egyes recepttípusokkal és szöveghagyományokkal. Összegezve 

elmondható, hogy az instrukció jellemzően igei szerkezethez kötődik, prototipikusan a 

felszólítás révén, személyközi interakcióban reprezentálódik, és az egyes mintázatok gyakran 

keverednek egymással. Így a prototipikus instrukciónak az E/2. személyű felszólítás 

tekinthető, amely a kell + főnévi igeneves szerkezettel együtt a legkonvencionalizáltabb és 

leggyakoribb instrukció a szöveghagyománytól függetlenül. Ez nagy valószínűséggel 

összefüggésbe hozható a pálcás ordináció közvetlen nyelvi közegével (vö. 5.1.; Függelék II. 

7. kép), az átvett külföldi mintákkal, valamint a TUDÁS által teremtett hierarchiával. Az idők 

folyamán és az egyes kultúrákban megfigyelhető azonban, hogy az instrukció számos más, 

nem prototipikus nyelvi formája jelenik a felszólítás és a kijelentés kontinuumában a beszélői 

jelentés más-más aspektusát kiemelve. Felmerülhet a kérdés, hogyan értelmezhetők ezek az 
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indirekt instrukciók utasításként. A Croft-féle modell segítséget nyújtott az instrukciók nyelvi 

reprezentációjának a leírására a kijelentés és a felszólítás kontinuumában, a TUDÁS és a 

CSELEKVÉS dimenziója mentén, amelyben az instrukció prototipikusan felszólításhoz kötődik. 

A deontikus modalitás is könnyen értelmezhető és magyarázható utasításként. Az azonban, 

hogy a kijelentő módhoz kötődve mi értelmezhető instrukciónak a modell segítségével 

nehezen fogható meg. Ez részben abból is adódik, hogy a crofti elmélet elsősorban a 

közvetlen beszédaktusok leírására alkalmazható, ezért szükséges néhány további szemponttal 

kiegészíteni: Figyelembe kell venni az instrukció vizsgálatánál az interszubjektív és az 

interperszonális jelleg meglétét és megoszlását; a nyelvi formák hagyományozottságát, 

konvencionalizáltságát; illetve a szövegtípushoz (altípushoz) való kapcsolódását, valamint a 

cselekvéstípushoz, cselekvéssémához való kötődését. 

 Ezen kiegészítések egy részéhez és a nem prototipikus instrukció magyarázatához 

nyújthat segítésget a Panther–Thornburg (1997, 1998, 2003) által kidolgozott 

forgatókönyvmodell, amely a közvetett beszédaktusok leírására tesz kísérletet. A modell 

alapgondolata az, hogy a beszédaktusoknak van egy általános sémája, forgatókönyve, 

amelyben vannak a centrumhoz, magkomponenshez (CORE/MAG), valamint a 

magkomponenstől távolabb eső periférikusabb elemek (BEFORE/ELŐTT; AFTER/UTÁN). Az 

indirekt beszédaktust a kognitív forgatókönyv egy eleme aktiválja, ez leírható a metonimikus 

modell segítségével, ami a konvencionalizált, sztenderdizált indirekt beszédaktusokra 

koncentrál (direktívum, expresszívum, komisszívum). Ezek alapján a beszédaktusok általános 

forgatókönyvét a következőképpen lehet leírni: 

 

9. ábra: A beszédaktusok általános forgatókönyve (Panther–Thornburg 1997: 207) 

 

 

 

Panther és Thornburg (1997: 211, 1998: 768) beszédaktus-metonímiákról beszélnek, amely 

szerint az egyes komponensek állhatnak az egész forgatókönyv helyett. A szerzők hipotézise, 

hogy egy forgatókönyvbeli komponens minél inkább a forgatókönyv perifériájára esik, annál 
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kevésbé lesz alkalmas a forgatókönyv „stand-for”, metonimikus előhívására, ugyanakkor a 

forgatókönyvnek minél több eleme van jelen a szövegben, annál valószínűbben tudja akár egy 

periferikus komponens „helyettesíteni” az egész forgatókönyvet. 

 Ha ezek alapján felvázoljuk a direktívumok, és ebbe beleértve az utasítások/ 

instrukciók forgatókönyv-modelljét, akkor az a következőképpen néz ki (vö. 10. ábra): 

 

10. ábra: A direktívumok általános forgatókönyve (Panther–Thornburg 1997: 208–209) 

 

 

 

A felszólító mód ennek értelmében az utasítás magkomponenséhez tartozik, így érthető, hogy 

az imperatív formák a kezdet kezdetétől fogva jelen vannak és dominánsak a korai orvosi 

receptekben. A felszólításhoz általában közvetlen nyelvi interakció (KÖZELSÉG) kapcsolódik, 

különösképpen, ha ez E/2. személyű felszólítás. Az E/2. személyű felszólítás kialakulását, 

elterjedését és konvencianalizálódást a latin minták, valamint a gyógyszerrendelés módja is 

elősegítette, ahogy erről már esett szó (vö. 5.1.). A felszólító formák között is nagy különbség 

mutatkozik azonban a prototipikalitásban, az előfordulási gyakoriságban, valamint hogy 

milyen mértékben emelik ki az interakció interperszonális jellegét. Így a T/3. személyű, a 

passzív szerkezetű, valamint a legyenhez kapcsolódó felszólításokban ez a funkció kevésbé 

kerül előtérbe. A felszólításhoz hasonlóan a deontikus modalitású kell + főnévi igeneves 

konstrukció is a forgatókönyv központi eleméhez tartozik, azonban az interakció inkább 

személytelen jellegű.  

Érdekes kérdés, hogy miképpen magyarázhatók instrukcióként a fent tárgyalt kijelentő 

módhoz tartozó reprezentációk. Ehhez nyújt segítséget a direktívumok forgatókönyve, 

amelyet össze kell azonban kapcsolni a vizsgált szövegtípus jellemzőivel, tulajdonképpen a 

szövegtípus forgatókönyvével (vö. 5.4.). Alapvető fontosságú, hogy a szövegekben 

alapszinten a HASZNOS fejtődik ki nyelvileg, amelyet a megnyilatkozó hozzáférhetővé tesz a 

befogadó számára. A megnyilatkozó és a befogadó között a HASZNOSra vonatkozó TUDÁS 
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révén egyfajta hierarchia alakul ki, amely a felszólító módban és a deontikus modalitásban is 

reprezentálódik. Fontos azonban, hogy ez a hierarchia nem társadalmi vagy személyhez 

köthető erőviszonyok mentén szerveződik, így az instrukcióban a direktívumokhoz gyakran 

köthető parancs, kérés, óhajtás és ezek nyelvi, pragmatikai jellemzői (pl. udvariasság, 

tegezés–magázás) nem játszanak szerepet. Szintén kiemelkedő jelentőségű, hogy a receptek 

(elősorban a terápiás receptek) a gyógyulást fontosnak tartják, így gyakori a következmények 

hangsúlyozása (UTÁN). Az egyes gyógyszerek elkészítéséhez pedig alapvető fontosságúak a 

hozzávalók, amelyekre általában az igével kifejtett instrukciók irányulnak, tehát a beszédaktus 

forgatókönyvében az előzetes komponensekhez tartoznak (ELŐTT). Ezek alapján a 

receptekben található instrukciónak (mint beszédaktusnak) a forgatókönyve a következő: 

 

11. ábra: A receptekben található instrukció forgatókönyve 

 

 

 

Ennek értelmében a fent bemutatott kevésbé prototipikus instrukciók is könnyen 

értelmezhetővé válnak. A metonimikus modellnek megfelelően azokban a receptekben, 

amelyekben a hozzávalók mint nominális felsorolások állnak, a perférián található előzetes 

komponensek révén idéződik fel a teljes forgatókönyv. Ez az instrukciótípus egyrészt azt 

mutatja, hogy a receptekben a hozzávalók központi szerepet játszanak; másrészt mivel ez a 

típus csak mindennapi szövegekben fordul elő, ezért elliptikus szerkesztésre utal, ami viszont 

a megnyilatkozó és a befogadó egyfajta fizikai KÖZELSÉGét feltételezi (vö. 6.3.2.2.1.). A 

határozói igenév révén a gyógyítás körülményei kerülnek előtérbe, amelyek szintén az 

előzetes kondíciókhoz tartoznak. Sajátos az egyéb igeneves és az ezekhez kapcsolható 

nominális szerkezetek helyzete, amelyben általában a HASZNOS (jó, hasznos, 

legegészségesebb, szükséges ↔ ártalmas) válik hangsúlyossá, így az előzetes feltételek része. 

Ezek a tanácsszerű kifejezések szemantikalilag közel állnak a magkomponenshez (kell – 

szükséges), és még a beszélő attitűdjére is utalnak az adott eljárással, gyógyírrel kapcsolatban 
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(vö. 5.3.3.).  A ha – akkor viszonyban ezzel szemben legtöbbször az kerül előtérbe, hogy 

milyen következményekkel jár, ha valamit megteszünk, alkalmazunk; illetve ha egy adott 

probléma fennáll, akkor mit kell az eredményes gyógyulás érdekében tenni.  

 A metonimikus forgatókönyv-modell segítségével az interakcióban magyarázhatóvá 

válnak az instrukció kevésbé prototipikus esetei is. Fontos azonban több dolgot is kiemelni, 

amit a példák is szemléltettek a fenti elemzésben: egyrészt az egyes instrukciótípusok eltérő 

konvencionalizáltsági fokot mutatnak; másrészt jelentős különségek adódnak az egyes 

szöveghagyományokban és recepttípusokban; harmadrészt az instrukció típusai jellemzően 

egymással keveredve jelennek meg. Az egyes mintázatok eltérő mértékben fordulnak elő a 

tudományosabb és a mindennapi használatú orvosi írásokban, amelyek összefüggést mutatnak 

a receptekben megfigyelhető interperszonális és interszubjektív metafunkció jelenlétével és 

megoszlásával, így az interperszonális KÖZELSÉG–TÁVOLSÁG kérdéseivel (vö. 6.3.). Ennek 

vizsgálatához szorosan kötődik a szövegtípus utolsó, fakultatív része a meggyőzés. 

  

5.3.3. Meggyőzés 

A receptek sok esetben záródnak olyan résszel, amely gyógyulást, hatásosságot ígér. A 

meggyőzések jellemzően, de nem szükségszerűen a szövegek végén találhatók, több esetben 

egy szövegen belül két-három ilyen funkciójú kifejezés is olvasható. Ahogy látni fogjuk 

ezeket nagy variabilitás jellemzi, ami összefüggésbe hozható a korabeli gyógyítás 

tényezőivel. A meggyőző rész a receptekben tulajdonképpen a megnyilatkozó egy 

szövegalkotói „taktikájának”, stratégiájának tekinthető, amelyet elsősorban a gyógyításhoz, 

valamint a gyógyuláshoz szükséges pozitív attitűd kialakítása ösztönöz. A meggyőzés során 

fontos, hogy a megnyilatkozó a befogadóban „egy adott véleményt alakítson ki, illetve a már 

meglévő ismereteiket, véleményüket, attitűdjüket megerősítse, vagy megváltoztassa” (Árvay 

2003: 11). A korai recepteknél elsősorban az attitűd megerősítése a cél. Számos orvostörténeti 

vonatkozású írás, illetve a korabeli orvosi munkák bevezetője is rámutat ennek fontosságára: 

 

[Thirteenth century medical authors] were well aware that one of the strongest 

wapons they had in therapy was the patient’s attitude, and they did all they could to 

keep him in a positive frame of mind without (if possible) actually lying.  

(McVaugh 1997: 216) 
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Nem jelentem szándékkal a gonosz jeleket, hogy kárt ne tegyek, megijesztvén az én 

írásommal olvasható beteget. 

(Pax Corporis 1695/1984: 442) 

 

A pozitív attitűd természetesen nem jelent tévedhetetlenséget (objektív igazságot, 

verifikációt) (vö. Nuckolls 1993), de a beszélői szándék alapján mégis feltételeznünk kell a 

szövegalkotó ártani nem akarását és szavahihetőségét, tehát azt, hogy amit állít azt jónak, 

hasznosnak és bizonyosnak tartja. A receptek meggyőző részei tehát szoros összefüggést 

mutatnak a megnyilatkozó bevontságával, az információért vállalt felelősségével, a TUDÁS 

módjával. Ennek elemzéséhez a szubjektivizáció, a perspektivizáció, és az evidencialitás 

adhat keretet (vö. Finegan 1995; Sanders–Spooren 1997; Taavitsainen 1994).  

Az evidencialitást számos szakirodalmi munka alapján Kugler (2004: 2) olyan 

szemantikai kategóriaként határozza meg, amelynek „[…] jelölői megadják a beszélő 

tudásának, bizonyítékának (evidenciájának ’evidence’) forrását, típusát; tágabb értelemben a 

beszélőnek a közölt tartalomhoz való viszonyulását fejezi ki, elkötelezettségét a mondat 

igazsága iránt”. A bizonyosságnak különböző fokozatai lehetnek attól függően, hogy a 

megnyilatkozó a közlés során, milyen forrásokra támaszkodik. Ezek alapján elkülöníthetjük a 

közvetlen bizonyítékokat, amelyeknek forrása az érzékszerveink által „felfogott”, „érzett” 

saját tapasztalat (látás, hallás, más érzékszerv). Másrészt beszélhetünk közvetett 

bizonyítékról, melynek a forrása lehet a hallomás (értesülés) vagy a dedukció (vö. 8. 

táblázat). 

 
8. táblázat: A bizonyítékok típusai (Willett 1988: 57 alapján; vö. Kugler 2004: 3; Kiefer 2007: 325) 

 

 
 
 
A bizonyíték  
típusai: 

 
közvetlen 

tapasztalati igazolás, 
forrása: 

látás 
hallás 
egyéb érzékelés 

 
 
közvetett 

értesülés, 
forrása: 

hallomás másodkézből 
harmadkézből 

folklór 
következtetés  
 

eredmény (megfigyelésen alapul)  
okfejtés (tisztán mentális konstruktum) 

 

Az evidencialitás forrásai szoros összefüggést mutatnak a nyelvi tevékenység 

perspektivikusságával, vagyis azzal, hogy a megnyilatkozó milyen nézőpontot érvényesít a 

meggyőzés során, és milyen mértékben elkötelezett az információ iránt (vö. Sanders–Spooren 
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1997; Tátrai 2005, megjelenés alatt). Ez megjelenhet saját tapasztalatként (közvetlen) vagy 

másokra való hivatkozás révén (közvetett). Az evidencialitásban tehát központi szerepet kap a 

beszélő tapasztalata és ennek jelöltsége. Ez azonban még a közvetlen bizonyítékok esetében 

sem jelent objektív tényközlést (vö. Nuckolls 1993).  

A receptbeli meggyőzésekben megfigyelhető, hogy a megnyilatkozó különböző 

„bizonyítékok” révén, különböző perspektívából próbálja kialakítani a gyógyításhoz 

kapcsolódó pozitív attitűdöt az adott eljárással, gyógyírrel kapcsolatban. Így a meggyőző 

részek leginkább a szubjektivizáció és perspektivizáció viszonylatában ragadhatók meg. 

Ebben kiemelkedő szerepet kap a megnyilatkozó jelöltsége és bevontsága, valamint más 

személyek tapasztalatainak és TUDÁsának konceptualizációja. Ezek elemzéséhez és 

megértéséhez szükséges még egyszer megemlíteni a 16–17. századi gyógyítást meghatározó 

legfontosabb tényezőket, amelyek a meggyőzések reprezentációira is jelentős befolyást 

gyakoroltak. A korabeli gyógyítás legfőbb jellemzőit foglalja össze a 12. ábra (l. bővebben 

3., 4.).  

 

12. ábra: A 16–17. századi gyógyítást meghatározó tényezők 

 

 

 

Az egyes tényezőket sorra véve, megállapítható, hogy mindegyik fontos szerepet játszik a 

receptekben megjelenő meggyőző részekben. Az empírián és a hiedelmeken, babonákon 

alapuló népi gyógyításban alapvető fontosságú volt a szuggesztió, így nem meglepő, hogy 

számos meggyőzést szolgáló, gyógyulás elősegítő kifejezést olvashatunk a receptekben (vö. 

Keszler megjelenés alatt; Oláh: 1986: 165–167). A középkori orvoslás másik alappillérét az 

antik medicina jelentette, amely a skolasztika hagyományában élt tovább, meghatározva a 

későbbi orvosi gondolkodást és a nemzeti nyelvű orvosi diskurzusminták fejlődését. Így a 

meggyőzés egyik gyakori módja a neves orvosokra való hivatkozás (vö. Taavitsainen–Pahta 
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1995). A korabeli orvoslás egészét nagyban meghatározta továbbá a keresztény hit. A kora 

középkor felfogása, mely szerint Isten a betegségeket büntetésként küldte az emberre, és a 

gyógyulás is az ő kezében van, jelentősen átalakult. A 16–17. században szintén élt az az 

elképzelés, hogy a különböző nyavalyák az égiek büntetése, ugyanakkor Isten nemcsak mint 

büntető, hanem mint jóságos orvos, mint a gyógyító TUDÁS forrása is megjelenik. Ez az egyes 

írások előszavában,62 valamint számos szövegbeli megjegyzésben tetten érhető. A keresztény 

hit szerepe az orvoslásban több szinten is megmutatkozik: a passzív betegségszemléletből a 

gyógyítás felé fordul, így egyre fontosabbá válik, hogy az orvoslás tudománya a nép minél 

szélesebb körében legyen elérhető. Ennek eredményeként születnek meg a tanult orvosok 

tollából származó népszerű orvosi írások. Másrészt a tanult orvos-papok munkásságának 

köszönhető, hogy a korábban mágiának, varázslatnak tartott növényekkel való gyógyítás a 

„hivatalos” orvoslás része lett, amelyet sokszor a szövegen belüli gyakori racionális világra 

vonatkozó meggyőző kifejezések is mutatnak (vö. Függelék II. Nyomtatott művek 1.). 

Összegezve elmondható, hogy a 16–17. században a népi és a tudományos orvoslás 

egyfajta „összehangolása” figyelhető meg, amit a korabeli magyar nyelvű szövegek révén is 

nyomon követhetünk. Megállapítható továbbá, hogy a meggyőzésnek a gyógyítás minden 

szintjén fontos szerep jut, amelynek különböző típusai alakultak ki az évszázadok folyamán. 

Ezek szoros összefüggést mutatnak a fent említett tényezőkkel, valamint a külföldi mintákkal 

is (vö. Keszler megjelenés alatt; Oláh: 1986: 165–167; Jones 1998). A meggyőzések 

alapvetően a megnyilatkozó vagy egy harmadik személy nézőpontjából konceptulizálódnak, 

így a továbbiakban a recept ezen részét a szubjektivizációhoz és a perspektivizációhoz kötve 

tárgyalom. 

 

5.3.3.1. A megnyilatkozó nézőpontja 

A nyelvnek és a nyelvi tevékenységnek alapvető tulajdonsága a perspektivikusság, az tehát, 

hogy a megnyilatkozó az interakció során a dolgokat különböző kiindulópontból 

reprezentálhatja (vö. Langacker 1987, 2008; Sanders–Spooren 1997, Tátrai 2005). A receptek 

diskurzusában a referenciális központ jellemzően a megnyilatkozó, aki általában a tudatosság 

szubjektumaként jelenik meg. A TUDÁS birtoklójaként a megnyilatkozó tehát saját szubjektív 

perspektívájából szemlélteti és teszi hozzáférhetővé a HASZNOSra vonatkozó információkat, az 

utasításokat és a meggyőző részeket is. Ez eltérő jelöltségi fokon történhet, ami a bevontság, a 

metapragmatikai tudatosság és a szubjektivizáció kérdésével is szoros összefüggést mutat. A 

                                                           
62 vö. pl. Herbárium 1578/1979; Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983; Kis patika 1628/1989; Pax 
Corporis 1695/1984.  
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nézőpont-szerveződés szempontjából központi jelentőségű tehát a megnyilatkozó (E/1.), aki a 

további résztvevői szerepeket is kijelöli (vö. Tátrai megjelenés alatt: 127). 

 A meggyőző részekben a megnyilatkozónak mint a tudatosság szubjektumának a 

jelöltsége, bevontsága és az információkért vállalt felelőssége különböző fokozatokat mutat.  

Számos olyan kifejezéssel találkozhatunk, amelyek a gyógyszerek hatásosságát, az eljárás 

eredményét hangsúlyozzák. Ezek a megnyilatkozó nézőpontjából konceptualizálódnak, de 

minimális bevontságot mutatnak. 

 

Pl. 

 

meggyógyít, megenyhíti, megszünteti, [a kelevényt] kifakasztja, [a követ] elhajtja, 

[betegség] eláll róla, [giliszta] kimegy belőle, [a néma] szól, [férget] kiűzi belőle, 

[asszonynak teje] megindul, [kórságot] megront, [hasat] megindítja, [ingó fog] 

megerősödi, sanabitur ’meggyógyul’ 

 

Nagy hasonlóak a fenti példákhoz az olyan meggyőzések, amelyek egy gyógyír kipróbált 

voltát hangsúlyozzák. 

 

Pl. 

 

próbált, késértett, probatum, probatum est ’próbált’, próbált dolog, megpróbáltatott   

 

Ezek a kifejezések nagyon gyakoriak és szinte bármilyen recepthez hozzátehetők (Jones 1998: 

201 stock phrase-nek nevezi). Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy sok esetben más 

meggyőzésekkel kiegészülve fordulnak elő, amelyekbe viszont a megnyilatkozó 

meggyőződése, és ezáltal perspektíváját is jobban előtérbe kerül (pl. sokszor megpróbáltatott; 

igaz próbált dolog; bizonyos próbált dolog; igen fő próbált dolog; l. 92 ). 

 

(92) Az mely embernek béle alá száll. 12 edei [!] czigát töri meg o háiban, fözd meg 

azt az után flastromul kend ruhára, és közd fel vánkosul, igen használ. Probatum est. 

(Házi patika 1663 k./1989: 229 [23]) 

 

A megnyilatkozó bizonyossága fejeződik ki a jó, hasznos szavak és ezek egyéb szemantikai 

kifejtései révén, amelyek a fenti stock phrase-ekhez hasonlóan gyakoriak, és számos 
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recepthez hozzáilleszthetők. Ezekben azonban jobban kifejezésre jut a megnyilatkozó 

„személyes” meggyőződése, tapasztalata. Így gyakori a bizonyosság kifejezése, a hatás 

fokozása, az érzékszerven keresztül megtapasztalható javulás hangsúlyozása, az érzelmekre 

hatás, amely olykor túlzásként is megjelenik.  

 

Pl. 

 

hasznos, fölötte hasznos orvosság, használ, bizonyára használ, bízhatni hozzája, ez 

igen hathatós, csodálatosan használ nagy kínokban, minden kétség nélkül meggyógyul, 

késég nélkül kivész belőle; jó, igen jó, felette igen jó, igen-igen jó; mindenekfelett 

szükséges; legnagyobb erejű orvosság, csodálatos ír, csodálatosképpen meggyógyítja, 

szemlátomást használ; ennél jobb orvosság nincsen, verissimum ’igaz, biztos’ 

 

A bizonyosság és a meggyőződés fokával összefüggést mutat az is, hogy a megnyilatkozó 

mikorra ígéri a gyógyulást. A népi filoterápiában többször előfordulnak az olyan típusú 

meggyőzések, amelyben az egészség visszanyerésének az időpontja is szerepel (azonnal, 

menten, harmad napra, kilenced napra stb.) (vö. Keszler megjelenés alatt; Oláh 1986: 166). 

 A meggyőzés során a megnyilatkozó a pozitív attitűd kialakítása vagy a kétségek 

eloszlatása érdekében olykor szinte megszólítja a szöveg befogadóját (E/2.), amellyel a 

személyközi viszonyt, így saját bevontságát is hangsúlyosabbá teszi.  

 

Pl. 

 

csuda hasznát látod; nem vallasz szégyent vele; megládd, használ; próbáld meg, ha 

nem hiszed; ne legyön penigh abban semmi kétséged, mert soha jobb nincs 

hasfájásról; csuda hasznát látod; ezt elhidd; Ne félj! 

 

Olykor a megnyilatkozó a befogadót közvetlenül is megszólítja, ami nagyfokú bevontságot 

eredményez (megszólítás: barátom; meggyőződésre, tapasztalatra való hivatkozás: elhidd, 

observáld [93]). Az ilyen mértékű közvetlen, szinte bizalmas hangvétel a 

receptgyűjteményekre általánosságban nem jellemző, de Becskereki írásában többször is 

előfordul. 
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(93) Ugyan köszvényről. Szappant faragd meg, lágyíts meg erős égett borral, jó 

melegen kenjed vele; az fájós helyre száraz köpölt vethetsz. Vége az köszvényről. 

Barátom, nem tréfa ez, ezt observáld bár meg. Köszvényes barátom, próbáld meg, nem 

hagysz hazugságban, ebben is, hidd el bár. 

(Medicusi és borbély mesterség 1668–1703/1989: 396 [840]) 

 

Hasonló mértékű szubjektivizációval, és ezzel együtt az interperszonális KÖZELSÉG előtérbe 

kerülésével, leginkább a baráti levelezésekben találhatunk példát, ahogy ezt a következő 

levélrészlet is mutatja: 

 

(94) Én bizony, édes komámuram, a negyednapi hideg ellen más, jobb orvosságot nem 

tudok, hanem az centoria, pápafű és bárányüröm [beszúrva üröm helyébe] levét 

öszvetörvén s borban megfőzvén, reggelenként s estvénként, mint az kávét, melegen 

igya az ember, s Isten után fog használni, mivel próbáltam.  

 (Szathmárnémeti Sámuel leveles tárcájából [17–18. sz.]/2011) 
 

A bizonyosság és az információért való felelősségvállalás magas fokát jelzi, amikor a 

receptbeli megnyilatkozó a meggyőzésekben saját magára, tapasztalataira hivatkozik (Givón 

1982; Kiefer 2007; Kugler 2004; Willett 1988). Ezek jellemzően olyan orvosi írásokban, 

receptgyűjteményekben fordulnak elő gyakrabban, amelyeknek írója vagy másolója egy 

személyhez köthető és valamennyire ismert.63 

 

Pl. 

 

Ez orvossgoth Een Lenchyes Gergy megh probaltam, és igen igaznak talaltatoth.  

(Ars Medica 1577 k./1943: 104) 

 

Ez probat en Teörek Janos giakorta probaltam, bizonnak talaluan.  

Ezt bizinnal tudom, hogi meg keserteöt dolog, es hamariaban fölötte igön hasznalt. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 122, 141 [810], [1252]) 

 

                                                           
63 Mivel ezekben a példákban fontos a szerzőség kérdése, így pontos forrásukat is megadom, és annak írásmódját 
követem. Ez érvényes az 5.3.3.2. példáira is. 
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Ezt en magamon probaltam Jerusalemben laktomban, kj miat meg kellet uolna mar 

halnom, de az ulta soha nekem nem folt [az orrom vére]. 

(Kis patika 1628/1989: 218 [46]) 

 

Serapium kenyetnek hivatik, melyet én magam csináltam az ember életinek 

használatjára, és rendi így követközik. 

(Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983: 103) 

 

Magam probaltam dolog.  

(Kis patika 1628/1989: 215 [5]) 

 

Az E/1. személy explicit nyelvi megjelenése a megnyilatkozót jelöltté teszi, ami magas 

személyes bevontságot jelent és az információért vállalt felelősséget is magával vonja. A 

tudatosság szubjektuma, az informáciért felelős személy a receptekben azonban nemcsak a 

megnyilatkozó lehet (vö. Sanders–Spooren 1997; Tátra 2005). A továbbiakban azokra a 

példákra térek ki, amelyekben a meggyőzés egy harmadik személyen keresztüli hivatkozás 

révén valósul meg. 

 

5.3.3.2. A harmadik személy perspektívája 

A harmadik személy perspektívája a megnyilatkozó felelősségét a propozicionális 

tartalomban megfogalmazott információra nézve jelentősen csökkenti. Magát a bizonyosságot 

azonban jellemzően a befogadó felé erősíti, mert a leggyakrabban a receptek írói a 

gyógyításban vagy a társadalomban magas presztízsű személyekre helyezik át a tudatosság 

szubjektumát. A hivatkozásokban megfigyelhető az interperszonális KÖZELSÉG és TÁVOLSÁG 

egy sajátos formája is. Így megjelenhetnek harmadik személyként olyan főurak, orvosok, akik 

nagy valószínűséggel a megnyilatkozó és a befogadó számára is ismertek voltak. 

 

Pl. 

 

Esterhas Pal Vram Reuaj Tamast ezel gjogjtota meg  

Uerhas ellen Budaj Istuan Vram oruosaga, bjzonjos 

Verebelj Mjhalj, az kj Orlaj Istuan zolghaja, feje ueztese alat keoteitte, hogj probalt 

oruosagh 

Tarpaj Georgj neuu katona, ki Puskas Janos hadaban jart, olj bizonjost tud 
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Penjgej Nagj Peter fokfajas ellen magan es masokon probalt oruosak 

 (Egy néhány rendbeli orvosságok 1614–1635 k./1989: 63–69  

[117], [150], [145], [104], [164]) 

 

Ez Mizold Antal doctor könyvéből való orvosság 

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989: 370 [384]) 

 

Ezekben a meggyőző részekben vagy egy konkrét (valószínűleg ismert) személy vagy egy 

megtörtént gyógyítási esemény révén, közvetett módon, fejtődik ki a bizonyosság. A 

tudatosság szubjektuma ennél azonban jóval távolabb is kerülhet a befogadó valós világától. 

A skolasztikus orvoslásban és orvosi szöveghagyományban alapvető fontosságú az antik 

szerzők elfogadása és tisztelete. Ez mutatkozik meg a harmadik személyű hivatkozások egy 

jelentős részében. Ezekből viszonylag sok található az Ars Medicában (1577 k./1943) és a 

Herbáriumban (1578/1979), de számos mindennapi receptgyűjteményben is; azonban a Pax 

Corporisban (1695/1984) jóval kevesebb, ami a skolasztikus gondolkodásmód átalakulását is 

jelzi (vö. Taavitsainen–Pahta 1995).   

 

Pl. 

 

Dioscorides mondja, Plinius lib.27, Galenus késértette, kit Tragus megkésértett 

(Herbárium 1578/1979: 141–146) 

   

azt irya Galenus 

Ez orwossagh Galenus feo es igön tytkos owossaga wolth  

(Ars Medica 1577 k./1943: 9, 101)  

 

Plinus mongia  

Ezt is Plinius írja, ez penig híres doctor igen 

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989: 370, 371 [393], [411]) 

 

Galenus azt mongia, Ezöket Plinius iria 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 113, 120 [580], [750]) 
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A konkrét nagynevű orvosokon kívül találkozhatunk még általános harmadik személyre 

vonatkozó meggyőző részekkel: azt írják, hogy bizonyos dolog; igen dicsérik; ezt egy 

vénasszony próbálta; mondják, ha bizony[os] stb. Ezek a kifejezések általánosságuknál fogva 

TÁVOLSÁGot fejeznek ki az előzőekhez képest, valamint bizonyosságuk is jóval közvetettebb 

jellegű, így meggyőző erejük is kisebb. 

 Végezetül a receptek meggyőző részében a harmadik „személyre” való 

hivatkozásokban megjelenik a „mj lelkünknek és Testünknekis feö oruos Doctora.”64 Isten 

jelenléte a gyógyításban a fent leírtak szerint nem meglepő. Bár a legnagyobb fizikai és 

interperszonális TÁVOLSÁG itt mutatkozik, a meggyőzés mégis magas fokú bizonyosságot 

fejez ki a hit által megteremtett szoros kapcsolat révén; vagy a gyógyulás az isteni akarattól 

válik függővé: 

 

Pl. 

 

Istennek akarattiabul bizonnial hasznal, 

ha te ezt miuelendöd az Istenbe bizandol, ötet giakran imádandod, hasznal bizonnial, 

meg latod  

megh giogul isten után 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989: 141, 165 [1252], [1250], [1582]) 

 

megjavul, ha Isten akarja 

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989: 361 [200]) 

 

Összefoglalva elmondható, hogy a korai receptek meggyőzéseiben jellemzően két perspektíva 

jelenik meg, amelyek szoros összefüggést mutatnak az evidencialitással, a 

szubjektivizációval, valamint a perspektivizációval, így a személydeixis, és a referenciális 

TÁVOLSÁG jelenségeivel (vö. Givón 1982; Sanders–Spooren 1997; Tátrai 2005). Vannak 

olyan receptek, amelyeknek meggyőző részeiben a megnyilatkozó minimális bevontsága 

figyelhető meg. Ezek a kifejezések szinte minden recepthez hozzátehetők, és gyakran 

halmozva fordulnak elő. Számos kifejezésben a megnyilatkozó jelenléte, bevontsága, 

információért vállalt felelőssége reprezentálódik, ami a bizonyosság magasabb fokát és 

interperszonális KÖZELSÉGet fejez ki. Szintén meggyőzően hat a magasabb presztízsű 

                                                           
64 Kis patika 1628/1989: 214. 
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személyre való hivatkozás. A környezetből ismert személyekre, főurakra, orvosokra és az 

antik doktorokra való hivatkozásban erőteljesen érezhető a TÁVOLÍTÁS stratégiája. Ezzel 

azonban nem a bizonyosság, hanem a megnyilatkozó felelőssége csökken. A legnagyobb 

fizikai és interperszonális TÁVOLSÁG az Istenre való hivatkozásban jelenik meg, aki azonban 

minden bizonyosságok forrásának számít.  Így ezeknek a kifejezéseknek a meggyőző ereje 

nagy, a megnyilatkozót viszont szinte teljes mértékben felszabadítja a felelősség alól. Hiszen, 

ha nem gyógyul meg a beteg, akkor a „legfőbb orvos” akaratából történt így. 

 A meggyőzés és az instrukció számos olyan kérdést felvet, amely az interperszonális 

KÖZELSÉGgel és TÁVOLSÁGgal hozható kapcsolatba. Kutatásaim azt mutatják, hogy ez több 

ponton összefüggést mutat a tudományos és a mindennapi receptek tendenciaszerű 

tulajdonságaival. Ezekre és a stílus néhány fontos kérdésére térek ki a 6. pontban. Ezt 

megelőzően azonban az eddigiek összefoglalásaként a recept mint szövegtípus forgatókönyvét 

és elemeit mutatom be.  

 

5.4. A recept mint szövegtípus forgatókönyve 

A dolgozat egyik tézise, hogy a szövegtípusok forgatókönyvek, azaz olyan sztenderdizált 

eseménysorok, amelyek tartalmazzák az adott beszédhelyzetet meghatározó társadalmi-

kulturális hátteret, ismereteket, esménysorokat, résztvevőket stb. Olyan összetett 

tudásreprezentációnak tekinthetők tehát, amelyek az adott nyelvközösség rendelkezésére 

állnak, és az interakció során egyes elemei aktiválódnak meghatározva a szövegalkotást és      

-befogadást. Nem merev kategóriák, a társadalmi és a kommunikatív igények mentén 

változnak (vö. 2.1.1.1.).  

Az eddig tárgyalt szociokulturális (vö. 3., 4.; 12. ábra) és nyelvi reprezentációt (5.) 

érintő elemzések alapján a 16–17. századi recepteknek is felvázolhatjuk a forgatókönyvét. 

Ebben központi helyet foglalnak el a receptekhez kapcsolódó közös figyelmi jelenet részletei, 

amelyben három alapvető résztvevő szerepel: a TUDÁS birtoklója (megnyilatkozó), egy 

gyógyító személy (címzett) és a beteg (aki lehet maga a gyógyító is egyben). Az interakcióban 

a megnyilatkozó hozzáférhetővé teszi egy gyógyító személy számára TUDÁSát, amely révén a 

gyógyító a beteget vagy saját magát kezelheti. Ezt a referenciális jelenetet „körbe veszi”, 

meghatározza a gyógyítás és az orvosi szöveghagyomány tágabb kulturális kontextusa (vö. 

13. ábra). 
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13. ábra: A 16–17. századi recept forgatókönyve 

 

 

 

Az egyes elemek ebből a szociokulturálisan meghatározott sematikus cselekvéssorból 

emelkednek ki, és konstruálódnak meg nyelvileg a kommunikatív célok mentén. Az egyes 

résztvevők és tényezők nyelvileg különféleképpen reperzentálódnak, ami a 

szöveghagyománnyal, a tudományosság fokával, a szerzőséggel, a stílussal is szoros 

összefüggést mutat (vö. 6.3.). A forgatókönyv tehát lehetőséget nyújt a tágabb társadalmi 

kontextus, valamint a nyelvi variabilitás komplex leírására, a nyelvi tevékenység egységes 

keretben való vizsgálatára.  A továbbiakban a tudományos és a mindennapi stílustípus 

elemzésen keresztül mutatom be, hogy hogyan alkalmazható a forgatókönyv a szövegtípus 

egyes jellegzetességeinek a leírásában.  
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„To understand the characteristics of present-day scientific writing, 

 we need to know about the earlier stages of language use.”   

(Taavitsainen–Pahta 2004a: XVI) 

 

6. A tudományos és a mindennapi stílustípus  

a 16–17. századi orvosi receptekben 

 

A stílus(típus) vizsgálatánál alapvető kiindulási pont a nyelv és a nyelvközösség, így a nyelvi 

tevékenység variabilitása. Ahogy az eddigi példákból is láthattuk a 16–17. századi 

receptekben a HASZNOSra vonatkozó TUDÁS nagyon változatos módon reprezentálódik. A 

jelentéslétrehozást befolyásolja a megnyilatkozó (tanultsága, személye, egyéni stílusa, 

szándéka stb.), a címzettek köre, a diskurzusvilág egyéb szociopragmatikai tényezői, valamint 

a receptekhez kapcsolódó világfragmentum megkonstruálási módjai és lehetőségei, amelyek 

az adott beszélő közösségen belül erőteljesen konvencionalizált típusokat mutatnak. A nyelvi 

konstruálás egyes jellemzőit tehát nagyban befolyásolja a recept mint szövegtípus 

forgatókönyve (vö. 5.4.). 

  A korai receptekben megfigyelhetők a nyelvi tevékenység interszubjektív, 

interperszonális és perspektivikus jellemzői egyaránt, amelyek eltéréseket mutatnak a 

tudományos és a mindennapi szövegekben. A fenti tényezők figyelembevételével a vizsgált 

korban két alapvető stílusmintázatot, stílustípust figyelhetünk meg: a tudományosat és a 

mindennapit. A stílustípust a beszélő nyelvi tudásának részeként értelmezem. Az 

interakcióban résztvevők ugyanis a nyelvi tevékenységük során képesek egy adott 

szituációtípushoz, cselekvésmintához különböző nyelvi megformálási típusokat (stílustípust, 

stílusmintázatot) aktiválni kommunikatív és társas-kulturális céljaiknak megfelelően (Tolcsvai 

Nagy 1996: 122). A vizsgált korban az orvosi diskurzusokban egyrészt a szakmai 

kommunikáció, másrészt a minél szélesebb társadalmi réteget elérő ismeretterjesztő jelleg 

kapott központi szerepet. Ennek megfelelően alakult ki a már említett két alapvető stílustípus. 

Ezek a korabeli receptekben és egyéb orvosi szövegekben is felmutatnak tendenciaszerű 

jellemzőket, amelyek bizonyos nyelvi és elrendezésbeli, azaz konstruálásbeli sajátosságok 

együttállásának tekinthetők. A két stílustípus nem különül el élesen és kizárólagosan 

egymástól, leginkább skalárisan és egymás viszonylatában ábrázolható (vö. 3. ábra).  

Ebben a fejezetben a korabeli receptekben fellelhető két stílustípust elemzem a 

kognitív stilisztika módszereivel. Az elméleti keret alapvetéseinek ismertetését (6.1.) 
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követően kitérek a tudományos és a mindennapi kérdésére (6.2.). A stilisztikai vizsgálatot a 

továbbiakban elsősorban egy konkrét betegséghez, a fejfájáshoz összeállított korpuszon 

végzem el (6.3.). Ezenkívül néhány kiegészítő megjegyzést is teszek, amely a korpusz alapján 

rajzolódott ki a két stílustípus kapcsán.  

 

6.1. A történeti stilisztika, stílus és stílustípus – kognitív keretben 

A történeti stilisztikai kutatások előtérbe kerülése szoros összefüggést mutat a nyelvhasználat-

központú, pragmatikai megközelítésű elemzési módszerekkel, valamint a szöveg 

történetiségének kérdésével (vö. 2.). A magyar történeti stilisztikai kutatásokban csakúgy, 

mint szövegtipológia terén, jelentős hiányok mutatkoznak. A kevés számú szövegközpontú, 

funkcionális vagy pragmatikai megközelítésű tanulmány pedig elsősorban tudománytörténeti 

jellegű vagy irodalmi szövegekhez kapcsolódik (vö. Szabó 1992a, 1992b, 1995, 1996, 1997, 

1999; Szathmári 1968, 1974, 1978, 1995, 2005).  

A stílus kutatásában különböző hagyományok és vizsgálati módok alakultak ki (l. 

bővebben Tolcsvai Nagy 1996: 18–31). Az egyik lehetséges irányt a kognitív megközelítés 

adja, amelyben alapvető szerepet kap a jelentésen alapuló variancia. Az interakció során 

ugyanis a beszélő képes arra, hogy a világ dolgait különböző módon, különböző 

perspektívából konstruálja meg, illetve tegye hozzáférhetővé beszédpartnere számára 

(Langacker 1987; Tolcsvai Nagy 2004). Ez szoros összefüggést mutat a stílus kérdésével, 

amely a kognitív nyelvészetben nem járulékos elem, hanem a jelentéslétrehozás része arra 

nézve, hogy „mit”, „hogyan” és „milyen céllal” mondunk: 

 

Stil ist immer ein „Wie”, „die Art und Weise, wie”. Wichtig ist allerdings, „was” wie 

stilistisch gestaltet wird und weiter, wie dieses „Was-Wie” zu interpretieren ist: das 

„Wozu”. Welcher soziale Sinn wird durch dieses „Was-Wie” hergestellt.  

(Sandig 1995: 28) 

 

A stílus tehát a szövegértelem létrehozásának fontos tényezője, és a szöveg minden szintjén 

érvényesül (mikro-, mezo- és makroszinten). A nyelvi ismereteknek jelentős részét képezi a 

stílusról való tudásunk, amelyek sémákban, stílustípusokban absztrahálódnak, és az interakció 

során aktiválódnak a kommunikatív célok mentén. Ezek a stílustípusok rugalmas kategóriák, 

jellemzően kultúrspecifikusak, és a történelem folyamán viszonylag gyorsan változhatnak a 

szociokulturális tényezők függvényében (Tolcsvai Nagy 2005: 39–41). Az egyes 

megformálásbeli variációk nagy eltéréseket mutathatnak a begyakorlottság, a feltűnőség, a 
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konvencionalizáltság tekintetében. Ez utóbbi szorosan összefügg az egy nyelvközösségen 

belüli hagyományokkal, így a történetiséggel és az egyes beszédhelyzetekhez kapcsolódó 

sematikus kommunikatív mintákkal, a szövegtípusokkal. A beszédhelyzetekben rögzült 

szövegtípusok gyakran összekapcsolódnak stílusmintákkal, -normákkal és -elvárásokkal az 

interakciókban résztvevők szándékai és nyelvhasználati gyakorlata alapján, így a nyelvi 

konvenciók és a variáció, tehát a stílus vizsgálati kereteként is szolgálhatnak (Tolcsvai Nagy 

1996: 122).  

Az egyes mintázatok tehát nem állandóak, hanem az interakcióban részt vevők 

kommunikatív igényei mentén, valamint a szociokulturális feltételeknek megfelelően 

változnak. Így a mintázatok alakulásának vizsgálata a stílus történeti aspektusaihoz visz 

minket közelebb: „[…] a szövegtípus összekapcsolható a stílustípussal, és így a szöveg 

történetiségéből elvonható vizsgálati eredmények a szűkebb vagy tágabb értelemben vett 

stílustörténet65 alapját alkotják” (Szabó 1992a: 36). A stílustörténetet Szabó (1979, 1982, 

1996) a stilisztika diakronikus ágának tekinti, szűk értelemben véve elsősorban a szépírói 

stílus történetére vonatkoztatva. A történetiség hangsúlyozása révén azonban olyan 

szempontokat vesz figyelembe, amelyek a mindennapi szövegek kapcsán is jelentősek, és 

szorosan összekapcsolódnak a kognitív stilisztika főbb nézeteivel. Így például központi 

szerepet kapnak az elemzett szöveg létrejöttét meghatározó társadalmi-kulturális tényezők; a 

szövegalkotás forrásai, mintái; a stílustípus folyamatjellege, alakulástörténete stb.  

A stílustörténetet a szövegtannal (szemiotikai textológiával) szoros összefüggésében 

kívánja vizsgálni. Az elemzés három lehetséges tárgykörét, szintjét is ennek függvényében 

jelöli ki: 1) Ennek megfelelően a történeti vizsgálatok egyik ága a stilisztikai minősítés, ami a 

szövegalkotó nyelvi elemek stiláris funkcióját írja le. 2) Az elemzés másik szintje lehet az 

egyedi, konkrét szövegek stílusának a vizsgálata adott beszédhelyzethez kötve (újságcikk, 

társalgás, szépirodalmi mű stb.). 3) Végül pedig a stílustípusok (tudományos, hivatalos, 

szépírói stb.) osztályozása és jellemzése azok fejlődési tendenciáinak, valamint 

szociokulturális meghatározottságának figyelembevételével. Szabó (1999) maga is 

hangsúlyozza, hogy az egyes vizsgálati szintek szoros kapcsolatban állnak egymással. 

Hasonló vizsgálati irányokat jelöl ki a kognitív stilisztika is. Ennek megfelelően a stílus 

megközelíthető 1) egyrészt a nyelvi potenciál; 2) másrészt a szociokulturális tényezők felől; 

3) harmadrészt pedig „a szöveg feldolgozási műveleteiből eredő, a szövegértelem részeként 

funkcionáló stílusstruktúra [felől], amely mind a nyelvi potenciál, mind a szociokulturális 

                                                           
65 A stílustörténet helyett én a történeti stilisztika terminust használom a történeti szövegtipológia, 
szociolingvisztika és pragmatika mintájára. 
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tényezők stílusjellemzőit egymásra hatásukban egyesíti a szövegalkotás és a szövegmegértés 

interaktív folyamatában” (Tolcsvai Nagy 2004: 146).  

Jelen dolgozatban ez utóbbi szempont, tehát a stílustípus (stílusstruktúra) kerül 

előtérbe beleértve a nyelvi konstruálást és a társadalmi-kulturális tényezőket. Így az elemzés a 

tudományos és mindennapi stílustípus jellemzőinek tendenciaszerű leírására vállalkozik a 

korai orvosi receptekben. A vizsgálatban kiemelt szerepet kap a recept mint szövegtípus 

sémája, forgatókönyve, így az orvoslás és az orvosi szöveghagyomány tágabb szociokulturális 

kontextusa is (vö. 13. ábra). Az elemzésben a stílust előtérbe helyezésként (foregrounding) 

értelmezem, amely során a szövegtípus forgatókönyvéből bizonyos elemek a kommunikatív 

célok mentén kiemelődnek, és ezen jellemzők (proto)tipikus együttállása révén jön létre a 

stílusmintázat, stílustípus; a forgatókönyv többi eleme pedig háttérben marad. Az előtér–

háttér a stílus viszonylagosságára is felhívja a figyelmet (Tolcsvai Nagy 2005: 29–37). Így 

például a korai orvosi receptekben a mindennapi és a tudományos stílus leginkább egymás 

viszonylatában értelmezhető.  

A stílustípus vizsgálatában kiemelkedő szerepet kapnak a szociokulturális tényezők, 

amelyek „[…] a kommunikációs helyzet, a nyelvi interakció tapasztalataiból vonódnak el és 

meghatározott nyelvi kifejezésekhez kapcsolódnak, a nyelvi variencia potenciálját 

kihasználva” (Tolcsvai Nagy 2004: 153). Ennek alapján a stílus szociokulturálisan 

meghatározott változatait öt dimenzió függvényében vizsgálhatjuk: a magatartás (attitűd), a 

helyzet, az érték, az idő és a hagyományozott, intézményesített nyelvváltozat mentén. Az 

egyes dimenziók különböző típusú kontinuumokat alkotnak és eltérő mértékben jelennek meg 

a szövegekben (l. bővebben Tolcsvai Nagy 1996: 133–152; 2005: 87–90). A receptekben az 

eddigi vizsgálatok tanulsága szerint (vö. 4.3., 5.) a szociokulturális rétegezettség kapcsán a 

szerző bevontsága, információért vállalt felelőssége vagy hárítása, az észre, illetve az 

érzelmekre hatás; valamint a konvencionalizáltság kérdése játszik központi szerepet. Így az 

elemzésben Taavitsainen (1995: 197–212) és Hámori (2009: 125–127; megjelenés alatt) 

alapján a személyesség dimenziójával egészítem ki a modellt, amelyet összefüggésbe hozok 

az interperszonális KÖZELSÉG és TÁVOLSÁG, valamint a beszélt és az írott nyelv néhány 

jellemzőjével. 

A következőkben tehát azt vizsgálom meg a fejfájáshoz összeállított korpusz alapján, 

hogy miként vesznek részt a stílustípus létrehozásában a recept forgatókönyvének egyes 

elemei, beleértve a tágabb kulturális kontextust, a kialakult szöveghagyományt, a szerző és a 

címzett viszonyát, valamint a diskurzus egyes szintjeit. Így a receptek makro-, mezo- és 

mikroszintű jellemzőin keresztül felvázolom a tudományos és a mindennapi stílustípus 
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mintázatát, valamint a szubjektivizációval–objektivizációval (pesrpektivizációval) való 

összefüggéseit. 

 

6.2. A tudományos és a mindennapi viszonya  

Funkcionális megközelítésben a tudományos nyelv (scientific language) bizonyos nyelvi 

jellemzők együttállásából keletkezett mintaként értelmezhető, melynek létrehozásában a 

diskurzus minden szintje részt vesz (vö. Halliday 1988; Halliday–Martin 1993). A 

tudományokra alapvetőn jellemző, hogy rendező elvként egy tudományos elmélet áll 

mögöttük, ami az emberi tapasztalat nyelvi leképezésének tekinthető. Halliday és Martin 

(1993: 12) a tudományosság alakulását a tudományos gondolkodás és az ezt megkonstruáló 

tudományos grammatikai (scientific grammar) fejlődésében látja. Így alapvető jelentőségű 

például az a folyamat, amikor a görög tudósok az igéket és mellékneveket főnevekké alakítva 

absztrakt entitások megnevezésére szakszavakat hoztak létre (pl. motion, weight, revolution, 

distance). A nominalizáció, a jelenségek DOLOGként való megragadása később az európai 

latin majd vernakuláris nyelvű tudományosság nyelvét és stílusát is meghatározta. Így a 

tudományos diskurzustartomány (vö. Pahta–Taavitsainen 2010) bizonyos jellemzői révén 

elvált, kiemelkedett a mindennapi nyelvhasználatból. Alapvető különbség mutatkozik a kettő 

között abban, hogy a tudományosságban a DOLOGszerűség (főnevek) profilálódik; míg a 

mindennapi kommunikáció során a DOLGOK (főnevek) és a FOLYAMATOK  (igék) között 

kiegyensúlyozott viszony figyelhető meg. A tudományos gondolkodás és ezzel 

összefüggésben a tudományos nyelv fejlődésében megfigyelhető, hogy a nominalizáció 

nemcsak a terminológia kialakításában, hanem egyéb szerkezetekben is fontossá és normává 

vált. Használata új társadalmi-kommuniaktív jelentést is magával hozott, és erős kötődést 

alakított ki az írásbeliséggel: 

 

But whereas this nominalizing was functional in the language of science, since it 

contributed both to technical terminology and to reasoned argument, in other 

discourses it is largely a ritual feature, engendering only prestige and bureaucratic 

power. It becomes a language of hierarchy, privileging the expert and limiting access 

to specialized domains of cultural experience.  

(Halliday–Martin 1993: 15) 

 

Ennek eredményeképpen alakult ki a tudományos nyelvre és stílusára nagymértékben 

jellemző nominalizáció és részben ezzel összefüggésben keletkeztek a személytelen 
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konstrukciók is. A tudományosság számos jellemzője nyomon követhető a 16–17. századi 

orvosi szövegekben és receptekben egyaránt. Fontos azonban megjegyezni, hogy a 

tudományos nyelv jellemzői a tudományos gondolkodás alakulásának függvényében 

változnak; egy „irányzaton”, gondolkodási módon belül (scientific thought-styles) sem 

„tisztán”, kizárólagosan fordulnak elő. Ez részben abból adódik, hogy a vernakuláris 

szövegeknek a címzettje legtöbbször a laikusok heterogén közössége, ami érthető, egyszerű és 

közvetlenebb hangot kíván meg a választás, egyezkedés és hozzáigazítás során még a 

tudományosabb igényű művek esetében is (vö. Tátrai 2005: 211). Másrészt az orvoslás 

nemcsak tudományként, hanem gyakorlati tevékenységként is jelen van, ami a nyelvi 

jelentéslétrehozásban is megmutatkozik. Harmadrészt fontos megemlíteni, hogy éppen a 

vizsgált szövegtípusban a TUDÁS és a CSELEKVÉS egyaránt fontos szerepet kap. Így a recept 

jellemzően a ’hogyan csináld’ praktikus TUDÁShoz biztosít hozzáférést, amelyben az 

interperszonális viszonyok is gyakran előtérbe kerülnek. A következőkben azt elemzem a 

diskurzus minden szintjét bevonva, hogy a tudományos nyelv egyes jellemzői miként 

rendeződnek mintába, stílustípusba és ezzel szemben mi jellemzi az ún. mindennapi szövegek 

stílusát. Másképp fogalmazva azt vizsgálom meg tehát, hogy melyek azok az „elemek”, 

amelyek kiemelkednek a szövegtípus forgatókönyvéből és (proto)tipikusan együttállnak létre 

hozva a megformálás egy-egy tipikus mintázatát. 

 
6.3. A tudományos és a mindennapi stílustípus a fejfájáshoz kapcsolódó receptekben 

A tudományos és a mindennapi stílus kiterjedt vizsgálatára az elektronikus 

korpusznyelvészeti módszerek kiváló lehetőséget nyújtanak (vö. pl. Jucker–Taavitsainen 

2008; Kohnen 2000, 2004, 2007, 2008; Taavitsainen–Pahta 2004a). Az egyes nyelvi 

jellemzők együttállása, és ezek mennyiségi mérése a tendenciaszerű tulajdonságok 

gyakoriságában, az átmenetek, és sajátos mintázatok megállapításában is segíthet (Biber 

1988; Biber–Finegan 1989a, 1989b). Mivel a kutatás során nem állt rendelkezésemre ilyen 

korpusz, így a 16–17. századi orvosi szövegekből választottam és gyűjtöttem ki egy gyakori 

betegséghez, a fejfájáshoz kapcsolódó recepteknek nagyjából 90–95%-át. Az állatok, főleg 

lovak fejfájásához kapcsolódó tanácsokat, valamint számos latin szövegpéldányt nem vettem 

be a korpuszba (továbbiakban fejfájás-korpusz). A válogatás eredményeként 130 szöveget 

vizsgáltam.66 A fejezetben számos példát idézek, a többi szövegpéldányt pedig a Függelék 

III.  pontja alatt közlöm. A tudományos igényű orvosi munkák közül az Ars Medicat és a Pax 

                                                           
66 A 130 szöveg közel 200 receptet jelent, mivel a tudományos orvosi írásokban egy betegség alatt sokszor tíznél 
is több recept található (vö. Függelék III. F1–F16). 
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Corporist67 vettem alapul; a mindennapi receptgyűjteményekből pedig 12 kézirat és egy 

nyomtatvány fejfájáshoz kapcsolódó receptjeit vizsgáltam (l. bővebben Függelék III.). 

A válogatás ugyan szűkíti a vizsgálat körét: a fejfájáshoz kapcsolódó utasítások nagy 

többsége terápiás recept, ami a gyógynövényes, flastromokhoz és érvágáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb típusú receptek jellegzetességeinek a megragadására nem alkalmas. Valamint 

számos korábban leírt jelenség teljes körű leírására sem ad lehetőséget (pl. mértékegységek 

vagy a meggyőzések kiterjedt vizsgálatára). Ugyanakkor keretet ad a variabilitás, így a stílus 

elemzésének. Ezekben a receptekben ugyanis a közös figyelmi jeleneten belül a beszélő 

ugyanarra, tehát a fejfájás kezelésére irányítja a befogadó és a címzettek figyelmét, ami 

lehetővé teszi összehasonlításukat. A továbbiakban áttekintem a mindennapi és tudományos 

receptek makro-, mezo- és mikroszintű jellemzőit a fejfájás-korpusz alapján. 

 

6.3.1. A tudományos és a mindennapi stílustípus makroszintű jellemzői 

6.3.1.1. A tudományos stílustípus makroszintű jellemzői 

A 16–17. századi tudományosság és stiliszikai megvalósulásának vizsgálata során nem a mai 

tudományértelmezésből, hanem a korabeli uralkodó tudományos gondolkodási módból 

(scientific thought-style; vö. Taavitsainen–Pahta 1995) kell kiindulnunk. A vizsgált 

időszakban az orvoslásban még uralkodó jellegű volt az antik szerzők tisztelete, elfogadása, 

és műveiknek recepciója. A skolasztikus szöveghagyomány a klasszikusnak számító orvosi 

művek recepcióján, kompilációján és a hozzá fűzött kommentárokon alapul. Így egyrészt 

megfigyelhető a diskurzusformák, szövegtípusok továbböröklődése, másrészt az antik görög–

római, valamint nagynevű arab orvosokra való hivatkozás. A reneszánsz emberközpontúság, a 

megfigyeléseken alapuló gyógyítási gyakorlat, a boncolások, a kemikáliákkal történő 

orvoslás, a mikroszkóp feltalálása azonban hamarosan új szemléletet hozott a medicinába, 

amely a tudományos gondolkodásmódban és a nyelvhasználatban is megmutatkozott. A 

vizsgált periódus ezen tudományos gondolkodási mód megváltozásának az időszakára esik, 

így természetszerűen magán hordozza mindkettő jegyeit. A magyar tudományos 

szöveghagyományban is megfigyelhető ez a kettősség a szöveg különböző szintjein. A 

makroszintű jellemzőknél így nemcsak az egyes szövegek elrendezését, hanem a stílus 

szempontjából fontos tényezőket az orvosi munka egészében is figyelembe veszem. 

                                                           
67 Az Ars Medicánál és a Pax Corporisnál a fejezet egészében a szövegbeli hivatkozásokban a gyakori 
előfordulás miatt és az egyszerűsítés kedvéért csak a címmel hivatkozom a művekre (mivel ezek mindig 
egyértelműek). A mindennapi gyűjteményekre az 1.4.2. pontban megjelöltek szerint járok el (mivel számos cím 
nagy hasonlóságot mutat egymással). 
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 A tudományos igényű munkákra jellemző, hogy egy többé-kevésbé egységes elmélet 

áll mögöttük (Halliday–Martin 1993). Ez mindkét vizsgált műben az antik humorálpatológia 

(vö. 3.3., 14. ábra), amely nagyban meghatározza mind a betegségszemléletet, mind a 

gyógyítás módját. Az Ars Medicában és a Pax Corporisban többször is előkerül a testnedvek, 

a „nedvességek” szerepe a fejfájásnál is (l. 95, 96; 14. ábra). 

 

 

14. ábra: A humorálpatológia és a gyógyszerek tulajdonságai  

(Szabó T. 1979: 44 alapján) 

 

 

 

(95) 

 

(Ars Medica 1577 k./1943 [F1]) 

 

(96) 

OKAI: A főnek nyilalló fájdalma akkor esik, mikor vagy a vérben való epesár; vagy 

pedig a gyomorból felgőzölő párák az agykért érdeklik és rágják. A terehnek érzése a 

főben attól vagyon, s akkor, mikor a phlegmás hideg nedvesség az agyvelőt elárasztja. 

A feszítés leginkább vagyon a megrekedett statusoktól, vagy párából lött szelektől. A 

dobogó fájdalom az élő-erekben vagy arteriákban a bőség miatt megtolult igen meleg 

vértől.  

(Pax Corporis 1695/1984 [F16]) 
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Szintén a klasszikus ókori és arab medicina hagyományainak továbbélése figyelhető meg a 

betegségleírások sorrendjében, a fejtől a lábig elrendezésben. Így a vizsgált betegség az Ars 

Medicában és a Pax Corporisban egyaránt az első fejezetben található.68 Habár ezekben az 

írásokban is számos babonás vagy népi megfigyelésen alapuló gyógyító eljárás és nézet 

fedezhető fel (vö. 12. ábra), a kórleírások alapos előismereteket és jól szervezett 

szövegfelépítést, stratégiát mutatnak. Jellemzően egy leíró és egy instruktív részből állnak, 

így a betegség fogalmi tartományának megnyitását követően megismerhetjük az adott testrész 

tulajdonságait, az egyes betegség okait, tüneteit, lefolyását (leíró rész), valamint orvosságait, 

gyógyszereit és azok elkészítési módjait egyaránt (instruktív rész). Az átláthatóságot és az 

értelmezhetőséget gyakran lapszéli megjegyzések, mutatószók és címkék könnyítik meg (l. 

97, l. F1–F16).  

 
 
(97) 

 

 

                                                           
68 Ars Medica 1577 k./1943: 3–18; I.1a–I.15a; Pax Corporis 1695/1984: 17–22; Első könyv, I. rész. 
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(Ars Medica 1577 k./1943 [F7]) 

 

Ezekben a munkákban általában egy-egy betegség differenciált leírásával találkozhatunk, így 

például az Ars Medicában 11 különböző fejfájástípusról olvashatunk, és a gyerekeknek is 

külön orvosságot ajánl a szerző (l. F0–15). A tudományos művekre jellemző, hogy 

meghatározott stratégiát követnek (okok, jelek, orvosságok), amelyek azonban nem 

tekinthetők mindig egységesnek. Ezt tapasztalhatjuk például a Részegségtűl való fejfájást 

követő három szövegnél, amelyek nem kapcsolódnak szorosan a fejfájáshoz (l. F12–F14). Ez 

a felépítésben és nyelvezetben is megmutatkozik.  

A tudományos igényű orvosi munkák sajátossága a már említett felépítés: miszerint az 

egyes betegségek jellemzésénél a leíró és az instruktív részek váltakoznak (l. részletesebben 

6.3.2.1.). Ezekben a szövegekben tehát a TUDÁS, a nyelv interszubjektív jellege, illetve a 

közös TUDÁS, vagyis az interszubjektív jelentésképzés fogalmi szerveződése, nagyobb 

szerepet kap, mint a mindennapi receptekben. A tanácsok, és ezzel a recepteket tartalmazó 

rész olykor már az „eledele”, „itala”, „tanulság” címszavak alatt elkezdődnek (l. F2, F4, F5, 

F7, F8). A receptek jellemzően az „orvosságok”-nál találhatók. Sok esetekben több, olykor 

akár 40–50 gyógyító eljárás is szerepelhet egymás után. Ez egyrészt körültekintő ismeretről, 

„forrásmunkáról” tanúskodik, másrészt viszont arról, hogy a nép egyes rétegei számára 

különböző eljárásmódok voltak elérhetők, illetve arra is utal, hogy a gyógyításban nagyfokú 

bizonytalanság uralkodott.  

Ahogy a példák is mutatják (l. F1–F16) a tudományos orvosi írásokban a receptek 

nagyobb szövegegységek részei, ami ahhoz vezet, hogy a szövegtípus amúgy prototipikus 
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egységei gyakran elmaradnak. Az orvosi könyvekben szereplő receptekben például 

jellemzően hiányzik az iniciátor. Ez nem okoz megértési gondot, hiszen a recept nagyobb, 

általában tudatos stratégia mentén szerkesztett szöveg mezoszintű egységeként értelmeződik, 

és az egész szöveg „címe” ezen szövegrészekre is vonatkozik. A receptek szövegbe 

ágyazottsága és határoltsága egyéb mezo- és mikroszintű jellemzőkre is kihat (vö. 6.3.2.1.). 

 

6.3.1.2. A mindennapi stílustípus makroszintű jellemzői 

A mindennapi receptgyűjtemények szövegeire nem jellemző, hogy egységes elmélet áll 

mögöttük. Általában népi megfigyeléseken vagy hiedelmen alapulnak (l. 98, 99), illetve 

számos tudományos munkából átvett, átmásolt, leegyszerűsített szövegpéldánnyal is 

találkozhatunk (l. 100), így vegyes kép jellemzi őket.  

 

(98) 

Jo feö faiasrul az rosa olay.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [F31]) 

 

(99)  

Fö faiasroll. Vegj anni eczetet, meni egj lud moni heiban ferne, es kett penz ara 

safrant, egj tikmonj feierit, ualamenie az eczet, anni rosa uiz legien, es timporald 

egjben, es marcz egj tizta ruhat bele, es ted az feiere, s megh giogul.  

(Testi orvosságok könyve 1619 k./1989 [F49])  

 

(100)  

Ugy-is olvastam; hogy az ember fejében négy féle állat vagyon, mellyek rendelve 

vadnak az vérben, bal felol, ki némelynek ollyan, mint a’ víz, ki kék szint mutat. Hátul 

a’ phlegma, ki ollyan mint a’ nyál; jobb felöl cholera, ki sárga szint mutat. Ezekböl 

immár könnyü meg-tudni, mikor fejében fájdalom vagyon, mellyik nedvességetöl 

bántatik, és azt könnyü meg-tisztitani pillulakkal, mert mindeniknek vagyon 

orvossaga, mellyel ötet alá-vontassa az fajó föböl. Az ember nem mehet mindennap a’ 

patikában. Én szépet és igazat irok ezeknek meg-tisztitására. Apró malyvat, földi 

bodza tövet, cicoriat, fás-bodzanak belsö héját, örvény-gyökeret. Ezeket mind 

egyaránt tisztits-meg, fözd-meg borban, és melegen estve igyál benne egy jó italt, és 

feküdgyél le utána; meg-tisztittya minden kétség nélkül. 

(Orvoskönyv némely füveknek hasznáról [17. sz.]/1989 [F110])  
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A (100)-as példa több tekintetben tanulságos. Egyrészt rámutat arra, hogy a tudományos 

elméletek, hogyan egyszerűsödnek, és miként kerülnek be a mindennapi gyűjteményekbe 

(úgy-is olvastam, a testnedvelmélet sem teljes, vö. 14. ábra). A tudományos elmélet a recept 

írójának „magabiztosságát”, bizonyosságát is növeli, ami az E/1. jelöltségében is 

megmutatkozik: olvastam, Én szépet és igazat írok. Továbbá a mindennapi gyógyítás 

kulturális háttere is megjelenik benne: Az ember nem mehet mindennap a’ patikában (vö. 

6.3.2.2.).  

A mindennapi receptgyűjteményekben nemcsak az egységes elméleti háttér, hanem a 

tudományos írásokban fellelhető vagy ahhoz hasonló rendező elv (pl. fejtől a lábig) is 

hiányzik. Gyakran semmiféle osztályozási szempont nem érvényesül ezekben a 

gyűjteményekben. Esetleg alfabetikus sorrenddel (pl. Orvosságos könyveczke 1664 k./1989) 

vagy még gyakrabban tartalmi csoportosításokkal találkozhatunk, amelyek különválasztják az 

emberekre és az állatokra vonatkozó recepteket, a mindennapi egyéb hasznos kertészeti, 

főzéshez, szépségápoláshoz tartozó tanácsoktól (pl. Házi Patika 1663 k./1989; Orvosságos 

könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011). A tájékozódást és a keresést néhány 

gyűjteményben a betegségek jegyzéke, mutatója is segíti (vö. Testi orvosságok könyve 1619 

k./1989; Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989; Orvoskönyv némely füveknek 

hasznáról [17. sz.]/1989).  

A mindennapi receptgyűjteményekben megfigyelhető, hogy egy-egy betegség 

elszórtan, illetve szövegkolóniákba rendeződve is megtalálható bennük (Carrol 2003).69 Ez 

különösen szembetűnő a vizsgált korpuszban a Török János-féle Orvoskönyv Lovak 

orvoslásában (1619 e./1989), Becskereki Medicusi és borbélyi mesterségében ([17. sz. 2. 

fele]/1989), valamint az Orvoskönyv némely füveknek hasznáról ([17. sz.]/1989) című 17. 

századi kéziratban (vö. Függelék III.). Az említett receptgyűjteményekben ugyanis számos 

elszórt és tömbösödött recept is található a fejfájás gyógyításához. Ezek a szövegek szintén 

sokat elárulnak arról, hogy a mindennapi receptgyűjtemények több forrásra is támaszkodnak, 

valamint hogy a források nagyban meghatározzák az egyes részek nyelvi megformálását, 

elrendezését. Vegyük például Török János receptgyűjteményét, amelyben összesen 27 

fejfájáshoz kapcsolódó recept található (F21–48). Ezek között találunk egy 11 szövegből 

(F29–39) és egy négy szövegből (F44–47) álló tömböt. A többi recept elszórtan található meg 

a gyűjteményben. A nagyobb tömbök nagy valószínűséggel egy könyvből származnak, és 

olyan forráson alapulnak, amelyben az egyes betegségek egy címszó alatt szerepeltek. 

                                                           
69 A szövegkolóniákat, illetve a szövegek összetartozását a fejfájás-korpuszban is jelölöm l. pl. F29–39.   
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Ugyanis, ha a szerzőnek/másolónak ilyen szövegelrendezési igénye lett volna, akkor mind a 

27 receptet egy tömbbe gyűjtötte volna össze. A kézirat írása arról árulkodik, hogy Török 

János hosszú éveken át másolta a receptgyűjteményt (vö. Függelék II. Kéziratok 4.), így a 

betegségek szerinti elrendezés stratégiája eleve nehézségekbe ütközött volna. Talán ennek a 

következménye az is, hogy egy recept kétszer is szerepel a gyűjteményben egymástól 

viszonylag nagy távolságban (l. F27, F41). Szinte ugyanez a recept az Ars Medicában is 

megtalálható (l. F1), ami közös forráshasználatra, vagy a nagy terjedelmű orvosi munka 

ismertére utal. Az egyes receptgyűjtemények ilyen jellegű vizsgálata az intertextualitás, a 

fordítás, a másolás, a szöveg terjedésének módjának jobb megismeréséhez is közelebb vihet 

minket (l. bővebben Mäkinen 2004). Ezekkel a kérdésekkel azonban jelen dolgozatban nem 

foglalkozom.    

A receptek alkotta tömbök kapcsán még egy nyelvi jelenségre fontos kitérni. A 

mindennapi gyűjteményekben az összetartozó receptek viszonyát jellemzően nemcsak az 

elrendezés (egymásután következés), hanem általában az iniciátor megismétlése vagy az 

ismét, idem, vagy, ugyanarról, más stb. nyelvi kifejezések is jelöltté teszik (l. 101).70  

 

(101) 

Fö fajasrul. Az kapornak levelet fözd megh borban, kénd a’ fejedet uéle, megh giogul.  

Item. Ued az celidoniat és törd megh jol, es mikor aludny akarz mennj, közd a’ 

szemedre.  

Item. Ued levét az borostian levelének, tölcz olaiat és eczetet hozza, es kend megh az 

orod likat uele, es megh giogiuls.  

Item. kakuk füvet es Szent Janos füvet fözd megh borban, mosd annak a’ levével a’ 

fejedet, az für füuetis kösd rea.  

(Orvosságoknak rendszedése [17. sz. 2. fele]/1989 [F102–105])  

 

Ezek a kapcsolóelemek az egyes szövegek összetartozását is jelzik. Érdekes különbség 

mutatkozik az Ars Medica szövegeivel szemben, ahol az orvosságok rész alatt összegyűjtött 

recepteknél ritka az ilyen jellegű jelöltség vagy ismétlés, míg a Pax Coroprisban a 

                                                           
70 l. még F44–47, F49–50, F66–91, F98–99, F100–101, F107–130; Az F115–130 közötti szövegek nagy részénél 
is megfigyelhető, ugyanakkor az F115–126 között példáknál hiányzik az ismétlés vagy a választás jelöltsége. Az 
F29–39 példáknál teljesen hiányzik. Érdemes megvizsgálni ezen receptek forrásait, amelyek feltételezésem 
szerint tudományosabb szövegek lehetnek. Vagy olyan írások, amelyek egy címszó alá gyűjtik a betegségeket. 
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mindennapi gyűjteményekhez hasonlóan az egyes gyógyító eljárások közötti 

választás/lehetőség többször nyelvileg is megjelenik (l. 102).71 

 

(102) 

 Ha egyszersmind nem is alhatol. Egy kevés salátát vagy mákot (jobb a fejér) vagy 

ebszőlőt törj valamelyikkel azok közül öszve, s úgy kösd bé a fejét, hogy mind 

homlokát s mind vakszemeit ellepje. 

Vagy így: reszelj almát, tyúkmony székivel, és lágy sóval törd öszve, sáfrányozd 

meg, ruhára kenvén kösd bé véle a fejét. Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár 

nyersen akár aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé 

véle. 

Vagy: nyers szaporafüvet törj meg savanyú kovásszal, s ha kaphatsz, egy kevés 

rózsaolajjal vagy rózsavízzel öszve, kösd flastrom formán a fejére. 

(Pax Corporis 1695/1984 [F16]) 

 

A mindennapi receptek szövegfelépítése is eltérést mutat a tudományos szövegekhez képest: 

prototipikusan iniciátorra, instrukciós részre és a meggyőzést, hatásosságot hangsúlyozó 

részre oszthatók, amelyek közül az első kettő szinte minden esetben jelen van, kifejtettsége és 

nyelvi formája azonban nagy variabilitást mutat. A mindennapi receptek rendszerint 

pármondatnyi, rövid utasítások, a gyors, lényegre törő, leegyszerűsített kommunikáció a 

céljuk. Leíró részeket csak kivételesen tartalmaznak (l. 100). A mindennapi receptekben 

jellemzően a CSELEKVÉS kerül előtérbe, ami a felszólító módban és számos más kifejezésben 

is megmutatkozik (pl. szépen így cselekedjél egy darab ideig minden reggel [F83]). 

Természetesen a TUDÁS is fontos szerepet kap ezekben a szövegekben is, sőt olykor a 

CSELEKVÉSt háttérbe is szorítja. Erre láttunk példát azokban a receptekben, amelyekben az 

igei instrukció teljesen hiányzik (l. 11, 90, 91), illetve ezt mutatja a (103)-as példa is. A recept 

iniciátora arra utal, hogy egy terápiás eljárást fogunk olvasni. Az instrukciós részben azonban 

a veronika vizének hasznairól kapunk információkat, amelyek között a szédelgő főfájás is 

szerepel. Így a CSELEKVÉS helyett, illetve mellett inkább a TUDÁS kerül benne előtérbe. 

 

 

 

                                                           
71 l. még pl. F1, F2, F3, F4; F16. 
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(103) 

Szédelgő főfájásról. Ha az veronikáknak vizét veszed, gyakorta azt iszod egy 

tyúkmonyhajban az mennyi térne, szédelgő fejet gyógyít, az elmét segíti, vért tisztít, 

enyves nyálas, rút turhát kiűz, nehéz vizeletet megindít, minden mérget kiűz, ha iszod 

erősen és magad még áztatod utána, azaz ha feredel utána.  

 (Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [F93]) 

 

A mindennapi receptek terjedelmüket tekintve mezoszintű szövegek, nagy hasonlóságot 

mutatnak a tudományos szövegek „orvosságai” alatt összegyűjtött tanácsokkal. Fontos 

azonban, hogy ezeknek szinte mindig van iniciátoruk, és jellemzően önálló szövegként 

olvashatók, értelmezhetők.  

 A tudományos és mindennapi receptek makroszintű jellemzőinek részletes áttekintése 

azért is indokolt, mert ezek a mezo- és a mikroszintű tulajdonságokat is nagyban 

meghatározzák. A továbbiakban ezekre térek ki a tudományos és a mindennapi receptek 

kapcsán. 

  

6.3.2. A tudományos és a mindennapi stílustípus mezo- és mikroszintű jellemzői 

A szövegek mezoszintje kiemelkedő jelentőségű a szövegtani elemzés szempontjából. A 

szöveg közepes méretű, összetettebb szerkezeteinek szövegtani összefüggései mutatkoznak 

meg ezen a szinten: így a mondatok közötti viszonyok és az általuk meghatározott sémák, a 

topik és a fókusz szerveződése, a nézőpontváltások, a szubjektivizáció és a perspektivizáció, 

valamint a szövegvilág egyes elemeinek nyelvi megjelenése. Mikroszinten pedig fontos az 

egyszeri koreferens viszonyok és a deixis vizsgálata (Tolcsvai Nagy 2001a, 2001b, 2006). A 

következőkben nem vállalkozom a tudományos és a mindennapi szövegek jellemzőinek teljes 

körű elemzésére mezo- és mikroszinten, így nem vizsgálom teljes részletességében a 

mondatok és a mellérendelések által meghatározott jelentéseket (tudományos szövegek 

kapcsán vö. Kabán 1993), a topik és fókusz kidolgozását. Különös hangsúlyt fektetek 

azonban a nézőpont és ehhez kapcsolódóan a perspektivizáció és szubjektivizáció kérdésére, 

amelyben a szöveg mezo- és mikroszintű jellemzői egyaránt fontos szerepet kapnak. Így ezen 

tulajdonságokat közösen tárgyalom a recept forgatókönyvét meghatározó résztvevők és 

tényezők viszonylatában. 
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6.3.2.1. A tudományos stílustípus mezo- és mikroszintű jellemzői 

A tudományos szövegek bekezdéseiben a szövegtopik–szövegfókusz, valamint a mellérendelő 

mondatok viszonya által létrehozott jelentés alapján megkülönböztethető egy leíró és egy 

instruktív rész. A leíró részekben többfajta mondattípussal találkozhatunk (kapcsolatos, 

következtető, magyarázó, választó, célhatározói, vonatkozói stb.), mint az instruktív részben. 

Mindkettőben kiemelkedő szerepet kap azonban az időviszonyok kifejezése, így a 

kronologikus linearitás, az egymásra következés (és, azután, és többször a vagy is áll ilyen 

funkcióban), valamint az időbeliség és az eredmény, következmény összefüggései (ha, akkor, 

mikor) (l. 104; vö. 5.3.). 

 

 

(104) 

OKAI: A főnek nyilalló fájdalma akkor esik, mikor vagy a vérben való epesár; 

vagy pedig a gyomorból felgőzölő párák az agykért érdeklik és rágják. A terehnek 

érzése a főben attól vagyon, s akkor, mikor a phlegmás hideg nedvesség az agyvelőt 

elárasztja. A feszítés leginkább vagyon a megrekedett statusoktól, vagy párából lött 

szelektől. A dobogó fájdalom az élő-erekben vagy arteriákban a bőség miatt 

megtolult igen meleg vértől.  

JELEI ÉS JELENTÉSEI: A főfájás maga jelenti magát. A jelentései pedig sokfélék. A 

külső főfájás nem olyan veszedelmes.  

A belső, a hirtelen fogó forró-hideglelésben, gyakrabban bolondhagymázt jelent. 

Ha nagy betegségben hirtelen nagy főfájás támad, meg oly hirtelen minden ok nélkül 

megszűnik, igen veszedelmes dolog. Ha minden forróság nélkül valakinek feje 

sokáig fáj, füle zúg és cseng, hallása nehezül, tagjai lankadnak, az gutaütéstől féljen, 

és az ellenvaló orvosságokkal jó idején éljen. Ha forró nyavalyában a hánykodás 

miatt főfájás következik, vagy az orra vére folyása, vagy pedig hányás következik 

utána.  

ORVOSSÁGAI: Ha külső a fájdalom, csak párlással is eleit vehetni ilyen módon: 

majoránnát vagy bétonieát, melyet sebfűnek hívnak, vagy szekfüvet vagy köményt 

vagy spikinárdot, vagy mindenikből, vagy amelyiket közülök hirtelen kaphatni, egy-

egy keveset főzzenek meg ecetben, hév új téglára csorgassák, s a fejét ruhával 

béborítván, annak párájával párolják mindennap egynéhányszor. Ismét: 

szőlővenyigét égessenek meg, annak hamvából csináljanak jó párlúgot, azzal mossák 
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gyakorta a fejét. Ha hévséggel vagyon, jobb lészen a káposzta torzsának a hamvából 

csinált lúg.  

(Pax Corporis 1695/1984 [F16]) 

 

A tudományos szövegek mezoszintű egységeire jellemző a logikus, átlátható tagolás, ami 

nagyban köszönhető a felsorolásoknak és magyarázatoknak. Ugyanakkor megfigyelhető a 

bonyolultabb mondatszerkesztés is, amelyben gyakoriak a hivatkozások, közbevetések. 

Mindkét jelenség megfigyelhető például az Ars Medica fejről szóló bevezető szövegében (l. 

105; teljes szöveg [F0]). Ebben a szerző felsorolja a fej azon három „részét”, amely a 

fejfájásért felelős lehet. Ezt követően ezekhez csoportosítva mutatja be a fejfájás típusait, 

amelyekről a későbbiekben szól (l. F1–F15). A fejfájás nemeit az először, második, harmadik 

„címszavak” alatt rendszerezve közli. 

 

(105) 

 

(Ars Medica 1577 k./1943 [F0]) 

 

A tudományos nyelvet alapvetően jellemzi a DOLOGszerűség, a nominális stílus, ami egyfajta 

távolítást és hierarchiát eredményez (vö. Halliday–Martin 1993; Tolcsvai Nagy 2005: 44–51). 

Ez az orvosi szövegek leíró és instruktív részeire a mindennapi szövegekhez képest nagyobb 

mértékben jellemző. A (97)-es példa leíró részeiben számos nominális kifejezés olvasható: 

teleségből való fejfájás; jó ízű ételnek, italnak való felettébb való vétele; munkának 

feredésnek, verítőzésnek és minden természet szerént való, es mesterséggel való 

megüresítésnek elmulatása és heverése; szemnek veres volta; az főnek igen nehéz fájása stb. A 

nominális szerkezetek gyakori előfordulása személytelenséget eredményez, ami olykor az 

instruktív rész igei szerkezeteiben is megmutatkozik. Ugyanebben a példában az 

„orvosságok” alatt találkozhatunk passzív (az gyógyítás kezdessék) és számos kell + főnévi 

igeneves kifejezéssel (kell meg vágni, vért kell venni stb.), viszont feltűnően alacsony a 

felszólító igelakok száma (főzd meg, szűrd meg, facsard ki, adj, csinálj össze, kössed). Fontos 

azonban megjegyezni, hogy habár a (97)-es szövegben nem túl gyakori az E/2. személyű 



148 
 

instrukció, a többi példából jól látható, hogy ez tekinthető mind a tudományos, mind a 

mindennapi szövegekben a prototipikus receptbeli utasításnak, ami magas 

konvencionalizáltsági fokot is mutat (vö. Függelék III.). Eltérések mutatkoznak azonban az 

egyes orvosi munkákban: a Pax Corporis receptjeiben fellelhető instrukciók sok esetben 

változatosabb képet mutatnak, mint az Ars Medica és a mindennapi gyűjtemények szövegei. 

A felszólító módú instrukciók sokszor a betegre vagy valamilyen általános gyógyító 

személyre vonatkoznak, így az utasításokban gyakran megfigyelhető a nominalizáció, illetve 

a személytelen utasítások nagy száma (l. 106). 

 

(106) 

A homlokeret is megvágatni igen hasznos a forróságban. Ismét: hólyagot is annak 

módja szerént a lágyán vagy egyébütt szítatni. A köpölyözés is azon végekre jól segít. 

Ha ugyan felvér a fájdalom és dobog, eret kell vágatni, vagy mediát vagy 

cephalicát vagy a homlokán, hogy a megtolult vér szabaduljon. 

Ha a fájdalom valamennyire szűnik, vomitóriummal élhet: addig nem, mert 

erőltetésben elszenvedhetetlen fájdalom következnék, vagy ér szakadna, vagy a szem 

homályosodnék meg. 

Ismét: ebszőlőnek, fülfűnek és disznótöknek levével, akár külön-külön, amelyiket 

kaphatni, vagy mindenikből egy részt vévén, s öszveelegyítvén, mosni kell a 

homlokát, vakszemeit, felyül a fejér fűznek leveleit kötvén reá. Kicsiny 

gyermekeknek csak útifű gyökerét kösd a nyakába, az is használ. 

Jó ezen haszonra a fájdalmas részt akár popiommal akár fejér írral a hévség 

oltására békötni. 

Ugyanezen okon, hogy a hévség alá-felé szívódjék, mosni kell gyakorta a fejét 

fájlaló embernek lábait, ilyen lábvízzel fejér mákot, fejér fűz leveleit és salátát 

főzzenek meg vízben, s azzal mossák. Télben jó a fűzfa és káposzta torzsa hamvából 

csinált párlúgban is mosni. Vagy gyenge fűzágakat rontsanak meg, főzzenek lábvizet 

véle. 

(Pax Corporis 1695/1984 [F16]) 

 

A nominalizáció, a személytelenség szoros összefüggést mutat a receptekben megfigyelhető 

nézőpontviszonyokkal, a perspektivizációval és a szubjektivizációval. Ezekre térek ki a 

továbbiakban a receptek forgatókönyvében előforduló tényezők kapcsán. 
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6.3.2.1.1. A nézőpont szerveződése a tudományos szövegekben 

A receptek meggyőző részének bemutatásakor már esett szó a nyelv és a nyelvi tevékenység 

perspektivikus természetéről, ami a szövegtípus egész diskurzusát is nagyban meghatározza 

(vö. 5.3.3.; l. bővebben Langacker 1987, 2008; Sanders–Spooren 1997, Tátrai 2005). A 

HASZNOSra vonatkozó TUDÁS megosztása legtöbbször a megnyilatkozó saját, szubjektív 

nézőpontjából történik. Jelöltsége eltérő fokozatokat mutat, ami jellemzően metapragmatikai 

reflexiók és a diskurzusban résztvevők személyközi viszonyai által jelenik meg a 

szövegekben (szubjektivizáció). Azt is láthattuk a meggyőzéseknél, hogy a tudatosság 

szubjektuma nemcsak a megnyilatkozó lehet, hanem áttevődhet egy harmadik személyre is 

(objektivizáció), ami szoros összefüggést mutat a presztízs és az információért vállalt 

felelősség mértékével. A nézőpont szerveződését így a személyesség dimenziójában 

(szubjektivizáció–objektivizáció/perspktivizáció) tárgyalom, összefüggésbe hozva a 

diskurzusban résztvevők interperszonális KÖZELSÉGével és TÁVOLSÁGával.  

A nézőpont-szerveződés szempontjából központi jelentőségű tehát a 

szerző/megnyilatkozó (E/1.), aki a recept forgatókönyvének két másik fő résztvevőjének, a 

gyógyítónak és a betegnek a helyét is kijelöli a diskurzusban. Ezek nyelvi megjelenése és 

egymáshoz való viszonya, valamint a tágabb szociokulturális háttér központi jelentőségű a 

személyesség dimenziójának vizsgálatában. Így a továbbiakban arra térek ki, hogy a 

forgatókönyv említett elemei hogyan jelennek meg a tudományos munkák kiválasztott 

szövegeiben, és ezek milyen összefüggést mutatnak a nézőpont-szerveződéssel. 

A megnyilatkozó a receptekben legtöbbször nem válik explicit módon jelöltté. 

Skaláris fokozatait különböztethetjük meg az E/1. jelenlétének a diskurzusban megjelenő 

többi személy viszonyában. Ennek vizsgálatában különösen fontos szerepet kap az instrukció, 

illetve a meggyőzés nyelvi megkonstruálása (vö. 5.3.2.3., 5.3.3.). Így például a személytelen 

vagy a nominális jellegű instrukciók és a kísértett, próbált típusú meggyőzések az E/1. 

jelöltségének alacsonyabb fokát jelzik, és az interakciókban résztvevők interperszonális 

TÁVOLSÁGát fejezik ki. A deontikus modalitású kell + főnévi igenév szintén személytelen, 

ugyanakkor a szükségesség és a hierarchia az interakcióban részt vevőket, az E/1. és E/2. 

közötti viszonyt (E/1.–E/2.) jobban előtérbe helyezi. A felszólító módú instrukciók révén a 

megnyilatkozó még inkább előtérbe kerül, hiszen a felszólítás prototipikusan közvetlen nyelvi 

közeghez kapcsolódik, amelyben az E/1. személy utasít egy vagy több másik személyt egy 

cselekvés elvégzésére. Ezeknek is különböző fokozatait különböztethetjük meg: a passzív 

(csináltassék), a legyen típusú felszólítások, valamint a T/3. és az E/3. imperatív formák az 

E/1. kisebb szintű jelöltségét és bevontságát mutatják (TÁVOLSÁG), mint az E/2. (esetleg T/1.) 
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személyű felszólító igék (KÖZELSÉG). A megnyilatkozó tehát a receptekben megjelenő 

személyek viszonyában is különbözőképpen kerülhet előtérbe jelezve az interakcióban 

résztvevők közötti interperszonális kapcsolatot is. Leginkább jelöltté a megnyilatkozó az E/2. 

viszonyában válik, ami konceptaulizálódhat az instrukcióban, és más megjegyzésekben is, 

mint például: elhidd; tehát elhiggyed, hogy szintén jó; mind ezt cselekedjed; ha akarod.  

A megnyilatkozó mint a tudatosság szubjektuma explicit módon is jelöltté válhat, ez 

leggyakrabban a meggyőző részekben (vö. 5.3.3.), illetve a szöveg közti hivatkozásokban 

fordul elő. Ezek a szövegközti utalások jellemzően a metapragmatikai tudatosság jelölői is: 

melyeket a hideg főfájásban és gutaütésben előszámláltam; s légyen úgy veszteg, amint 

mondám; orra-vére járásáról oda-fel a II. és II. könyvben tanítottam.72 Előfordul még a 

megnyilatkozó T/1. személyű megjelenése és jelöltté válása, amelynek inkluzív és exkluzív 

használatával is találkozhatunk (vö. Tátrai megjelenés alatt: 128): az okát elfogjuk és 

kevesítjük; mint egyéb nyavalyákban szoktunk cselekedni; mondtuk; innen látjuk73 (l. 74, 75). 

A gyógyító és a beteg is a megnyilatkozó viszonyában és nézőpontja által jelenik meg, így 

ennek viszonyában térek ki rájuk. 

 

Ars Medica (1577 k.) – fejfájás  

A személyjelölés (személydeixis) és ezáltal a megnyilatkozó jelöltségének felsorolt 

módjainak mindegyike előfordul a vizsgált tudományos szövegekben. Ezek gyakorisága 

azonban eltérést mutat. Az Ars Medicában (l. F0–F15), főként a leíró részekben számos 

személytelen szerkezettel találkozhatunk: ha pedig ereje vetetik; nem jó meleg helyen lenni; 

az étel kevés és hideg legyen; az gyógyítás kezdessék az érvágáson; ezeket mind 

összeelegyítvén, igen jó az okádás stb. Az orvosságok alatt összegyűjtött receptek instrukciós 

részében leggyakoribb és következetes használatot mutat az E/2. személyű felszólítás. 

Ezeknek kivétel nélkül a gyógyító a címzettje (soha nem a beteg). Az instrukciók között 

gyakori még a kell + főnévi igenév is. Magas az E/3. személyű felszólítások aránya, ami a 

beteggel szembeni elvárásokat (alvás, étel, ital, fürdés stb.) fogalmazzák meg, és sok esetben 

az „eledel”, „ital”, „tanulság” címkék alatt olvashatók (l. F2, F5, F8). A beteg legtöbbször 

explicit módon, verbalizált formában is előfordul a szövegekben pl.: beteg, ember, az feje fájó 

ember, feje fájó (ember), az kinek, valakinek, valamint az ezekre anaforikusan vagy 

kataforikusan utaló igei személyragok (igyék, járjon stb.). Elenyésző azonban az érintett 

testrész + birtokos személyjeles megjelenési módja (tedd az homlokára). Ehelyett jellemzően 

                                                           
72 Pax Corporis 1695/1984 [55, 129, 280]. 
73 Pax Corporis 1695/1984 [55, 95, 147]; Ars Medica 1577 k./ 1943 [10].  
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csak a tesztrész megnevezése szerepel (azzal párold az hideg fejet; abban mossad az fájó 

fejet; kösd az homlokra és vak szemekre). 

Az Ars Medicában több metapragmatikai tudatosságot jelölő kifejezést találhatunk. 

Ezek azonban jellemzően nem az ÉNhez, hanem a MIhez kötődnek: ide alább egyéb helyeken 

megemlékezünk (l. F6); az mint oda felírtunk az hévséggel való főfájásról, ahol írtunk, es 

megmutattuk (l. F8); Oda alá penig, ahol az sárbontásról írunk (l. F8), az kiket megírtunk az 

hidegségből való főfájásról, ahol írtunk (l. F9); oda alá, ahol írunk az gyomorról (l. F10). 

Ezek a deiktikus kifejezések a személyviszonyokon túl tudatos szövegszerkesztési stratégiára 

is utalnak. A megnyilatkozó megjelenése exkluzív MIként történik. Így a címzett nem részese 

ennek a közösségnek, amelyet a betegségekről való TUDÁS tart össze. Ez a MI  tulajdonképpen 

az ÉN és a TE közötti hierarchiát erősíti, ami néhány E/2-höz szóló kifejezésben is 

megmutatkozik: Ezt penig igen eszedben vegyed; de az főnek hátuljára soha az orvosságot ne 

tegyed, hanem az elejére az homlok fele (l. F3). A megnyilatkozó TUDÁSát más, olykor 

általános személyekre való hivatkozásokkal is „bizonyítja”, áthelyezve a tudatosság 

szubjektumát rájuk: az orvos doktorok az naponként való gyakorlatból ezekben vettek; avagy 

folyásokban, kit deákul meatusoknak hívnak; öszve vonása, kit meredeknek avagy görcsnek 

neveznek (l. F0); Soha oly erős főfájdalom nem lehet, kit harmad napig meg nem gyógyít. 

Bebek Imre probalta (l. F1); az írja Galenus, hogy ezzel meggyógyul (l. F4). Ezek 

jellegzetességek a skolasztikus, tudományos tudásreprezentációt jellemzik (vö. Taavitsainen–

Pahta 1995, 1998), amelyben a MIként megjelenő önreprezentáció és az E/2. személy 

megjelenése ellenére a megnyilatkozó és a címzettje között a TUDÁS által megteremtett 

hierarchia a jellemző, a személytelen kifejezésekben pedig az interperszonális TÁVOLSÁG 

konceptualizálódik.  

Az Ars Medicában tehát megfigyelhető egy bizonyos következetes szövegalkotói 

stratégia: a leíró részek sokszor személytelen és nominális stílusúak, az instruktív részekben 

pedig az E/2. személyű felszólítás dominál. A megnyilatkozó jellemzően jelöletlen, ha mégis 

jelölt azt általában az exkluzív MI formájában, illetőleg az E/2. személlyel kifejezett gyógyító 

viszonyában jelenik meg. A TUDÁS reprezentálásánál jellemző a harmadik személyekre való 

hivatkozás, a nézőpontváltás (antik orvosok, magas persztízsű személyek, a TUDÁS 

birtoklója). A beteg jellemzően explicit módon is jelen van a szövegben. Számos utasítás is 

vonatkozik rá (evés, ivás), de a gyógyítás nem az ő feladataként fogalmazódik meg. A 

fejfájás-korpusz alapján az alábbi elemek emelkednek ki a forgatókönyvből (vö. 15. ábra): 
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15. ábra: A fejfájáshoz kapcsolódó szövegek jellemzői az Ars Medicában 

 

 

 

 

Pax Corporis (1695) – fejfájás  

A Pax Corporisban az antik hagyományok ellenére kevésbé következetes stratégia figyelhető 

meg a nyelvi reprezentációk és a személyviszonyok vizsgálata során. Ez különösen az 

instrukciók megformálásában feltűnő. A vizsgált szövegben (l. F16) gyakoriak a személytelen 

vagy általános gyógyító személyre vonatkozó utasítások, így az igeneves szerkezetek (jó élni, 

eleit vehetni, megesmérhetni, béborítván; ruhára kenvén, értő emberrel készíttetvén; kell 

hívesíteni, eret kell vágatni stb.) és a T/3. személyű felszólítások (főzzenek, csorgassák, 

csináljanak, gyúrjanak, kössék). Az egyes mezoszintű egységeken belül többé-kevésbe 

egységes nézőpont érvényesül (l. 107, 108).74 

 

(107) 

Ha a belső főfájás forrósággal vagyon; katángkárót vagy bazsarózsa tövet vagy 

szaporafüvet, amelyiket hamarébb kaphatod [E/2.], rontsd meg [E/2., imp.] jól, és 

kösd bé [E/2., imp.] véle. 

[…] 

Ugyanezen okon, hogy a hévség alá-felé szívódjék, mosni kell [kell +inf.] 

gyakorta a fejét fájlaló embernek lábait, ilyen lábvízzel fejér mákot, fejér fűz leveleit 

és salátát főzzenek meg [T/3., imp.] vízben, s azzal mossák [T/3., imp.]. Télben jó a 

                                                           
74  A 107–109-es példák forrását l. F16.  
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fűzfa és káposzta torzsa hamvából csinált párlúgban is mosni [mn. + inf.]. Vagy 

gyenge fűzágakat rontsanak meg, főzzenek [T/3., imp.] lábvizet véle. 

 

Előfordulnak azonban következetlennek tűnő perspektívaváltások is. A (108)-as példában a 

Ha egyszersmind nem is alhatol E/2. személyű igealakja a beteg perspektívájára utal, majd az 

E/2. felszólítások a gyógyítóra vonatkoznak, a beteg pedig az E/3. személyű birtokos 

személyjelek révén jelenik meg. 

 

(108) 

Ha egyszersmind nem is alhatol [E/2.]. Egy kevés salátát vagy mákot (jobb a 

fejér) vagy ebszőlőt törj [E/2., imp.] valamelyikkel azok közül öszve, s úgy kösd bé 

[E/2., imp.] a fejét [E/3., beteg], hogy mind homlokát [E/3., beteg] s mind 

vakszemeit [E/3., beteg] ellepje. 

 

A megnyilatkozónak mint a tudatosság szubjektumának közvetlen megjelenése a vizsgált 

betegséget tartalmazó szövegben nem jellemző, a mű egészében azonban előfordul. Ez 

megjelenhet E/1. személyű formában a metapragmatikai tudatosság jelölőjeként: légyen úgy 

veszteg, amint mondám; a fejét mindazokkal erősíthetni, melyeket a hideg főfájásban és 

gutaütésben előszámláltam; de mivel ama két nemes praesidiumot, az érvágást s a purgációt 

elhallgattam, csudálhatná valaki,75 valamint inkluzív MIként (l. 74,109). 

 

(109) 

Az orvoslásban vigyázni kell a nátha eredeteire s okára, hogy azt orvosoljuk [T/1., 

ink.], a részt, ahonnan szivárog, erősítsük [T/1., ink.], a sok nedvességet szárasszuk 

[T/1., ink.], ha veszedelmes helyre, úgymint tüdőre siet, onnan elfogjuk [T/1., ink.]. 

(Pax Corporis 1695/1984: 55)  

 

Megfigyelhető továbbá a megnyilatkozó szubjektív nézőpontja, „értékítélete” számos 

megjegyzésben: minden babona nélkül; jó ez is parasztorvosságban; híres inkább, mint 

hasznos.76 Találkozhatunk továbbá a tudatosság szubjektumának harmadik személyre való 

áthelyezésével is, amelyek azonban sok esetben általános gyógyító személyekre vonatkoznak, 

csak ritkán neves orvosokra:  

                                                           
75 l. Pax Corporis 1695/1984: 55, 129, 343. 
76

 l. Pax Corporis 1695/1984: 40, 290, 339. 
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Pl. 

 

Igen dicsérik a viaszt  

Dicsérik itt 

Vannak egyebek is, melyeket tudósok eleitől fogva megjegyzettek e nyavalyában 

Galenus tanácsából  

Crato, ki e seculumban három egymás után következett császároknak medicusok volt, 

ki is sok magyarok nyavalyája orvoslásában boldogul használt, e nyavalyát 

ilyenformán szokta orvoslani  

(Pax Corporis 1695/1984: 295, 260, 314, 175, 313–314) 

 

A gyógyító személye változatos formában reprezentálódik: E/2. felszólító vagy egyéb modális 

igealakok révén (reszelj, kösd bé véle, újítsd; kaphatod stb.) és T/3. személyű felszólítás 

formájában, illetve sokszor háttérben marad a személytelen kifejezéseknek, a személy 

kifejtetlenségének köszönhetően. A beteg jellemzően megjelenik valamilyen explicit nyelvi 

formában: valakinek, a fejét fájlaló ember lábait, az ilyen főfájó ember fejére. Ezekre később 

jellemzően igei személyragok (élhet) és birtokos személyjelek (fejét, talpait, homlokát, szeme) 

révén történik utalás viszonylag nagy szövegbeli távolságot is áthidalva.  

 Összességében elmondható, hogy a Pax Corporisra jellemző a tudományos munkák 

felépítése, tagolása, a leíró és az instruktív részek megjelenése. A receptek általában az 

„orvosságok/orvosságai” rész alatt olvashatók. Az egyes recepteken belül nem, de a 

szomszédos szövegeknél jellemző a gyakori perspektívaváltás elsősorban a gyógyító 

személyére nézve. A személytelen instrukciók magas előfordulási aránya is megfigyelhető. A 

megnyilatkozó olykor jelöltté válik a szövegben, ami E/1. személyű megjegyzésként vagy a 

címzettet is magába foglaló, inkluzív MIként jelenik meg. A tudatosság szubjektuma harmadik 

személyre is áthelyeződhet, ezek gyakran általános gyógyító személyekre vonatkoznak. Az 

antik orvosokra való hivatkozás jóval kisebb számban jelenik meg, mint az Ars Medicában 

(vagy a Herbáriumban 1578/1979). A Pax Corporis szövegszervezése és nyelvi konstruálása 

jelentősen eltér az Ars Medicáétól. Ez több okkal is magyarázható: egyrészt Pápai Páriz már 

az „elöljáró beszédben” tisztázza, hogy munkáját „az igyefogyott szegényeknek” szánja.77 A 

nyelvi konstruálásban és számos megjegyzésben nagymértékben alkalmazkodik a 

                                                           
77 A Pax Corporis előszaváról l. bővebben Függelék II. Nyomtatott művek 4. Az Ars Medicának az előszava 
elveszett, így hiányzik a konkrét célközösség megnevezése (erről l. bővebben Függelék III. Kéziratok 1.) 
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címzettekhez (vö. hozzáigazítás Tátrai 2005: 211), ezzel is magyarázható a receptek 

rövidsége, egyszerű nyelvezete, az eljárásokhoz fűzött magyarázatok részletessége (l. 110). 

 

(110) 

Vannak a patikában igen erős vizek, melyeket tudós medicusok hagytanak és adtanak 

közönséges haszonra aqua apoplectica titulusa alatt, melyekkel gyakorta éljen, egy-

egy kalánkával megiván belőlök.  

(Pax Corporis 1695/1984: 46) 

 

A laikus szélesebb körének szánt munka érthető nyelvezete azonban a tanult orvos és a 

korabeli tudományosság általános gondolkodásmódját, stílusát is magán hordozza.78 Ez 

figyelhető meg többek között a mű elrendezésében, a kifejtett nyelvi formákban, a választékos 

fogalmazásban és a latin megjegyzésekben is (pl. hánytató orvosság – vomitorium). A 

személytelen instrukciók magas aránya interperszonális TÁVOLSÁGot, ugyanakkor az inkluzív 

MI megjelenése KÖZELSÉGet sugall. Ezekben részben a tudományos gondolkodási mód és a 

stílus változása, valamint a szerző címzettekhez való adaptív tevékenysége is tetten érhető. 

Ezek alapján a vizsgált betegség és a recept forgatókönyve az alábbi összefüggéseket mutatja 

(vö. 16. ábra). 

 

16. ábra: A fejfájáshoz kapcsolódó szövegek jellemzői a Pax Corporisban 

 

 

                                                           
78 A későbbiekben érdemes lenne részletesen is megvizsgálni a tudományos gondolkodásmód változását az Ars 
Medica és a Pax Corporis kapcsán. A két orvosi munka között eltelt több mint 100 év a stílustípus alakulásához 
is közelebb vihet minket.  



156 
 

6.3.2.2. A mindennapi stílustípus mezo- és mikroszintű jellemzői 

A mindennapi receptgyűjtemények szövegei ritkán épülnek be leíró részekbe. Terjedelmüket 

tekintve szinte magukban is mezoszintű szövegeknek számítanak, amelyek a fent említett 

prototipikus egységekre bonthatók (vö. 6.3.1.2.). Mondataik általában rövidek, elrendezésükre 

pedig a lineáris kronologikusság jellemző, amelyet a tagmondatok egymásutánisága, illetve az 

és, amikor, azután kötőszavak fejeznek ki. Ezenkívül olykor előfordul bennük a ha – akkor 

viszony, illetve egyéb alárendelések is (vonatkozói, célhatározói). A továbbiakban a 

mindennapi szövegekben is a nézőpontviszonyok szerveződésére térek ki részletesebben a 

mezo- és a mikroszintű jellegzetességek kapcsán 

 

6.3.2.2.1. A nézőpont szerveződése a mindennapi szövegekben 

A mindennapi receptekben a megnyilatkozó jelöltsége eltérő lehet, és általában az instrukció 

vagy a meggyőzés révén reprezentálódik. Explicit jelöltsége a vizsgált korpuszban nem túl 

gyakori (l. 100), de a második személy viszonyában gyakran előtérbe kerül az interakciókban 

résztvevők interperszonális kapcsolata is. Ezek egyrészt az E/2. személyű instrukció, másrészt 

az E/2. személynek szóló megjegyzések révén jelennek meg, amelyekben olykor az attitűdre 

és az érzelmekre hatás is megfigyelhető (ha akarod [F48], tahat elhigied [F52], elhidd [F63], 

szépen így cselekedjél [F82]). A tudományos szövegekhez hasonló személytelen formákkal 

ritkán találkozunk (kenettetik [F32]), és jellemzően azok is a magas konvecionalizáltsági 

fokot mutató kell + főnévi igeneves formában jelennek meg, vagy más instrukciós formákkal 

keveredve (l. 111, 112; F22, F57, F58, F85 stb.).  

 

(111) 

Fö faiasrul. Az fekete ürömnek gjükeret megh kel eczetben fözni, az utan az faio före 

kel kötni, s-megh giogul.  

(Medicinae Variae 1598/1989 [F20]) 

 

(112) 

Azonról való. Ebszőlőnek, disnótöknek, fülfűnek leveleit öszvefacsarván, elegyítvén 

kösd [9] be az vak szemet, homlokát vele, felyül fejér fűzágat levelestül főzz meg, 

kösd az feje tetejére.  

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [F87]) 
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Az instrukciók tehát prototipikusan E/2. személyű felszólítás révén reprezentálódnak. A 

felszólítás és a második személy megjelenése révén a megnyilatkozó és a címzett (a gyógyító 

vagy a beteg) is jobban előtérbe kerül, így ezt a kommunikációt a KÖZELSÉG jellemzi. Érdekes 

különbség mutatkozik a tudományosabb szövegekhez képest, amelyekben az E/2. személyű 

felszólítások jellemzően egy gyógyító személyhez szólnak. A mindennapi receptekben 

azonban sokszor magát a beteget szólítják meg. Ezekben a szövegekben jellemzően az E/2. 

személyű felszólítás és a testrész + E/2. személyű birtokos személyjel kapcsolata révén válik a 

második személy a szövegek címzettjévé (l. 113, 114).79  

 

(113) 

Feied [E/2.] ha akkor fái, mikor az szemed [E/2.], arrul a fü fáiásrul valo. A Boldog 

Aszony méntaiát fözd [E/2., imp.] meg tiszta vizben, es abban mozd [E/2., imp.]  

feied [E/2.], es használ.  

(Házi patika 1663 k./1989 [F54]) 

 

(114) 

Az igen nagy főfájásról való. Rózsavíz, rózsaolaj, folyó víz, erős eczet, rózsa 

pogácsa; ezeket tedd [E/2., imp.] egy fazékban kenyér haj alatt, főzz meg [E/2., imp.] 

egy fazékban az rózsapogácsát, áztasd meg [E/2., imp.], kösd [E/2., imp.] az 

homlokodra [E/2.].  

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [F68]) 

 

Az öngyógyítás az E/3. személyű felszólító igealak és a testrész + E/3. személyű birtokos 

személyjel kapcsolata révén is megvalósulhat (l. 69, 115, 116).  

 

(115) 

Item. Feier vreöm, borostian, kapotniak, etelben valo szekfü, ezeket mind ember 

uiteze [E/3] es rakia [E/3., imp.] egj fazekban, es teölcsön [E/3., imp.] bort rea, hogj 

iol forjon, annak utanna az leueuel mossa az feiet [E/3.] io melegen, es az füueketis 

kösse rea [E/3., imp.], io melegen, megh gjogjull.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [46]) 

 

                                                           
79  l. még F17, F18, F21, F38, F39, F45, F46, F50, F55, F60, F61, F62 F65, F67, F69, F70, F71, F73, F74, F75, 
F83, F86, F93, F94, F96, F102, F103, F104, F105, F106, F123, F124, F126. 
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(116) 

Fö fajasrol. Vegyen [E/3., imp.] piritot kenyeret, es asztassa megh [E/3., imp.] 

borban, es kösse [E/3., imp.] az nyaka csigajara [E/3.]. [121] 

(Gyógyszerek I. [17. sz. eleje]/1989 [F100]) 

 

A tudományos szövegekkel ellentétben ezek az instrukciók nemcsak a gyógyítás 

körülményeire (ételre, italra) vonatkoznak, hanem a gyógyító folyamat véghezvitelére is. A 

gyógyító személye tehát egybeeshet a beteg személyével a mindennapi orvoslásban, ami 

nyelvileg is megjelenik. Így a szöveg címzettje lehet a gyógyító vagy maga a beteg, ami a 

korabeli gyógyítói gyakorlatról is sokat elárul (vö. levélidézet 4.3.2.). A beteg nyelvi 

reprezentációja tehát történhet a megnyilatkozó viszonyában az E/2., illetve E/3. személyű 

felszólítás és ehhez kapcsolódóan a birtokos személyjelek révén. Ezenkívül találkozhatunk az  

az ki (l. F21), valaki (l. F24), a beteg (l. F53), a főfájó ember (l. F63), a főfájó (l. F64), ember 

uiteze (l. F46), az fájó fő (l. F20) típusú reprezentációkkal is, amelyekre később a testrész + 

E/3. személyű birtokos személyjel viszonya utal újra a szövegben. Sok esetben azonban 

megfigyelhető, hogy a beteg explicit megnevezése nélkül történik birtokos személyjellel 

történő ráutalás (l. 117, 118).80 

 

(117)  

Veöd uizet az borostiannk ‹leu›, eös olait hozza es eczeteöt, kend megh az orra likait 

[E/3.] uele.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [F35]) 

 

(118) 

Fej zugas ellen. Fekete ürömböl lugot czjnalj es azzal mosnj es azzal fejet [E/3.], az 

ürmöt penig labara [E/3.] kötnj.  

(Orvosságos könyveczke 1664 k./1989 [56]) 

 

A mindennapi receptekben több olyan koreferencia viszony is előfordul, amely a 

forgatókönyv háttérben lévő elemeket aktiválja előzetes kifejtés nélkül, vagy nem koherens a 

szövegben előzőleg kifejtett információkkal. Ezek a koreferencia viszonyok leginkább a 

beszélt nyelvre jellemzők, ahol a kontextuális tényezők egyértelművé teszik a névmási vagy 

                                                           
80 F25, F27, F33, F34, F43, F49, F57, F76, F97, F98, F107, F111, F 112, F128. 
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személyragos utalás vonatkozásait: „A spontán társalgás különböző típusaiban a kifejtettség 

közelít a zéró + inflexióhoz vagy a névmáshoz…” (Tolcsvai Nagy 2006: 80).  

A mindennapi receptekben számos más elliptikus szerkesztési mód, illetőleg olyan 

nézőpontváltás figyelhető meg, amelyek beszélt nyelvi tulajdonságokat mutatnak fel. A 

továbbiakban kiemelek néhány ilyen jellemzőt. Több esetben találkozhatunk egyeztetési 

„hibá”-val vagy az egyeztetés hiányával, illetve nem kifejtett elemekre való utalással. Így a 

(119)-es példában hiányzik az egyeztetés a tárgy és az ige között (nincs tárgyrag a 

hozzávalókon), valamint hiányos szerkesztés is megfigyelhető: a reá kötni a fejre vonatkozik 

(előzőleg fejfájásról esett csak szó). A (120)-as példában pedig nagy valószínűséggel nem az 

egész embert, hanem a fejet kell a szerrel mosni.  

 

(119) 

Feö faiasrol. Szökfü, czombor, giömber, szereczeön dio, pirotot keiner, forro eczettel 

kel meg ötteni, es rea keöttni. 

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [F22]). 

 

(120) 

(F44) Fö faias ellen. Az szölö fö leuelet szed megh, es fözd megh lugban, es azal 

mossad az feje faio emberth.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [F44]) 

 

Elliptikus, beszélt nyelvre jellemző szerkesztés és az egyeztetés hiánya figyelhető meg a 

(121)-es recept első három összetevőjénél, amelyeknél hiányzik a tárgyrag. Az igéhez 

legközelebb álló hozzávaló azonban már kap tárgyragot. A beszéltnyelviség, a megnyilatkozó 

és a címzett nyelvi KÖZELSÉGe a szöveg többi részében is megfigyelhető (úgy egyed). A 

(122)-es példában is hiányzik a rag a recept végén lévő sebfűről (E mellett igyék zsályáról 

vagy betunikáról, az az sebfű). 

 

(121) 

Főszédelgésről igen jó, jó. Szerecsendió virága, sálya, corijándrom, szelet kenyeret 

piríts meg, hincs meg borral, hints meg ez szerekkel. Úgy egyed egynéhány napokon, 

oztán éjomra nyelegess egy-egy borsóni temejént el reggeleken; az corijándromot 

rágjad erősen.  

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [F60]) 
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(122) 

Avagy apríts kenyeret, öntözd meg jó borral és hints meg corijándrommal vagy 

cubiommal vagy szerecsendióval vagy virágával, vagy köménymaggal törve. E 

mellett igyék zsályáról vagy betunikáról, az az sebfű.  

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [F84]) 

 

A mindennapi receptekben olykor a nézőpont-szerveződés is beszélt nyelvi jellemzőket mutat 

fel. A tudatosság szubjektumának harmadik személyre helyezése, és az ebből adódó 

perspektivizáció a vizsgált korpuszban nem túl gyakori (Mert Janos kiraltis euel dermeztettek 

ki a uilagbol, tahat el higied, hogj szinten io [F52]; Ezeket Dioscorides írja [F120]).81 Ezzel 

szemben számos fordításból, másolásból, az orális szöveghagyományozásból vagy a 

tudományos szövegekhez képest minimálisabb stratégiai szerkesztésből adódó 

nézőpontváltás, következetlenség figyelhető meg a nyelvi konstruálásban (l. 118, 123–127). 

Így például nem egyértelműek a cselekvői szerepek a (123)-as példában, ahol a birtokos 

személyjel és az E/3. személyű igei személyrag a betegre utal, azonban a következő 

mellékmondatban T/3. személyben reprezentálódik, és így általános személy(ek)re 

vonatkozik. 

 

(123)  

Feö faiasrol. Jo feö faiasrol az borostiannak leue, ha orraban [E/3.] czöpögteti [E/3.], 

es azonnal feöstöt tesznek [T/3.] orra [E/3.] ala.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [F29]) 

 

A (124)-es recept egyrészt elliptikus szerkesztést mutat, másrészt a következetlen 

nézőpontváltások és az egyeztetés hiánya is megfigyelhető benne (az kenniek). A recept 

kezdetén az E/2. a cselekvő, aki elkészíti a szert, majd általános gyógyító személyek kenik az 

E/2. személyben megjelenő beteg fejére a gyógyírt. 

  

(124) 

Feö faiasrol. Az borza uiragot tölcz [E/2, imp.] üuegbe, tölcz [E/2, imp.] eczeteöt 

rea, olaya ualtozik, ha ueröfenire keötik [T/3.], az kenniek [T/3., imp.] feied [E/2, 

beteg] lagiat, megh giogiul.  

(Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 [F42]) 
                                                           
81 Ez azonban eltérő az egyes mindennapi receptgyűjteményekben vö. 5.3.3.3. 
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A fentiekhez hasonlóan következetlen nézőpontváltások figyelhetők meg a (125)-ös, (126)-os 

és (127)-es példákban. 

 

(125) 

Főfájás ellen. Hogyha az disznó köménynek gyükerét faolajjal t.i. öszve[ve]red 

[E/2.] rózsaeczettel, fejedet [E/2.] kened véle, amaz [E/3.], az ki [E/3.] úgy aluszik, 

mint egy megholt, elfelejt [E/3.] mindent. Főszédelgést, kórságoz, hagymázt, 

farzsábát, görcsöt, régi főfájást meggyógyít, fülfájást is, igaz úgy. Az gyükeréből 

kijött succusát, ha az fog udvába töltöd [E/2.], meggyógyítja, az pora penig álom 

ellen jó.  

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [65]) 

 

(126) 

(F76) Ha nem alhatol [E/2.] tőle az nagy főfájás miatt. Fejér mákot, vagy ebszőlőt 

törd öszve [E/2., imp.] az felyül megírt füvekhez, vagy salátát roncsold öszve [E/2., 

imp.] jól, kösd be [E/2., imp.] homlokát [E/3.], két vak szemét [E/3.].  

(Medicusi és borbélyi mesterség 1668–1703/1989 [F76])82 

 

(127) 

Azkinek fejében jár az köszvény. Vagdald meg [E/2., imp.] az kendert, főz[d] meg 

[E/2., imp.] egy kicsinné, és mossa [E/3., imp.] az fájó helt, és kösd [E/2., imp.] vele.  

(Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 [F95]) 

 

A mindennapi receptek mezo- és mikroszintű elemzése alapján elmondható, hogy ezekre a 

szövegekre kevésbé jellemző a tudományos szövegekben megjelenő szövegalkotási stratégia. 

A szövegek jellemzően rövidek, sokszor kifejtetlenek. Instrukcióikban leggyakrabban a 

konvencionalizált E/2. személyű felszólítás jelenik meg (ezáltal a CSELEKVÉS), ami számos 

más E/2. személyű megjegyzéssel együtt interperszonális KÖZELSÉGet fejez ki. Ezt erősítik 

meg a következetlen nézőpontváltások, amelyek révén a mindennapi receptekben számos 

beszélt nyelvi jellemző érhető tetten. A mindennapi receptek forgatókönyvéből a fejfájás-

korpusz alapján az alábbi elemek emelkednek ki (vö. 16. ábra): 

 

 

                                                           
82 Ez a recept nagy hasonlóságot mutat a Pax Corporisban található (108)-as példával. 
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17. ábra: A fejfájáshoz kapcsolódó szövegek jellemzői a mindennapi receptekben 

 

 

 

6.3.3. Összegzés – a tudományos és a mindennapi stílustípus jellemzői 

A fenti elemzés alapján elmondható, hogy a tudományos és a mindennapi stílus vizsgálatában 

nagy szerepet játszik a személyesség dimenziója. A tudományos munkákra alapvetően 

jellemző a tudatos szövegszerkesztési stratégia, ami megmutatkozik a szövegek mögötti 

elméletben, elrendezésben, a tagolásban, a kifejtettségben és a nyelvi megformálásban 

egyaránt. A vizsgált tudományos szövegekben nagyobb arányban figyelhető meg a 

megnyilatkozó jelöltté válása, ami szoros összefüggést mutat a szerzőség kérdésével is.83 A 

vizsgált orvosi munkákban a T/1. személyű megjegyzések is előfordultak: az Ars Medica 

esetében ezek a kifejezések a címzettektől való TÁVOLSÁGot (exkluzív MI), a Pax Corporis 

esetében pedig interperszonális KÖZELSÉGet fejeztek ki (inkluzív MI). Mindkét szövegben 

magas az instrukciók E/2. személyű felszólításként való reprezentációja, ami a 

beszédpartnerek KÖZELSÉGére utal (ugyanakkor figyelembe kell vennünk ennek az 

instrukciónak a magas konvecionalizáltsági fokát is). Mindkét műre jellemző azonban a 

nominális és a személytelen kifejezések magas aránya (a mindennapi szövegekéhez képest). 

Összességében ezek a jellemzők interperszonális TÁVOLSÁGot, és hierarchiát fejeznek ki 

(különösen az Ars Medicában). 

                                                           
83 Ezt igazolja számos más orvosi munka (vö. Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983; Pettényi Borbély 
Márton orvosló könyve 1683–1701/1983), sőt néhány mindennapi receptgyűjtemény is (vö. Kis Patika 
1628/1989). A megnyilatkozó jelöltsége a szerzőségen kívül attól is függ, hogy milyen szöveg része a 
receptgyűjtemény. Így a levelekben, naplófeljegyzésekben gyakran előfordul a szubjektivizáció; valamint az 
erősen vallási jellegű, prédikációszerű írásokban is megfigyelhető a szerző nagyobb mértékű bevontsága (vö. 
Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983). A későbbi, szubjektivizációhoz kapcsolódó kutatásokban 
érdemes figyelembe venni ezeket az összefüggéseket is.  
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 A mindennapi szövegekben ezzel szemben inkább az interakcióban részt vevők 

KÖZELSÉGe jelenik meg, ami egyrészt megmutatkozik a konvencionalizált E/2. személyű 

felszólító módú instrukcióban, másrészt a második személyt megszólító megjegyzésekben; 

továbbá a beszélt nyelvre jellemző kifejtetlen, elliptikus szerkesztésben és koreferens 

viszonyokban. A korabeli mindennapi öngyógyítás sajátos jellegzetessége is tetten érhető a 

nyelvi konstruálásban. A személyesség dimenziója, valamint az interperszonális KÖZELSÉG és 

TÁVOLSÁG a történeti szövegek beszélt nyelvi jellemzőihez is közelebb visz minket. Ezeket a 

későbbi kutatások során érdemes lesz részletesen is elemezni a receptekben és a rokon 

szövegtípusokban egyaránt (vö. Koch–Oesterreicher 1985). 

 Összességében elmondható, hogy az egy betegséghez kapcsolódó korpusz a 

tudományos és a mindennapi stílustípus számos jellegzetességének megragadására 

alkalmasnak bizonyult. Ennek eredményeit a 9. táblázatban foglaltam össze. Fontos azonban 

szem előtt tartani, hogy a korabeli receptirodalom több jellegzetessége kimaradt a kiválasztott 

szempont révén. Így a gyógynövényes és flastromokhoz kötődő receptek jellemző 

tulajdonságai (mértékegységek, adagolás, az igei instrukció kimaradása); az érvágáshoz 

tartozó regulák; az egyes receptgyűjtemények egésze; a szerzőség; a források megjelölése stb. 

A 16–17. századi orvosi szövegek stílustípusainak teljes körű feltárásához ezen szempontok 

figyelembevétele, valamint az egyes jelenségek mennyiségi mérése további fontos feladatként 

fogalmazódik meg. Ezekhez az elemzésekhez csakúgy, mint a recept teljes 

alakulástörténetének a megragadásához a recept forgatókönyve adhat keretet.  

 

9. táblázat: A tudományos és a mindennapi stílustípus makro-, mezo- és mikroszintű jellemzői a 
fejfájás-korpuszban 

 

tudományos stílustípus mindennapi stílustípus 

Makroszint 

• tudományos elmélet áll a hátterében 

(de a keresztény hit és a népi hiedelem 

is jelen van benne) 

• meghatározott elrendezési elv mentén 

megjelenő szövegek, receptek (pl. fejtől 

lábig; flastromok stb.) 

• terjedelmesebb, részletesebb szöveg 

része 

Makroszint 

• népi megfigyelés, hiedelem, 

tudományos elméletek keveredése 

 

• általában nincs meghatározott rendezési 

elve a recepteknek (esetleg alfabetikus 

sorrend vagy tematikus elrendezés) 

• önálló rövid szöveg, esetleg 

szövegkolónia 
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• változó terjedelem, de általában jól 

elkülöníthető mezoszintű egységek 

(tagoltság) 

 

Mezoszint 

• kronologikus linearitás (és egyéb ok-

okozati viszonyok sematikus 

kifejeződése) 

• gyakran elmaradó iniciátor 

• E/1. gyakoribb (szerzőség, a 

tudatosság szubjektuma, 

metapragmatikai tudatosság) 

• a tudatosság szubjektuma gyakran 

áttevődik neves orvosokra 

• a meggyőzés változatos formái a 

tudományosság jegyében 

• prototipikus instrukció: E/2. felsz., 

kell + inf. + gyakori személytelen 

igei formák (passive voice) 

• a beteg és a gyógyító személyének 

elválasztása  

(gyógyítás sémája) 

• ritkább nézőpontváltások (általában 

tudatos, következetes) 

 

Mikro  

• kifejtettebb (több a latin–magyar 

magyarázat, a szakszó) 

• rövid, gyors információátadás, 

mezoszintű szöveg  

(tagoltság) 

 

Mezoszint 

• kronologikus linearitás  

 

 

• az iniciátor ritkán marad el 

• E/1. ritkább (ismeretlen szerző, 

másolás) 

 

• a tudatosság szubjektuma áttevődhet 

neves orvosokra, főurakra 

• a meggyőzés változatos formái 

(érzelmek, eredmény) 

• prototipikus instrukció: E/2. felsz., 

kell + inf. (jellemző a személyközi 

interakció reprezentációja) 

• a gyógyító személy sokszor maga a 

beteg (gyógyítás sémája + 

öngyógyítás sémája) 

• gyakoribb nézőpontváltások (sokszor 

nem tudatos, következetlen) 

 

Mikro  

• elliptikus, kifejtetlen (a forgatókönyv 

hátterében lévő információk 

aktiválása)  
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„History is not only something of the past,  

but includes the present and the future.”  

(Taavitsainen–Fitzmaurice 2007: 29) 

 

7. Összegzés, kitekintés 

 

Dolgozatom fő célkitűzése az volt, hogy bemutassa a magyar nyelvű orvosi recept 

alakulástörténetének kezdeti szakaszát (16–17. század), valamint a szövegtípus használati 

körét az orvosi szöveghagyomány tágabb kulturális kontextusában. Ehhez a pragmatikai 

megközelítés és a kognitív nyelvszemlélet szolgált elméleti keretül. A kutatás rávilágított arra, 

hogy a szövegtípus a korabeli gyógyításhoz kapcsolódó kommunikáció számos 

jellegzetességének leírását és felfejtését lehetővé teszi, így az elméleti megközelítés 

termékenynek bizonyult a történeti szövegvizsgálatban.  

  Az elemzés pragmatikai84 megközelítéséből adódóan a dolgozat részletesen kitért a 

16–17. századi orvoslást meghatározó tényezőkre: így annak történetére európai és magyar 

viszonylatban, a receptirodalom alakulásának főbb állomásaira, valamint a gyógyítást végzők 

körére. Láthattuk, hogy a vizsgált korban az orvoslást nagy heterogenitás jellemezte: 

kiemelkedő jelentőségű volt az antik és az arab medicina hagyománya, a tanult orvoslás, a 

keresztény hit, továbbá a népi, empirikus gyógyítás is. Ezek a tényezők az orvosi 

szöveghagyomány kialakulásában és a gyógyításhoz kapcsolódó diskurzusközösségek 

szerveződésében is fontos szerepet kaptak. Így a gyógyítók körével szoros összefüggésben a 

szövegek jellemzően három csoportra oszthatók: tudományos értekezésekre, borbély-sebész 

iratokra, valamint mindennapi receptgyűjteményekre. Ez a felosztás azonban nem jelenti az 

orvosi szöveghagyomány egyes szintjeinek merev szétválasztását. Ahogy az elemzés is 

rámutatott, van létjogosultsága a korabeli orvosi szövegek ilyen jellegű klasszifikációjának, 

hiszen az egyes szintek szövegeiben megfigyelhetők jelentős konstruálásbeli különbségek. 

Fontos azonban szem előtt tartani, hogy az orvosláshoz kapcsolódó írások, a gyógyítást 

végzők köreihez hasonlóan, szoros szálakkal kapcsolódtak össze a tudományos (szakmai) és a 

mindennapi használat mentén. Így a magyar nyelvű szövegek elemzése során a hármas 

felosztás helyett a tudományos és a mindennapi skáláján (egymás viszonyában) mutattam be 

az orvosi kommunikáció diskurzusközösségeit és a már kialakult diskurzustípusait, beleértve 

az orvosi receptet is. 
                                                           
84 A pragmatikait a szociolingvisztikai megközelítéssel szoros egységben tárgyalom nem választva szét őket (vö. 
2.2.)  
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 A vizsgálat rámutatott arra is, hogy a 16–17. században a recept alapszintű 

szövegtípusként értelmezhető. Ennek témája a HASZNOS, amelynek különböző kidolgozása 

révén tematikusan szerveződő alcsoportok jönnek létre. Ezek jelentős része a gyógyításhoz 

kapcsolódik, így megkülönböztethetünk terápiás, gyógynövényes és gyógyírek/flastromok 

elkészítésére vonatkozó recepteket, valamint állatgyógyászati ismereteket tartalmazó 

utasításokat. Láthattuk, hogy számos tematikus altípus nem az orvosláshoz, hanem a 

mindennapi teendőkhöz köthető (szépségápolás, étrend, étel elkészítése, tartósítás, 

méhészkedés stb.). A receptnek mint alapszintű szövegtípusnak a meglétét bizonyította az is, 

hogy ezek a tematikus altípusok egy-egy mindennapi receptgyűjteményen belül, együtt 

fordulnak elő, továbbá számos konstruálásbeli közös tulajdonságot mutatnak fel. Az egyes 

típusokra azonban sajátos fejlődési tendenciák is jellemzőek lehetnek egy-egy tipikus 

szituációhoz kapcsolódva. Így például a terápiás és a gyógynövényes, valamint flastromok 

készítéséhez kapcsolódó receptek nemcsak témájuk révén alkották a recept egy altípusát, 

hanem a kidolgozás módjában is tendenciaszerű tulajdonságokat mutattak fel. Azt is 

megfigyelhettük, hogy a társadalmi és kulturális relevancia révén a tematikus alcsoportokból 

önálló szövegtípus is létrejöhet. A dolgozat a konyhai recept esetére tért ki, amely ugyan a 

vizsgált korban már kivált az alapszintű szövegtípusból, számos jellegzetessége révén 

azonban még szorosan kapcsolódott hozzá.  

Az elemzés bemutatta tehát, hogy a szövegtípus tematikusan szerveződő altípusai, 

valamint az egyes szöveghagyományokban kialakult recepttípusok nagyban meghatározzák 

azt, hogy az egyes recepteken belül hogyan dolgozódik ki nyelvileg a HASZNOS. Ezzel szoros 

összefüggésben elemeztem a receptekben előforduló tipikus információkat és azok 

elrendezését. Megállapíthattuk, hogy a 16–17. századi receptek prototipikusan három 

funkcionális egységre oszthatók: az iniciátorra, az instrukciós, valamint a meggyőző részre. 

Az iniciátoroknak szemantikailag két alapvető típusát különíthettük el. Az egyik egy betegség 

vagy probléma, a másik egy gyógynövény vagy egy készítmény/flastrom fogalmi tartományát 

nyitja meg. Mindkét esetben változatos nyelvi reprezentációk voltak megfigyelhetők, amelyek 

a konvencionalizáltság fokával is összefüggést mutattak.  

A dolgozat részletesen tárgyalta a szövegtípus fő funkcionális egységét, az instrukciós 

részt, amelyben a HASZNOS a recept fő funkciója, a ’hogyan csináld’ mentén TUDÁSként 

és/vagy CSELEKVÉSként dolgozódik ki. Az instrukciós rész tartalmazza a hozzávalókat, a 

mértékegységeket, az adagolásra, valamint az elkészítésre vonatkozó információkat. Az 

elemzés tanulsága szerint ezek közül a vizsgált korban a nominális elemek révén 

reprezentálódó hozzávalók, valamint a prototipikusan igei szerkezetben megkonstruált 
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instrukciók játszanak központi szerepet. A dolgozat az instrukciót beszédaktusként mutatta 

be, amelynek nyelvi reprezentációit a felszólító mód és a kijelentő mód kontinuumában a 

CSELEKVÉS és a TUDÁS viszonyában értelmezte két kognitív beszédaktus-modell segítségével. 

Az instrukciók reprezentációira eltérő mértékű prototipikalitás és konvencionalizáltsági fok 

volt jellemző, ami összefüggést mutatott az egyes altípusokkal és a tudományos, illetve a 

mindennapi használattal is. A prototipikus instrukciónak a korabeli receptekben az E/2. 

személyű felszólítás számított, emellett a deontikus modalitás is gyakori és konvencionalizált 

használatot mutatott. A személytelen instrukciók jellemzően a tudományosabb igényű orvosi 

munkákban jelentek meg sok esetben más mintákkal keveredve. Az instrukciók 

reprezentációinak vizsgálata az interperszonális KÖZELSÉG és TÁVOLSÁG kérdésével is 

összekapcsolódott, amelyhez szorosan kötődik a recept utolsó (fakultatív) funkcionális 

egysége, a meggyőzés. 

 Láthattuk, hogy a 16–17. századi receptekben a meggyőzés szoros összefüggést 

mutatott a korabeli gyógyítást meghatározó tényezőkkel, és a megnyilatkozó bizonyosságával, 

az evidencialitással. Központi jelentőségű továbbá, hogy a bizonyosság vagy a bizonyíték 

milyen perspektívából dolgozódik ki. Így megfigyelhettük a megnyilatkozónak a különböző 

mértékű bevontságát, továbbá a tudatosság szubjektumának harmadik személyre való 

helyezését. A megnyilatkozó nagyfokú jelöltsége (szubjektivizáció) az információért vállalt 

felelősséget is növelte, valamint interperszonális KÖZELSÉGet konceptualizált. A magas 

presztízsű harmadik személy bevonása (perspektivizáció) a megnyilatkozónak az 

információért vállalt felelősségét csökkentette, és TÁVOLÍTÓ funkcióval is rendelkezett. 

 Az interperszonális KÖZELSÉG és TÁVOLSÁG kérdése a tudományos és a mindennapi 

használatú szövegekben is alapvető fontosságúnak bizonyult. A két használati kör a 16–17. 

századi orvosi szövegek két fő stílustípusát is kijelöli. A dolgozat egy tematikusan 

összeállított korpusz alapján vizsgálta meg a tudományos és a mindennapi stílus jellemzőit a 

szövegek makro-, mezo- és mikroszintjén. Az elemzés arra mutatott rá, hogy a szövegek 

mindhárom szintjén mutatkoznak tendenciaszerű jellegzetességek és tipikus együttállások a 

két stílustípusban. Ezek értelmezéséhez nagy segítséget nyújtott a recept forgatókönyve. 

Láthattuk, hogy a tudományos és a mindennapi szövegekben jellemzően más-más elemek 

kerültek előtérbe az interakcióban a konstruálás során, amelyek szoros összefüggést mutattak 

a szerző tanultságával, kommunikatív céljaival és a befogadók/címzettek körével; tehát a 

választás, hozzáigazítás és egyezkedés kérdésével. A tudományos és a mindennapi stílustípus 

számos ponton összekapcsolódott a receptek korábban tárgyalt tematikus és 

szöveghagyományhoz köthető altípusaival. Központi szerepet kapott továbbá az interakció 
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interszubjektív és interperszonális jellege, valamint a TUDÁS és CSELEKVÉS megoszlása. 

Ennek értelmében a tudományos szövegekre inkább az interperszonális TÁVOLSÁG, a 

mindennapi receptekre pedig a KÖZELSÉG konceptualizálódása volt jellemző.   

 A dolgozat célkitűzéseinek megfelelően bemutatta a receptet mint szövegtípust és 

annak tágabb szociokulturális hátterét a 16–17. században, ami azonban nem jelenti azt, hogy 

a téma minden aspektusát kimerítette volna. Számos későbbi kutatási feladat fogalmazódott 

meg bennem az orvosi receptek vizsgálata során. Csak néhányat említve: fontos feladat a 

vizsgált korszakon belül az egyes orvosi munkák minél teljesebb körű leírása, és ezek 

egymással, valamint a korabeli európai szöveghagyománnyal való összehasonlítása, ami a 

korai orvos–beteg kommunikáció jobb megismeréséhez is hozzájárulhat. A tudományos és a 

mindennapi stílustípus vizsgálata is további kutatásokat igényel. Ebben helyet kell kapnia a 

receptek különböző altípusainak és további szövegtípusoknak egyaránt. A történeti kutatások 

aktuális kérdéseihez tartozik továbbá a korai szövegek beszélt nyelvi jellegzetességeinek 

elemzése. Ahogy láthattuk, a mindennapi receptgyűjteményekben számos beszélt nyelvi 

jellemzővel találkozhatunk, amelyek szisztematikus leírása részletesebb vizsgálatot kíván 

meg. A dolgozat az orvosi receptet alakulástörténetében ragadta meg, ennek azonban csak a 

kezdeti szakaszát írta le. A későbbiekben mindenképpen érdemes az alakulástörténetet a mai 

orvosi receptig felfejteni. Ez számos, a szövegtípushoz kapcsolódó pragmatikai jelenségre és 

az azokat alakító tényezőkre világíthat rá. Ennek elemzésére alkalmasnak tartom a jelen 

dolgozatban is alkalmazott forgatókönyvet, amely az egyes korok receptjeinek sémáit és 

variációit komplexitásukban képes megragadni és összehasonlítani. A forgatókönyv keretül 

szolgálhat továbbá a rokon szövegtípusok összehasonlításához, így például a konyhai recept 

alakulásához is. A rokon szövegtípusok bevonásán túl érdemes továbbá megvizsgálni az 

egyes korokban az instruktív szövegeket, és azok jellemzőit; így például a receptbeli és a 

prédikációbeli instrukció szubjektivizációval és perspektivizációval való összefüggéseit.  

 Ezen kutatási témák kidolgozásához nagy segítséget nyújthat a kognitív nyelvészeti 

keret. Véleményem szerint a nyelvtörténeti kutatások (funkcionális kognitív) pragmatikai 

megközelítése számos új aspektussal gazdagíthatja az eddigi vizsgálatokat és eredményeket. 

Ugyanakkor a kognitív nyelvészetben is elenyésző a történeti elemzések száma, noha a 

történetiség és a folyamatjelleg nagy hangsúlyt kap ebben a nyelvszemléletben. Jelen dolgozat 

a két terület szorosabb együttműködésének a fontosságára is rá kívánja irányítani a figyelmet.  
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16. századi kéziratok85 

Váradi Lencsés György: Ars Medica. 1577 k. – Teleki-Bolyai Dokumentációs Könyvtár, 

Marosvásárhely. 

 

Fol. Hung. 898. Legrégibb magyar orvosi recept/Orvosi rendelvény mellbaj ellen. 16. sz. 

Magyar Nyelvemlékek 18. – OSZK Kt.86  

 

Oct. Hung. 968. Magyar nyelvű orvosi bejegyzés a 16. századból. Kézírásos bejegyzés 

Erasmus Rotterdamus Scarabeus c. 1522-ben megjelent művének utolsó, üres lapján.  – 

OSZK Kt. 

 

Quart. Hung. 1042. A nehézség nyavalyája ellen való orvosi tanács. 16. sz. (eredeti rongált 

feljegyzés könyvtábláról lefejtett papírlapon). – OSZK. Kt. 

 

EK RMK I/2. 16. Medicinae Variae. Melius Herbariumához kötött lapok 1598. – EK Kt. 

 

D. 90. Bánffy-Hunyadi Benedek: Az mirigyhalálról való rövid keresztyéni értelem. 16. sz. 6 f.  

– EK Kt. 

 

Fol. Hung. 1111. Rómer Flóris vegyes iratai. 19. sz. (magyar, latin, német). Benne: f. 158. 

Orvosságrecept töredéke, 16. sz. (latin). – OSZK Kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 A kéziratokról l. bővebben eRMK., valamint  Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárának katalógusai. 
2004. 
86 Döbrentei Gábor (1880) a legrégebbi magyar nyelvű orvosi receptként ismertette, de Magyary-Kossa 
megállapítása szerint a 16. századból származik. Ezt a tényt paleográfusok is megerősítették (Schultheisz 1959a). 
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16. századi nyomtatott könyvek87 

 

RMK I. 141. Melius Juhász Péter: Herbárium.  Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről 

és hasznairól Magyar nyelvre és ez rendre hozta az doktorok könyveiből az Horhi 

Melius Péter. 1578. Kiadó: Heltai Gáspárné. Kolozsvár. 

 

RMK I. 223. Frankovith Gergely: Hasznos és fölötte szükséges könyv, az Isten fiainak es ütet 

felö hiueknek lelki vigaztalasokra es testi epöletökre szereztetöt Frankovith Gergely 

D.(octor) által. Mellyben sok rendbéli betegsegök ellen valo orvossagokis be vannak 

irua, mellyeket Isten az ö nagy io voltàbul es aiandekàbol, Emböröknek egessegekre 

rendölt. Ecclesiast. 38. Tiszteld az oruost az sziksegert. 1588. Monyorókerék. Manlius 

János nyomtatásában. 

 

RMK I. 233. Szikszai Fabricius Balázs: Nomenclatvra sev dictionarivm Latino-Vngaricum 

per clarissimvm virum d. Basilium Fabricium Szikszauianum. 1590. Debrecen. 

  

RMK I. 250. Pécsi Lukács: Az Keresztén szüzeknek tisztesseges koszoruja. Melyben minden 

ü ioszagos erkölchöc, az közönseges viragoc altal ki ielentetnec, es kepestetnec. Az 

Idegen nyeluen irokat köuetuen, Magyarul ira Peechi Lukach. Apoc. 2. Legy hiu mind 

holtig, es meg adom neked az eletnec coronaiat. 1591. Nagyszombat. 

 

RMK I. 278. Beythe András: Fives-könüv, fiveknek és fáknak nevökről, természetökről és 

hasznokrul irattatot es szöröztetöt Mag'ar nyeluön az fö Doctoroknak es termeszet tudo 

orvosoknak Dioscoridesnek es Matthiolusnak bölts irasokbul. Beythe Andras altal. 

Ecclesiastic: 38. Istentöl vagyon minden orvossagh, stb. – Tiztöllyed az Orvost az 

szikseghert. 1595. Németújvár. Manlius János nyomtatásában. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 A régi nyomtatványokról l. bővebben eRMK.  
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17. századi kéziratok 

 

P. 568. 77. cs. – Török János: Orvoskönyv, lovak orvoslása. 16. század vége – 1620-as évek. – 

MOL. 

 

Oct. Hung. 1063. Miscellanea. 17. sz. eleje. (magyar, latin). 180 f. Benne: ff. 98–108. Orvosi 

tanácsok, receptek.  – OSZK Kt. 

 

P 566. 77. cs. – Máriássy János: Egy néhány rendbeli lóorvosságok és más orvosságok. 1618–

1635. – MOL. 

 

Oct. Hung. 500. Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve. 1619 k. 50.r., 50.v., 60. r., 

63.r., 72. v. folio (későbbi kiegészítésekkel. Magyar, latin. 80 f) – OSZK. Kt. 

 

Duod. Hung. 66. Váradi Vásárhelyi István: Orvosságos kis könyvecske, melyben hamarsággal 

mindenféle orvosságot feltalálsz az emberen való belső és külső, mindenféle 

nyavalyáknak ellene, azmelyet méltán kis patikának nevezhetsz. Íratott 1628. 

esztendőben. – OSZK. Kt. 

 

MTA K. 95. Gyógyszerek I. 17. század eleje (?).  – MTA K. 

 

MTA K. 96. Gyógyszerek II. 17. század eleje (?). – MTA K. 

 

Oct. Hung. 485. Házi patika. Hasznos receptek gyűjteménye. 1663. 6.v., 9.r., 17.v., 19.r., 20.r. 

folio. – OSZK. Kt. 

 

Oct. Hung. 87. Illésházy József. 1665k. Mindenféle Orvosságoknak Rend. Szedésse. és 

Orvossaghos Könjveczke. 2.r, 4.r, 48.r, 48v. folio. Két egykorú kézirat egybekötve – 

OSZK. 

 

P 566. 97. cs. – Újhelyi István: Apafi Anna orvosságos könyve. 1677. – MOL. 

 

Ms. 680. Orvosságos könyv. 1677. (magyar, latin). – Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár. 
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Ms. 679. 1680  Orvosságos könyv. Minden fele Nyavalyakrúl Emberekk és lovakk 

betegségekrűl Mehekrűl, és az esztendőnek holnapirúl. írtam en Gellen Gergely 

Losoncz Városában Anno 1680. – Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár  

 

Pettényi Borbély Márton orvosló könyve. 1683–1701. Kézirat cím nélkül – Berzsenyi 

Gimnázium, Sopron. 

 

Quart. Hung. 280. Próbált orvosságok leírva. Anno 1684. Die 18 May. – OSZK Kt. 

 

Johann Ponyikay: Liber Medicinarum. 1693k. – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum. 

 

Nr. 5295. Becskereki Váradi Szabó György: Medicusi és borbélyi mesterség. 17. sz. második 

fele. – Székelyudvarhelyi Könyvtár Kézirattára.  

 

Fol. Hung. 111. Herbárium azaz Füves Könyv. 17. sz. 2. fele.  – OSZK Kt. 

 

Quart. Hung. 279. Phlebotomia. Orvosságos könyv. 17. sz. (magyar, latin, szlovák) 31.r., 38.r, 

38.v., 40.r., 40.v., 43.v, 47.r, 53.r, 56.v., 59.r., 64.r., 70.r. folio. – OSZK Kt. 

 

Oct. Hung. 719. Házi orvosságok. 17. sz. Töredékes. 12 f. – OSZK Kt.  

 

Oct. Hung. 763. Próbálós bizonyos orvosságok, melyeket néhai Révay István uram őnagysága 

Constantiopolban az török császár fényes Portáján lévén fő lovas mestere könyvébül írt 

le. Anno 1666. május 8. 17. sz. (magyar, latin). [Pekler György írása?] 41 f. – OSZK Kt. 

 

Oct. Hung. 946. Gazdasági tanácsok és orvosi receptek. 17. sz. (magyar, latin). 71 f. Benne: 

ff. 38a–39b., 57a–62b., 70–71. (itt apró papírszeleteken) orvosi receptek. – OSZK Kt.  

 

Oct. Hung. 1098. Gyászénekek. 17. sz. (magyar, latin). Benne: ff. 1. és a borítólapok belső 

felén: orvosi bejegyzések. – OSZK Kt. 

 

Ms. 1599. Lipcsei György Naplófeljegyzései. 17. század (magyar, latin). – Egyetemi 

Könyvtár, Kolozsvár. 
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Ms. 1793. Receptek könyve. 17. század vége. – Egyetemi Könyvtár, Kolozsvár. 

 

Oct. Hung. 636. A Szakács-Mesterségnek rövid le-írása. Benne: Orvoskönyv némely füveknek 

hasznáról. 1711 előtti.  –  OSZK Kt. 

 

Fol. Hung. 1122. Szathmárnémeti Sámuel leveles tárcájából. 17–18. század. Benne: f. 26. 

Toroczkai Kata levele, gyógyszer hideglelés ellen. – OSZK Kt. 

  

Quart. Hung. 2341. Diversa recipe domestica et medica de annis antiquionibus collecta. 17–

18. századi házi és orvosi receptek gyűjteménye, 18. századi kézirat. (magyar, latin) 83 

f. – OSZK Kt. 

 

 

17. századi kéziratok későbbi másolatai 

 

Quart. Hung. 2247. [Mathiolus, Petrus Andreas] Házi patika. Ford. Sztregovai Madách 

Gáspár. 1628. 18. századi másolat a fordítás romlott másolatát javító műről. 143 f. – 

OSZK Kt. 

 

Quart. Hung. 2247. [Mathiolus, Petrus Andreas] Házi patika. Ford. Sztregovai Madách 

Gáspár. 1628. 18. századi másolat a fordítás romlott másolatát javító műről. 143 f.  – 

OSZK Kt. 

 

Quart. Hung. 440. „Tseh [Cseh] Martini Miscellanea Medica.” 17. sz. (másolat 1740 körül) 

Végén csonka. Címlapja rongált.  – OSZK Kt. 

 

Quart. Hung. 1969. Orvoskönyv, melyet néhai tudós és igen híres doktor, Mathiolus cseh 

nyelvre fordíttatott és meg is bővíttetett 1690-ben Herbariumából a nyavalyáknak rende 

szerént danckai keserves, hosszas bujdosásában maga és gyermekei számokra 

magyarra fordított N. T. N. Vay Ádám uram árva özvegye, csömöri Zay Anna. 19. 

századi másolat, több kéz írása. 213 f. – OSZK Kt. 

 

 

 



176 
 

17. századi nyomtatott könyvek 

 

RMK I. 1608. Zey András: Olajoknak több másféle nagy hasznú orvosságokkal egyben, 

mellyek az ember egészségére mind kivül, mind belől igen hasznosan szolgálhatnak, 

declaratioja, mellyeknek is különös hasznok mind itt Váralján, mind a magyar korona 

alatt lévő minden tartományokban tapasztalhatóképen observáltatott és 

comprobáltatott. 1608. Pozsony (ma csak 18. századi kiadása ismeretes). 

 

RMK. I. 876. Apáczai Csere János: Magyar encylopedia. Az az, Minden igaz es hasznos 

Böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása. 1653. 

Utrecht. 

 

RMK I. 908. Cseh (Boehm) Márton: Lovak orvosságos könyvecskéje Mellyben sokféle 

gyakorlott dolgok és orvosságok vagynak, kik Török, Magyar, Belgyiom, és egy nehány 

Német országi Fö Fejedelmek, és Nagyságos Urak Udvariban, a Lovaknak mindenféle 

betegségekről-való orvosságok meg probáltatván, egybe szedegettetett és le iratott a 

Brand. Hertzeg és Fejed. Fö Lovász-Mestere Tseh Márton által. Németből Magyarra 

forditatott. 1656. Lőcse. 

 

RMK I. 1016. Lippay János: Posoni Kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendelések, 

Virágokkal, Veteményekkel, Fákkal, Gyümölcsökkel és Kerti Csömötékkel való 

baimolódások: azoknak Nemek, hasznok, bé-csinálások bövségessen Magyar nyelven le-

irattattanak, kivált-képpen azok, az kik Esztergami Érsek Urúnk ö Nagysága Posoni 

Kerteben talaltatnak. Az Nemes Magyar Nemzetnek közönséges hasznára. Jesuiták 

rendin-való P. 1664. Nagyszombat. 

 

RMK. I. 1087. Nadányi János: Kerti dolgoknak le-írása. Négy könyvekben rendessen bé-

foglaltatott: Mellyek közzül az elsö A’ Kerteknek Gondivselését, ékesitését, és sok rend-

béli titkait mutattya meg; a’ második az óltásnak mesterségét adgya elönkben; az 

harmadik kerti holmiknek orvos hasznait rendre irja ki; a’ negyedik a’ kerti holmiknek 

parajoknak, gyökereknek, gyümölcsöknek, szölöknek, bornak és husnak gyönyörüséges 

állapotban meg-tartásoknak módgyát fejtegeti. Mind ezek gyönyoerueséggel és ki-

mondhatatlan haszonnal rakvak: sok kiváltképpen valo dolgokkal most elöszször meg-

öregbittettek és világosittattak. Deákul Mizald Antal, Monluciai Orvos Doctor által. 
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Magyarrá penig fordittattak és sok helyeken továbra-is értelmessebben magyaráztattak 

Nadanyi János. 1669. Kolozsvár. 

 

RMK II. 1568. Johannes Amos Comenius: Orbis Sensualium Pictus Trilinguis. Hoc est: 

Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vitâ actionum, Pictura & 

Nomenclatura. Latina, Germanica & Hungarica, Cum Titulorum 

juxtà atq3 Vocabulorum indice. Die sichbare Welt in dreyen Sprachen . . . . A’ Látható 

Világ háromféle nyelven . . . 1685. Lőcse. 

  

RMK I. 1378. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis. az az: Az emberi Testnek 

belsö Nyavalyáinak Okairól, Fészkeiröl, s’ azoknak Orvoslásának módgyáról való 

Tracta. Mellyet mind élö tudós Tanitóinak szájokból, mind a Régieknek tudós Irásokbol, 

mind pedig maga sok Betegek körül való Tapasztalásiból summáson öszve-szedett, és 

sok ügyefogyott szegényeknek hasznokra, mennyire lehetett értelmessen, világossan 

Magyar nyelven ki-adott: Papai Pariz Ferencz. 1690. Némethi Mihály nyomtatásában. 

Kolozsvár. 

 

RMK. I. 1459. Felvinczi György: De conservanda bona valetudine Liber Scholae 

Salernitanae. Az Anglia (!) országban levő Salernitana Scholanak Jó Egésségről való 

Meg-tartásnak módgyáról írott Könyve. melly most Magyarra fordíttatott és 

Rytmusokban alkalmaztatott. Fel-Vinczi György. 1694. Kolozsvár 

 

RMK I. 1474. Pápai Páriz Ferencz. Pax Corporis. Az-az: Az Emberi Test Nyavalyáinak 

Okairól, Fészkeiroel, s’ azoknak Orvoslásának módgyáról való Tracta. Mellyet mind élõ 

Tudós Tanítóinak szájokból, mind a’ Régieknek tudós Irásokból, ’s mind pedig maga 

sok Betegek körül való Tapasztalásiból summáson oeszve-szedett, és sok ügye-fogyott 

Szegényeknek hasznokra, mennyire lehetett, értelmesen ’s világoson Magyar nyelven 

kiadott: Ez harmadszori kiadással pedig sok helyeken, utól nevezet szerint a’ Nyóltzadik 

egész Könyvel bövített Pápai Páriz Ferencz; M. D. Helvétiában azon Facultásban Hites 

Assessor; az Enyedi Collegiumban egyik Tanitó. I. Ján. III. v. 18. Tselekedettel és 

valósággal. Kolosváratt, Nyomt. M. Tótfalusi Kis Miklós által. 1695. Esztendöben. 
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A korpuszt alkotó nyomtatott és kéziratos művek keletkezéstörténeti 

és szociokulturális háttere 

 

NYOMTATOTT M ŰVEK  

 

1. Melius Juhász Péter: Herbárium (1578) 

(RMK. I. 141.; 20 számozatlan + 188 levél) 

 

Melius Juhász Péter Herbáriumát Heltai Gáspárné adta ki a szerző halálát követően hat évvel. 

A cím is nagy valószínűséggel tőle származik. Melius életét és munkásságát számos kutató 

feldogozta (vö. Bán 1976; Botta 1978; Szabó T. 1979), itt csak röviden azokról a tényezőkről 

szólok, amelyek összefüggésbe hozhatók a Herbáriummal és annak orvosi vonatkozásaival. 

Melius a magyar reformáció kiemelkedő alakja volt. Wittenbergi tanulmányai során szerzett 

természettudományos ismeretei nagy hatást gyakoroltak későbbi munkásságára és orvos-

botanikai művének megszületésére csakúgy, mint a Nádasdy Tamás főúr sárvári udvarában 

töltött ifjúkori évei (l. bővebben Botta 1978). A prédikációiban és egyéb írásaiban is a 

babonák elleni küzdelme szólal meg szüntelen. Ennek a küzdelemnek az egyik 

megnyilvánulása a Herbárium is, amellyel a laikus és a tudományos gyógyítás közötti 

kapcsolatot kívánta megteremteni. Ez idő tájt gyakran bélyegezték a füvekkel (is) gyógyító 

laikusokat boszorkánynak, hiszen nekik „megszólaltak” a füvek, a fák, a mezők, illetve 

értettek a virágok nyelvén. Melius művében tudományosan megalapozva, de a laikusok 

számára érthető módon írja le a növényeknek gyógyerejét. Ezzel számos hagyományos 

gyógyító eljárást átment a tudományos világba megfosztva a babonától és boszorkányságtól. 

Az egyes növények leírásához és receptjeihez gyakran olyan megjegyzéseket fűz, mint 

„probatum est”, „késértett (kipróbált) dolog ez”, „többször kipróbált fű”, „próbált dolog az”, 

„igen használ” (vö. 5.3.3.) stb. Ezek részben idegen minták magyar fordításai, másrészt 

viszont a gyakorlati tapasztalat igazolásai is, így közvetve a boszorkányhit és a babona 

tagadásának is tekinthetők. A növények hatásának és alkalmazásának a leírásával az 

irracionális, mágikus világ elemei beépülnek a racionális, tapasztalati világba. Melius 

magyarázata szerint a gyógyító füvek Isten ajándékai az ember gyógyulására, tehát a füvekkel 

való gyógyítás nem boszorkányság. A hozzájuk kapcsolódó rítusok viszont a sátán művei, ezt 

tehát üldözni kell (R. Várkonyi 1990: 407).  

 A Herbárium más szerzők műveiből válogatott kompiláció, fordítás. Már az első rész 

címében maga szerző is utal forrásaira: „Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és 
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hasznokról, Galenusból, Pilniusból, Lonicerusból szedetették ki” (1578/1979: 126). A mű 

folyamán számos más névvel is találkozhatunk még az egyes receptekhez és hatóanyagokhoz 

való megjegyzésekben: „Galenus mondja”, „Dioskorides írja, ha hihető”, „próbáltnak 

mondják Mesue, Lonicerus”, amelyekből Melius kritikai gondolkodása is kitűnik. A 

Herbárium fő forrásának Adamus Lonicerus Historiae naturalis opus novum (1551, 1552) 

című műve tekinthető, amelyet először Melius kivonatolt, majd lefordított és más szerzők 

műveiből vett információkkal is kiegészített. Az orvosbotanikai írás nemcsak tartalmilag, 

hanem felépítésében is a Historiae naturalist követi. Az egyes növények leírásában azonban 

inkább Hieronymus Bock (Tragus) Herbarium oder Kräuterbuchjának (1539) 

szövegfelépítése figyelhető meg. Így először olvashatjuk a növények megnevezését 

(magyarul, latinul és görögül), jellemzőit („természeti”), „belső és külső hasznait”. Bár a 

Herbárium nem közöl tüneteket, kórisméket, de a gyógynövények hatásainak leírásában az 

ókori humorálpatológiai szemlélet mutatkozik meg, így a gyógynövények lehetnek 

szárasztóak, nedvesítőek, hidegítők és melegítők (vö. 3.3., 12. ábra). Paracelsus hatása is 

megfigyelhető az egyszerűen, könnyen elkészíthető receptek nyomán. Melius Herbáriuma a 

kor tudományos-ismeretterjesztő műveinek színvonalán állt. Jelentősége több szinten is 

megmutatkozik: egyrészt abban, hogy magyar nyelven, a „Magyar nemzetségnek épületire és 

méltóságára” (Herbárium 1578/1979: 93) gyűjtötte össze és rendszerezte a gyógyító füveket 

és hatásait az utókorra hagyva számos növény- és betegségnevet, továbbá mintegy 1500 

receptet (l. bővebben Szabó T. 1978). Másrészt munkásságával jelentős lépést tett a 

boszorkányság elleni küzdelemben, és a természettudományos szellemiség megteremtésében. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy Melius műve teljes mértékben mentes lenne a kor népi 

hiedelmeitől, illetve téves eszméitől. Korabeli jelentőségét bizonyítja továbbá, hogy a későbbi 

orvos-botanikai irodalomban alapkőnek számító mű számos fordítást és átdolgozást megért. 

Így például Beythe András Fives Könüve (1595), Melius Herbáriumának más elrendezésű, és 

növényleírásait mellőző átdolgozása. A 17–18. században számos hasonló, a növények 

gyógyító hatását összefoglaló mű keletkezik: Medicina Variae. Melius Herbariumához kötött 

lapok (1598), Kájoni András: Hasznos orvoskönyv (1656). Kiemelendő még az ismeretlen 

szerzőjű Herbárium, azaz Füves Könyv 108 levélből álló kézirata. Ennek első részében 

Beythe András Füveskönyvének másolatát, valamint egyéb flastromok főzését találhatjuk. 

Második részében pedig receptekhez, érvágáshoz és egyéb orvosságokhoz kapcsolódó 

ismereteket olvashatunk (vö. Szlatky 1983: 430; továbbá l. bővebben Gombocz 1919: 28–30; 

Hoffmann 1989: 509–520; Magyary-Kossa 1929: 345–352; Szabó T. 1978: 341–515; Szlatky 

1980: 135–143, Szlatky 1983: 389–392, 425, 430).  
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1. kép: Melius Juhász Péter Herbáriumának címlapja (1578)88 

 
 

2. Frankovith Gergely: Hasznos és fölötte szükséges könyv (1588) 

(RMK I. 223.; 6 számozatlan + 118 levél) 

 

A Hasznos és fölötte szükséges könyv a Herbáriummal együtt az első nyomtatásban megjelent 

magyar nyelvű orvosi könyvnek számít (Borsa 1956: 133; Szabó T. 1979: 51). Habár az Ars 

Medica (vö. Kéziratok 1.) szakmai színvonala alatt marad, nyomtatásban való megjelenése és 

kétszeri kiadása révén mégis több emberhez jutnak el a benne felhalmozott orvosi ismeretek.  

A műben megmutatkozik a középkori betegségfelfogás, amely szerint a test nyavalyái Isten 

büntetéseként értelmezhetők. Ezek ellen tisztességes, istenfélő magatartással és az 

egészségünk oltalmazásával lehet védekezni (l. bővebben a mű bevezetőjében Hasznos és 

fölötte szükséges könyv 1588/1983: 96). Ezekhez nyújt segítséget a könyv, amely az 

egészségügyi tanácsokon kívül tele van vallási gondolatokkal, erkölcsi fejtegetésekkel. Így 

Pécsi Lukács Az Keresztén szüzeknek tisztesseges koszorujával (1591) mutat rokonságot. 

Mindkét mű a valláserkölcsi fejtegetés és a tudományos-orvosi írások keveréke. Frankovith 

írásában azonban az orvosi ismeretek dominálnak, Pécsi Lukács művében pedig a vallási 

tanácsok felé tolódik el a hangsúly. 

 A Hasznos és fölötte szükséges könyv szerzője Frankovith Gergely hosszabb ideig 

Sopron városának orvosa volt, annak ellenére, hogy nem végzett egyetemet. Ezt könyvében 

magáról is beismeri: „Frankovith Gergely noha nem deák, de azért igen szent írást értő doctor 

Isten által és természettudó orvos”. Könyvének bevezető részében azt is leírja, hogy milyen 

módon kapta Istentől a gyógyítás tudományát háromszor is élete során (Hasznos és fölötte 

szükséges könyv 1588/1983: 99–102). A praktikus ismereteket egy borbély-mestertől tanulta, 
                                                           
88 Forrás: Szabó T. 1979: 92. 
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s noha sok támadója akadt, hosszú éveken keresztül működött Sopronban orvosként, ami azt 

is jelzi, hogy munkájával meg voltak elégedve (l. bővebben Borsa 1956). Tevékenysége során 

maga készítette el gyógyszereit, és ezzel kereste fel betegeit. Habár nem végzett egyetemet, 

de művelt, latinul tudó ember volt, aki számos korabeli orvosi művet ismert, amelyről a 

Hasznos és fölötte szükséges könyv is tanúskodik. Habár közvetlen forrásaira nem utal a 

szerző, nagy valószínűséggel támaszkodott Matthiolus Kräuterbuchjára, és fellelhető a 

salernói orvosi iskolában virágzó antidotáriumok hagyományának ismerete is (vö. 3.3.). 

Frankovith előszeretettel alkalmaz összetett gyógyszereket, amelyek elnevezéseikben és 

összetevőik számában is követik az előbb említett hagyományokat. Frankovith 

„leghírhedtebb” receptje a Serapium-kenet alkotóelemeinek és készítési módjának a leírása. A 

169 összetevőből álló „csodaszer” Frankovith szerint legalább 32 betegség ellen hatásos, és 

még egyéb bajok kezelésére is alkalmazható (vö. Hasznos és fölötte szükséges könyv 

1588/1983: 107–124). Az összetett gyógyszerek általában sokba kerültek, hatásosságuk pedig 

sokszor megkérdőjelezhető volt. Elkészítésük gyakran szertartásos keretek között, városok 

főterén vagy piactereken zajlott. Paracelsus és a racionális elven gyógyító orvosok küzdöttek 

ezen hagyományokkal és szemlélettel. Ennek ellenére még a 18. századi 

gyógyszerkönyvekben is fellelhető egy pár „híresebb” készítmény. Frankovith Serapium-

kenete tehát korántsem olyan eredeti összeállítás, mint ahogy azt ő hangsúlyozza, ugyanakkor 

fontos megjegyezni, hogy csak olyan összetevőket adott meg, amelyek Magyarországon 

hozzáférhetők voltak (l. bővebben Borsa 1956: 133–140; Szlatky 1983: 397–401, 427–428). 

 
2. kép: Orvos a betegágynál89 

 

                                                           
89 Rézmetszet Frankovith Gergely Hasznos és fölötte szükséges könyvéből (1588). Forrás: 
http://mek.niif.hu/07600/07698/html/e_image3151.jpg (a letöltés dátuma: 2011. 05. 31). 
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3. Felvinczi Görgy: De conservanda bona valetudine Liber Scholae Salernitanae. Az 

Anglia (!) országban levő Salernitana Scholanak Jó Egésségről való Meg-tartásnak 

módgyáról írott Könyve (1694) 

(RMK I. 1459.; 24 levél) 

 

A latin–magyar kiadvány 103 versből áll. A mű szerzője Felvinczi György, aki 

iskolamesterként, szolgabíróként, ügyvédként és költőként egyaránt tevékenykedett. Számos 

költeményével kora egyik legtermékenyebb verselőjének számított. Művei azonban inkább 

ismeretterjesztő jellegűek, és az iskolai verselési rutin eredményei, nem pedig az egyéni költői 

tehetség megnyilvánulásai. Bizonyos mértékig egészségügyi vonatkozása van egyik 

leghíresebb művének A’ Nyavalyáknak egymás között való Vetélkdések politikai paródiájának, 

amely egy 18. századi kéziratokból és másolatokból maradt ránk, valamint a csak hallomásból 

ismert Négy complexiónak (Négy vérmérséklet) (vö. Klaniczay 1964). Ennél kiemelkedőbb, 

bár a kor tudományos igényei mögött messze elmarad, a salernói orvosi iskola 

tankölteményének magyarra fordítása. Teljes címe: De conservanda bona valetudine Liber 

Scholae Salernitanae. Az Anglia (!) országban levő Salernitana Scolanak Jó Egésségról való 

Meg-tartásának módgyáról írott Könyve. Melly most Magyarra fordítatott és Rytmusokban 

alkalmaztatott. Fel-Vinczi György. A szerző a latin nyelvű költemény első sorát rosszul 

értelmezte, így került a salernói iskola Angliába (tévesen). Habár a tanköltemény számos 

tekintetben elavult, az iskolákban még mindig egészségügyi tankönyvként használták. 

Kedveltségét számos új kiadása és másolása is bizonyítja. Ezek tanúbizonyságot tesznek arról 

is, hogy milyen alacsony színvonalú volt ekkor az általános egészségügyi kultúra 

Magyarországon. A De conservanda első, nagy valószínűséggel 1693-ból származó kiadása 

elveszett. A második kiadás 1694-ből származik (Szlatky 1983: 418, 438–439). 

 

4. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis (1690 1. kiad., 1695 3. bővített kiad.) 

(RMK I. 1378. 8 számozatlan + 160 levél; RMK I. 1474. 12 számozatlan + 172 levél) 

 

A Pax Corporis az első olyan nyomtatott könyv, amely valóban általános orvosi kézikönyv. A 

mű a 16–17. századi gyógyítói gyakorlat és orvosi ismeretanyag szintézise minden 

tekintetben. Összegez és felölel minden olyan területet, amelyet az addigi kéziratok és 

nyomtatványok érintettek vagy tárgyaltak. Nemcsak a korabeli tudományos orvosi ismeretek, 

hanem a nép körében terjedő empirikus tudásanyag is fellelhető benne, ami olykor a népi 

hiedelmek beépülését eredményezi. Ugyanakkor a Pax Corporisra jellemző a korabeli 
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tudományosság kritikai szemlélete: „Pápai Páriz rendszerezte az empírián alapuló ismereteket 

és megadta a gyakorlathoz elengedhetetlenül szükséges elméleti alapvetést” (Szlatky 1983: 

418). 

 A szerző életútjáról és munkásságáról sokat tudunk (l. bővebben Izsák 1983–1984; 

Szablyár 1984; Vita 1962 stb.). Orvosi diplomát Bázelben szerzett, majd hazatérve 

Nagyenyeden lett városi orvos. 1677-ben Teleki Mihály kancellár hívja Bornemissza Anna 

fejedelemasszony udvarába orvosnak. 1680-tól a nagyenyedi kollégium tanára, ahol görögöt, 

erkölcstant és bölcseletet, a későbbiekben pedig természettudományokat oktat. Az orvoslással 

és az írással ez időben sem hagyott fel. Számos műve közül a Pax Corporis az, amely a 

legtöbb kiadást megérte, és a legnagyobb hatást fejtette ki. Jelentősége többek között abban 

áll, hogy Pápai Páriz volt az első olyan magasan képzett orvos, aki tudományos alapokra 

helyezve közvetítette a gyógyító tudományt a nép szélesebb körének, amelyet könyvének 

ajánlásában is megfogalmaz: 

 

Ezek a gondolatok viseltetnek engemet, és indítottak arra, hogy rend szerént való 

dolgaim között e könyvet írjam, tudtomra e matériából való írás a mi nyelvünkön nem 

lévén. Nem akartam én itt az ebben tudósoknak értelmeket megfogni, nem is azoknak 

írom, hanem a házi cselédes gazdáknak s gazdasszonyoknak és az igyefogyott 

szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor kezek ügyében értelmes orvos, kiváltképpen 

falukon, ahol hamarébb talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember. E könyvből 

pedig szükséghez képest olvashat; vagy ha maga nem tud, olvastathat mással 

nyavalyájáról a beteg. 

(Pax Corporis 1695/1984: 15)    

 

A szerző a korabeli gyógyítás állapotáról és szokásairól, valamint a könyv címzettjeiről is 

sokat elárul ezzel a néhány sorral. A Pax Corporis első kiadása a bevezető részeken kívül 

mintegy 320 lap terjedelemben jelent meg, amelyben a szerző a hagyományoknak 

megfelelően a fejtől a talpig írja le a betegségeket. Először következnek a betegségek típusai, 

különbségei, a betegség gócai, okai, tünetei, majd az ajánlott orvosságok, gyógyító eljárások. 

Ez utóbbiak közül mindig több gyógymódot is olvashatunk, attól függően, hogy egy-egy 

családban, udvarban milyen összetevők érhetők el. Pápai Páriz még a betegek anyagi 

helyzetét is mérlegeli javaslataiban, külön kitérve a szegények és a módosabbak lehetőségeire. 

A gyógyításban azonban mindvégig alapvető szemlélet marad, hogy a betegség okát kell 

meghatározni, nemcsak tüneteit, és ennek megfelelően kell kiválasztani a hatásos 
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gyógymódot. A humorálpatológiai szemlélet, az érvágás és egyéb korabeli gyógymódok 

Pápai Páriz írásában is fontos szerepet kapnak.  

 A Pax Corporis hét fejezete végig világos, tagolt szerkesztésű, nyelvezete érthető. A 

mű kedveltségét mutatja, hogy rövid időn belül kiadták újra. 1695-ös harmadik kiadásától 

kezdve fontos fejezetekkel is bővül az orvosi munka: VIII. könyvében a „Külső 

Nyavalyákról” ír, amely elsősorban a sebészet körébe tartozó betegségeket, sérüléseket érinti. 

Valamint itt olvasható a könyv utolsó fejezeteként „Az apró gyermekek külső és belső 

közönségesebb nyavalyáiról” szóló rész, amel a gyermekgyógyászati ismeretek 

megalapozásának tekinthető. Ezeken a részeken kívül a Pax Corporis mintegy 100 betegségre 

ad gyógymódot. Külön értékes része „az asszonyi nyavalyákról” szóló fejezete, amelyben 

nőgyógyászati tanácsokkal látja el a nőket. Ebben a korban ritkán fordult elő, hogy tanult 

orvos írt volna ilyen jellegű betegségekről. Így az asszonyok a mindennapi tapasztalataikra, 

valamint a bábák segítségére voltak utalva. 

Pápai Páriz orvosi könyvében több babonás eljárás is található, de ezekkel szemben 

többször kritikai véleményt fogalmaz meg, illetve óvatosságra int (pl. amulettek használata). 

Alapjában véve elmondható, hogy művében törekszik a tudományos ismereteknek és a népi 

hit világának szintézisére. Hatását és sikerességét az is jelzi, hogy 1690 és 1774 között kilenc 

kiadást ért meg (l. bővebben Szablyár 1984: 423–458; Szlatky 1983: 418–422, 439–440; Vita 

1962: 147–161). 

 

3. kép: A Pax Corporis 1695-ös és 1764-es kiadásának címlapja90 

  

                                                           
90 Forrás: Szablyár 1984: 6. 
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KÉZIRATOK  

 

1. Váradi Lencsés György: Egész orvosságról való könyv azaz Ars Medica (1577 k.) 

(Teleki-Bolyai Dokumentációs Könyvtár; 450 levél, 71 levélcsík) 

 

A sokáig kéziratként kallódó Ars Medicának három másolati példánya ismert (1577k; 1610; 

1757). A legkorábbi, címlap nélküli szöveget néhány rövidebb szövegközlést követően teljes 

terjedelmében Varjas Béla adta ki betűhű átiratban 1943-ban XVI. századi magyar orvosi 

könyv címmel.91 Címlapja a harmadik másolati példánynak van, amely az 1610-es másolata. 

Innen ered az Ars Medica elnevezés is (vö. 4. kép).92 A kézirat 77/b levelén az alábbi 

szövegközti megjegyzést olvashatjuk: „Ez orvossgoth Een Lenchyes Gergy megh probaltam, 

és igen igaznak talaltatoth” (Varjas 1943: 104, 2–3. sor). Az Ars Medica szerzőjének Váradi 

Lencsés Györgyöt tartják, aki magas rangú, fejedelmi számvivő volt, és 1593-ban halt meg. 

Így az első kézirat keletkezése mindenképpen 1590 előttre (1577 k.) tehető, amelyet a 

megjegyzésekben szereplő magyar és egyéb nemzetiségű nevek is igazolnak (vö. Varjas 

1943: XV, XIX–XX). A közel ezer ívrét terjedelmű kézirat írásmódja egyenletes, stílusa 

világos. Többek között emiatt is felmerült, hogy Lencsés György nem a mű szerzője, hanem 

másolója lehetett. Erről élénk tudományos vita is kibontakozott (vö. Spielmann 1977). 

Az Ars Medica az antik és a korabeli orvostudomány hagyományainak ismeretéről 

tesz tanúbizonyságot, ami megmutatkozik az említett személyneveken kívül az alkalmazott 

eljárásokban és gyógymódokban egyaránt. Fellelhetők továbbá a korra jellemző filológus-

orvosi spekulatív módszerek nyomai is. A szerző sokszor hivatkozik tekintélyes 

személyiségekre, hogy ezzel is hitelesebbé tegye a gyógyításról vallott nézeteit.93 Az orvosi 

írásban, habár keverednek a babonás és a tudományos nézetek, mégis jellemző rá 

összességében a kritikai gondolkodás. Tartalmilag hat nagyobb részre tagolódik, amelyek a 

következők (Ars Medica 1577 k./1943): 

 

 
                                                           
91 Forrás: http://mek.niif.hu/01100/01159/01159.pdf. 
92 Ez a másolati példány tartalmaz előszót, amelyben a címzettek is meg vannak jelölve: „Én ezeket nem a bölcs 
embereknek, kik énnálam sokkal többet tudnak, de a szegény tudatlanoknak azért szedegettem sok munkámmal 
és fáradtságommal össze, hogy vehessenek ők valami hasznot belőle.” (vö. Szabó T.–Bíró 2000). A későbbi 
másolati példánynak az előszavából azt láthatjuk tehát, hogy a munka nem kifejezetten tudományos igénnyel 
íródott. Forrásai és számos jellegzetessége révén azonban a korabeli európai tudományos orvosi munkákkal 
együtt említhető (vö. Szabó T.–Bíró 2000; Szlatky 1983; Varjas 1943).   
93

 Az antik orvosi művek ismerete, illetve az ókori nagy orvosokra való hivatkozás nagy valószínűséggel 
másodlagos forrásokon keresztül történik (vö. Szlatky 1983: 394–395). 
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I. Emböri testnek betegségeiről való orvosságok. 

II. Testnök ékösítésére való orvosságok. 

III. Forróságokról avagy hideglelésről valók. 

IV. Dagadásokról és annak sebeiről valók. 

V. Fegyver avagy egyéb miá lött sebekről. Es csontbéli nyavalyákról. 

VI. Mérgös állatoknak megmarásáról, és egyéb mérgös dolgoknak ártalmi ellen. 

 

Az Ars Medica teljes egészében magyar nyelvű mű, nyelvezete kiforrott, stílusa világos, ezért 

feltételezhető, hogy nem előzmény nélküli. Jelentősége azonban nemcsak 

magyarnyelvűségében, illetve terjedelmében rejlik, hanem abban is, hogy évszázadokon 

keresztül ez az egyetlen olyan „magyarnyelvű munka, amely az orvosgyógyászat egész 

témakörét felöleli s minden tekintetben a korabeli tudományosság színvonalán áll” (Varjas 

1943: XII); így a korai tudományos nyelv egyik központi forrásának tekinthető. Az egykorú 

hazai latin és magyar nyelvű szakirodalomban is páratlan, mintáját és társait a nyugati orvosi 

irodalomban kell keresnünk.  Az Ars Medica külföldi forrásait a szakirodalom már alaposan 

feldolgozta. Ennek alapján megállapítható, hogy I., II., IV. és V. részben a tünettani leírások 

és kórismék szöveghűen követik Jean Fernel Universa Medicina (1554) című munkájának 

adott tematikájú fejezeteit, sőt még az ott szereplő idézeteket és első személyben tett 

hivatkozásokat is megtalálhatjuk. Az „orvosságok” és a „tanúságok” részben jellemzően 

Leonhard Fuchs De curandi ratione libri VIII. (1548) orvosi írásából emeli át a szerző. A VI. 

könyv pedig nagy valószínűséggel Petrus Andreas Matthiolus Commentarii in sex libros 

Pedacii Dioscoridisára (1554) támaszkodik (Szlatky 1983: 394).   

Az Ars Medica forrásai alapvetően meghatározzák a mű szerzőjének orvosi nézeteit. 

Fernel és Fuchs is neogalenista szemléletű orvosok voltak, akik a gyógyítás alapjának az antik 

humorálpatológiát tekintették, de számos racionalista törekvés jellemezte tevékenységüket. A 

mű felépítése, valamint az ismeretanyag elrendezése is követi a 16. századi tudományos 

orvosi munkákat. Első legterjedelmesebb részében a test betegségeit írja le külön fejezetekben 

a fejtől a talpig végig véve az egyes testrészeket és szerveket. A betegségleírások alapos 

előismereteket és jól szervezett szövegfelépítést mutatnak: megismerhetjük az egyes 

betegségek okait, tüneteit, lefolyását, valamint gyógymódjait, gyógyszereit és azok elkészítési 

módjait. Ez utóbbiaknál jellemző, hogy egy betegséghez számos gyógyító eljárás és sok 

összetett gyógyszer tartozhat (akár negyven-ötven is). Az átláthatóságot és az 

értelmezhetőséget lapszéli megjegyzések és mutatószók könnyítik meg. Ilyenek a betegségek 

neve magyarul (nem minden esetben) és latinul, a betegségek természete, okai, típusai, 
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jellemzői, tanulságai, orvosságai stb. A kézirat több tekintetben kiemelkedő jelentőségű, de 

értékét még inkább növeli, hogy olyan betegségeket és gyógyításhoz kapcsolódó területeket is 

tárgyal, amelyek más magyar nyelvű munkákból hiányoznak. Így például külön foglalkozik 

az ideg- és elmebajok kérdéskörével, a vesebetegségekkel, a nőgyógyászati problémákkal. 

Nagy jelentőségű továbbá a IV. és V. fejezet általános sebészeti ismereteit tartalmazó része. A 

16–17. században ugyanis nagyon kevés sebészeti írásunk keletkezett (vö. 4.3.2). A kéziratok 

közül pedig még Pettényi Borbély Márton orvoslókönyvének sebészeti részei jelentősek (vö. 

Kéziratok 15.).  

Az Ars Medica tehát magas színvonalú orvosi munka. Felmerülhet a kérdés, hogy 

miért maradt évszázadokon keresztül kéziratban, ami jelentősen meghatározta viszonylag 

szűk hatókörét mind a tudásanyagára, mind pedig szaknyelvi hatására nézve. Ennek oka 

lehetséges, hogy éppen túlságos részletességében és gazdagságában keresendő. A 16. 

században ugyanis még nem volt olyan széleskörű, képzett, szakmai elit réteg (vö. oldalirányú 

kommunikáció 4.3.2.), amely egy ilyen átfogó, részletes és magas szakmai színvonalú, 

magyar nyelvű orvosi művet be tudott volna fogadni (vö. Szlatky 1983: 397; valamint az Ars 

Medicával kapcsolatban l. bővebben; Spielmann 1977: 39–84; Szabó T. 2005, 2009; Szabó 

T.–Bíró 2000; Szlatky 1980, 1983: 426– 427; Varjas 1943: V–XXIII). 

 

4. kép: Az Ars Medica címlapja94  

 
                                                           
94 Forrás: Szabó T. – Bíró 2000/Képek 
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2. Medicinae Variae. Melius Herbariumához kötött lapok (1598)  

(EK RMK I/2.) 

 

A kéziratos receptgyűjtemény kétnyelvű (latin–magyar). Néhány levél hiányzik belőle, a 

szöveg szakadozott, a latin szöveg gyakran hibás. Több kéz írása, ezért valószínűleg másolat. 

(l. bővebben Hoffmann 1989: 509–520)  

 

3. Máriássy János: Egy néhány rendbeli lóorvosságok és más orvosságok (1614–1635 k.) 

(P 566. 77 cs. XIV: cs., MOL; öt ív, 16 rét) 

 

Az ötívnyi, 16 rét misekönyvhártyába kötött gyógyszerkönyv szerzője, illetve másolója 

Máriássy János. A kézirat egy kéz írása, de mivel a tinta színe változik, arra 

következtethetünk, hogy nem egyidejű. Két tartalmi részből áll: egy állatorvosló és egy 

orvosságokat tartalmazó receptgyűjteményből (Hoffmann 1989: 520–524). 

 

4. Török János: Orvoskönyv lovak orvoslása (1619 e.) 

(P 568. 15 cs., MOL; kiegészítésekkel 111 lap) 

 

A kézirat szerzője vagy másolója Török János volt, akinek a személyéről nem tudunk sokat. 

Valószínűleg több helyről másolta a recepteskönyvet, amelyre a receptek eltérő leírása és a 

tipikus másolási hibák is utalnak (ismétlések, áthúzott címek stb.). Több tekintetben is 

egyezést mutat Lencsés György Ars Medicájával (vö. Kéziratok 1.), ami adódhat a közös 

forráshasználatból, vagy a könyv ismeretéből. A kéziratban különböző dátumokat találunk. 

Ilyen például az 1619-es év, amely a szerző/másoló öregkori kézírásával szerepel. A másolást 

ennél jóval hamarabb kezdhette, amelyet a kézíráson kívül a hivatkozott személyek is 

igazolnak. A kötés nem korabeli, és a cím sem Török Jánostól származik, hiszen ahhoz 1650-

es évszám tartozik (ORVOS ÉS SZAKÁTS KÖNYV nem külömben Kertész Mesterségekről és 

Lovak orvoslásáról Magyaról) (Hoffmann 1989: 524–527).    
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5. Szentgyörgyi János: Testi orvosságok könyve (1619 k.) 

(Oct. Hung 500.; 80 levél, több levél hiányzik) 

 

A kézirat egyike lehetett a 17. században elterjedt házi orvosságos könyveknek, elszórva 

számos későbbi bejegyzést tartalmaz. A mű eredeti írója nagy valószínűség szerint művelt, 

természettudományosan képzett ember lehetett (vö. Schultheisz 1959b: 190). A receptkönyv 

különösebb tagolás nélkül 341 vényt tartalmaz Szentgyörgyi János írásával. A 3. és a 73. 

oldal között az írás egységes, és orvosi témájú recepteket tartalmaz, amelyek a kor 

színvonalán állnak. Érezhető Paracelsus hatása a kemikáliák alkalmazásában, illetőleg a 

hosszú, kéthasábos receptek is csak elvétve fordulnak elő. A 73. laptól kezdődően az íráskép 

és a receptek jellege is megváltozik. Erre a részre a gyakorlatlan, ingadozó helyesírás és 

következetlen hangjelölés jellemző, valamint az, hogy az orvosi tanácsok helyébe inkább a 

mágikus eljárások lépnek. A 78b. és a 79. lap nagyban különbözök a gyógyító és a mágikus 

részektől. Ezek ugyanis Albertus Magnus Herbariumából tartalmaznak szabályos, latin 

nyelvű hánytatórecepteket, amelyet a 80. lapon a két magyar nyelvű „ír” elkészítési módja zár 

le (l. bővebben Hoffmann 1989: 527–528; Schultheisz 1959b: 186–198; Szlatky 1983: 432). 

 

6. Váradi Vásárhelyi István: Kis patika (1628) 

(Duod. Hung. 66.; 64 f., 26 üres p.) 

 

A kéziratról nagyon kevés ismeretünk van. Mindennapos használatú receptgyűjtemény az 

ember külső és belső betegségeire, amelyet Váradi Vásárhelyi István írt. A szöveg 

bevezetőjében a szerző Nagyságos asszonányak ajánlja a Kis patikát (Hoffmann 1989: 213–

214, 528). 

 

7. Gyógyszerek I. (17. sz. eleje?) 

(MTA K. 95.; 22 levél, néhány hiányzik) 

 

A kézirattöredék szerzője ismeretlen, legalább két kéz írása ismerhető fel benne. A 

receptkönyv rendszer nélkül, változó színvonalú recepteket tartalmaz, szám szerint 122-őt. Az 

első lapján ez áll: „Gyógyszerek. Házi patika. A’ tekintetes Magyar Tudós Társaság’ 

kéziratgyűjteményének ajánlja Martius 1-jén Lugossy József” (Hoffmann 1989: 536). Innen 

ered címe is (vö. Szlatky 1983: 433). 
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8. Gyógyszerek II. (17. sz. eleje?) 

(MTA K. 96.; 23 levél, néhány hiányzik) 

 

A 155 receptet tartalmazó kézirattöredék egy kéz írása, szerzője ismeretlen. A gondos, 

kalligrafikus írás arra utal, hogy a receptkönyv másolat. A hibákból pedig arra 

következtethetünk, hogy a szöveg másolója nem értett az orvosláshoz.  A mű címe 1842-ből 

való, amikor Lugossy József az MTA-nak ajándékozta a kéziratot (Hoffmann 1989: 535–536; 

Szlatky 1983: 434).  

 

5. kép: Érvágó-figura a zodiákus jegyekkel95 

 

 

9. Házi Patika (1663 k.) 

(Oct. Hung. 485; 52 levél) 

 

A kézirat a házi mindeneskönyvek közé sorolható. Egy kéz írása, szerzője ismeretlen. Több 

részből áll (Szlatky 1983: 436–437): 

 

1–28. levél: receptek 

28–39. levél: „Kezdődnek Míhekrül próbált és Hasznos Orvosságok” 

39–37. levél: „Vadász Emberekk Puskáiokhoz való Hasznos és bizonyos Mesterségek, 

melyekkel illyen módon kell cselekedned.” 

47–52. levél: „Lovakk nyavalyáirúl való Bizonyos és Hasznos orvosságok.” (l. még Hofmann 

1989: 529). 

 
                                                           
95 Reisch Gregor: Margarita philosophica. Bázel (1517); (Forrás: Images from the History of Medicine 
Nr. A012130; URL: http://ihm.nlm.nih.gov/images/A12130) 
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10. Orvosságos Könyveczke (1664 k.) 

(Oct. Hung. 87; 36 levél, a Mindenféle Orvosságoknak Rend Szedéssével egybekötve) 

 

A kézirattöredék szerzője ismeretlen. Az írás 209 orvosságot tartalmaz betűrendben 

csoportosítva. Köztük számos állatorvosláshoz kapcsolódó gyógyító eljárás is található. Az 

utolsó recept után a következő bejegyzés áll: „Nyitrai katonák orvossága 1664” (Szlatky 

1983: 435). 

 

11. Révay István: Próbálós bizonyos orvosságok (1666; 1693) 

(Oct. Hung. 763.; másolt kézirat, magyar–latin) 

 

Az eredeti kézirat másolatát Pekler György (Gregorius Pekler) készítette 1693-ban. A másolat 

apró betűs, sokszor értelmetlen, nehezen olvasható és sok hibát tartalmaz. Ez valószínűleg 

abból is adódhat, hogy Pekler nem tudott jól magyarul és a kéziratot is nehezen tudta 

elolvasni. A kézirat a mindennapi használatú receptgyűjtemények közé tartozik (Hoffmann 

1989: 530). 

 

12. Újhelyi István: Orvosságos könyv Apafi Anna számára (1677) 

(566. 97. cs., MOL) 

 

Az eredeti kézirat eltűnt. A róla szóló ismertetésékből tudjuk, hogy eredetileg 139 lapból állt. 

A Radvánszky-féle közlésben a 460 receptet mutatótáblácska követi (l. bővebben Debreczy 

1940: 322–329; Hoffmann 1989: 531; http://receptek.elte.hu/cikkek.html#apafianna).  

 

13. Orvosságos könyv (1677)  

(Ms. 690., Kolozsvári EK.; + 180 számozott levél) 

 

A kézirat rossz állapotú, nyelve legnagyobb részt magyar. Az első levelei tönkrementek, 

amennyire látható latin szöveg áll rajtuk. Számozása az 1b. laptól kezdődik, az 59. levél 

hiányzik. Az Orvosságos könyv recepteket tartalmaz az alábbi felosztásban:  

1a–22b: receptek (a Mattioli-féle receptekkel rokon) 

23a–28a: mutatótábla (az előtte és az utána álló receptekről) 

28b–83a: receptek, közben egy levél (az 58. levél után) hiányzik. E részen a receptek 

számokat viselnek. 
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83b–93b: Újobban írt orvosságok  

94a–105b: Notæ ex THA[…]MACOPOEA Joannis Ba […] Rulanti (rossz állapotú rész) 

106a–125b: mutatótábla, végén: A. 1677. (l. bővebben S. Sárdi Recept korpusz Ms. 680). 

 

14. Gellén Gergely: Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl, embereknek és lovaknak 

betegségekrűl, méhekrűl és az esztendőnek holnapirúl (1680)   

(Ms. 679., Kolozsvári EK.) 

 

A kézirat szerzője Gellén Gergely. A család gellénfalvi (Nyitra vármegye), egy ága a 17. 

század végén Nógrád vármegyébe költözött. A kézirat Gellén Gábor, Gergely és István 

naplóbejegyzésével indul. Az orvosi könyvet Gellén Gergely írta, ahogy az a címlapról is 

kiderül: ORVOSSÁGOS KÖNYV mindenféle nyavalyákrúl, embereknek és lovaknak 

betegségekrűl, méhekrűl és az esztendőnek holnapirúl. <Írtam én, Gellén Gergely> Losonc 

városában. Anno 1680. die 8. Martij. Gellén kézírása tiszta, rendezett. Az orvosi könyv 

bevezetőjét követően számos betegség ellen tartalmaz orvosi, háztartási és egyéb babonás 

recepteket. Az Orvosságos könyv részei a következők (l. bővebben S. Sárdi Recept korpusz 

Ms. 679):  

 

4a–6b: Ez könyvet dicsérő strófák  

7a: Ez könyvet valaki olvasandja  

7b–9a: üres 

9b–93b: gyógyító receptek, jórészt betűrendben; a receptek között a megfelelő betűknél 

különböző növények és vizek hasznai. Közben:  

51a–54b: Az asszonyállatoknak nyavalyájokrúl 

65b–66a: Flastromok 

67a: Lovak betegségekrűl való orvosságok 

73a–76b: Jövendő időnek állapotját az Holdnak fényébűl stb. (időjárásjóslás, hold- és 

napfogyatkozás, szivárvány, villám) 

76b–88a: Csízió 

88a–90a: Erek vágásárúl 

90a: Következnek másfélék 

94a–100a: Mehekke EZ [?] 

100b–107a: főként háztartási receptek, sok közöttük a mágiukus recept (rokonság a Mattioli-

kéziratcsaláddal) 
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107b: lógyógyító receptek 

108a–118a: állattartási és babonás receptek 

118b–121b: latin receptek, főleg babonás eljárások 

122a–130b: mutatótáblák. 

 

15. Pettényi Borbély Márton orvosló könyve (1683–1701) 

(Berzsenyi Gimnázium Soporon; 288 levél, néhány hiányzik) 

 

A cím nélküli kéziratos, orvosi írás tartalma és felépítése tudatos szerkesztésre utal. Két 

nagyobb részből áll, amelyek további fejezetekre bomlanak (Szlatky 1977, 1983): 

 

I.  

6. számozatlan levél: „Miko gondolkodnám” verses tájékoztató a szerzőről és a műről 

7–8. számozatlan levél: „Memoriale” és „Czéhbűl valo Proventusom” – a pápai céhvel 

kapcsolatos feljegyzések 

10. számozatlan levél: „Jól elmélkedjél” (előszó), „Az jó vitézségnek” kezdetű vers 

3–29. számozott oldal: Értekezés az antimóniumról. 

30–47. számozott oldal: „Igen szép és próbált jeles orvosságok” (főcím); „Az sebeknek … 

regulái” (alcím) – sebészeti rész. 

48–354. számozott oldal: receptkönyv. 

357–404. számozott oldal: „Pápai próbák” leírása. 

 

II. 

1–123. számozott oldal: „Secreta quadam a Joh. Jacobo Veccero”. 

123–144. számozott oldal: „Ex secretis Alberti magni”. 

 

Pettényi orvos-sebészi könyve a bevezető részek után az antimónimról való értekezéssel 

indul, amely arról tanúskodik, hogy Pettényi az orvostudomány legújabb áramlatait, irányait 

is ismerte. A fémekkel és kemikáliákkal való gyógyítás ugyanis Paracelsus gyógyítási 

szemléletét mutatja (vö. 3.1., 3.3.). Ezt követik a „sebek regulái”, amely fontos sebészeti 

tudnivalókat, a legkülönbözőbb sebek ellátásának módját, valamint az érvágás szabályait is 

tartalmazta. Az orvosságos könyv rész a „Pópium csinálása” című recepttel kezdődik. Itt a 

szerző közel 200 betegséget és mintegy 500 receptet ismertet. A betegségek és a 

javallataikban is gyakran együtt fordul elő a latin és a magyar név. A kétnyelvűség az 
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összetevők felsorolásában szinte minden esetben megfigyelhető. Itt két külön oszlopba 

rendezve a magyar és a latin nevek olvashatók. A gyógyszerek elkészítésének leírása pontos 

és alapos tudásra és széleskörű gyógyszerészeti ismeretekre vallanak. Több utalást is 

találhatunk neves orvosokra, mint például Pilnius, Galénosz, Dioszkoridész, Avicenna 

személyére, valamint a nürnbergi gyógyszerkönyv készítőjére is, Valerius Cordusra. Az I. 

rész a pápai próbák részletes leírásával zárul. Pettényi írásának II. része két külföldi szerző 

műveiből származó mindennapos receptgyűjtemény, amelyek orvosságokon kívül a 

mindennapi teendőkhöz kötődő tanácsokat is tartalmaznak.  

 A kéziratban a szerző személyéhez kapcsolódó versike is található: 

 

Miko gondolkodám serényen magamban 

Az ezer 6 százban 8-van 3-dikban 

Experientiám ne legyen hijjában. 

Istentül inditván ne legyen hijjában 

Sok bujdosásbeli Conceptiomat 

Irtam le Brassóban szép Receptáimat 

Corpusban is vettem Colosvárt azokat 

Mellyekért mulattam sokszor álmomat. 

Azért a ki tülem csalárdul elveszti 

Istennek nagy átkát s nem Áldását veszi. 

Avagy hitetlenül megáévá teszi 

Állapotját rövid Idejüvé teszi. 

Genelogiámat ha akarod tudni 

Örömmel jelentem én vagyok Gyöngyösi. 

Ezer 6 száz 56-ban lettem mai 

Nevem sem titkolom, vagyok én Pettényi. 

(Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983: 408–409)   

 

A szerző adatain kívül egyéb keletkezéshez kapcsolódó információkat is találhatunk az 

írásban: így az egyes recepteknél megtudhatjuk, hogy kitől és hol tanulta azt Pettényi Borbély 

Márton. Valamint további adatokkal szolgál még egyéb forrásairól. Az is kiderül az írásból, 

hogy Pettényi 1687-ben érkezett Pápára, ahol beállt a sebészek céhébe. A „Pápai Próbák”-ban 

részletesen is ír a céhhel kapcsolatos eseményekről, amelyek fontos és hiteles 

kordokumentumnak számítanak. Pettényi orvoslókönyve a fennmaradt kéziratok nagy 
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többségének színvonalát felülmúlja. Kiemelkedő jelentőségű többek között a sebészeti 

ismereteket leíró fejezete, hiszen a legtöbb korabeli orvosi könyv csak az érvágás reguláit 

tartalmazza (l. bővebben Bothár 1911: 104–114; Szlatky 1977: 27–50, 1983: 408–412, 428–

429). 

 

6. kép: A sebesülés módjai és helyei (The wound man)96 

 

 

 

16. Próbált orvosságok leírva (1684) 

(Quart. Hung. 280; 5 f.) 

 

A kézirat másolat. A leírást a másoló 1684. május 18-án kezdte, tulajdonosa Illésházy József 

(1735). A szöveg számos hibát, kihagyást, értelmezési nehézséget tükröz. A kéziratban a 

receptek betűrendben vannak felsorolva. Forrásának Andreas Mattiolinak (1501−1577), 

orvoskönyve, valamint annak Madách Gáspár által készített fordítása tekinthető. Ennek 

köszönhetően számos receptgyűjteménnyel mutat rokonságot (pl. OSzK Quart. Hung. 2247., 

OSzK Oct. Hung. 87) (Hoffmann 1989: 532; Kőszegi 1964: 127–136; Recept korpusz Quart 

Hung. 280. http://receptek.elte.hu/). 

 

17. Johann Ponyikay: Liber Medicanarum (1693 k.) 

(Semmelweis Orvostörténeti Múzeum; 275 levél) 

 

A kézirat legnagyobb részének a szerzője Ponyikai János, de számos későbbi, szlovák nyelvű 

bejegyzés is olvasható benne. Későbbi tulajdonosa „Alexander Ponyikai, chirurgi” 

                                                           
96 Johannes von Gerstdorff: Feldbuch der Wundartzney. Starssburg, J. Schott (1517) (Forrás: Images of the 
History of medicine; Nr. A012576; URL: http://ihm.nlm.nih.gov/images/A12576) 
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valószínűleg a szerző fia, aki szintén borbély-sebész lehetett. A mintegy 600 receptet 

tartalmazó kéziratban a bejegyzések egészen a 18. század közepéig tartanak. Több részből áll, 

ezek a következők (Szlatky 1983: 437–438): 

 

1–213. levél: receptkönyv. 

213–227. levél: „De Herbis” – receptek. 

227–229. levél: „De Venis” – érvágási tanácsok. 

230–248. levél: szlovák nyelvű receptek. 

255–260. levél: „A lovak betegségekrűl való orvosságok”. 

 

18. Becskereki Váradi Szabó György: Medicusi és borbélyi mesterség (1668–1703) 

(Nr. 5295.; Székelyudvarhelyi Könyvtár Kézirattára) 

 

Az eredeti kézirat jelenleg hozzáférhetetlen, ismeretetésekből tudhatjuk, hogy rossz 

állapotban van (volt). a Hoffmann által közzétett változat Radvánszky átírásán alapul. A 

szerző személyéről nem rendelkezünk sok adattal. Az bizonyos, hogy latinos műveltségű 

borbély-sebész volt. A kézirat egyes részei nem egy időben keletkeztek, egyik forrása Pápai 

Páriz Ferenc Pax Corporisa (vö. Nyomtatott művek 4.) (Hoffmann 1989: 532–535, 

Spielmann 1982: 1748–1751).  

 

19. Orvosságoknak rendszedése (17. század 2. fele) 

(Oct. Hung. 87.; 38 levél; az Orvosságos Könyveczkével egybekötve) 

 

A kézirattöredék mintegy 250 receptet tartalmaz rendszer nélkül lejegyezve. A receptkönyv 

szerzője ismeretlen, egy kéz írása eltekintve néhány későbbi bejegyzéstől. Illésházy József 

könyvtárának tulajdona volt. Néhány orvossága egyezést mutat a Gyógyszerek I. (vö. 

Kéziratok 7.) kézirattöredék receptjeivel (Szlatky 1983: 434–435, Hoffmann 1989: 536). 
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20. Phlebotomia (17. sz. 2. fele) 

(Quart. Hung. 279.; 82 levél) 

 

A Kassa környékén keletkezett kézirat szerzője ismeretlen borbély-szebész. A 17. századi 

kassai sebész-céhes vonatkozásokat is tartalmazó írás a címét a második levél fejezetcímének 

első szavából kapta (a kéziratban Phebotonia [sic!]). A kézirat egy kéz írása, és döntően 

magyar nyelvű, de tartalmaz latin és szlovák bejegyzéseket is. Három részre tagolódik 

(Szlatky 1980: 144–147, 1983: 416, 436):  

 

I. 2–7. levél: „Sequunt Phebotonia (!) seu Intisiones (!) venarum” (érvágásról szóló rész) 

II. 8–74. levél: orvosságos könyv 

8–30. levél: receptek cím nélkül 

30–70. levél: „Masodik Risze Orvossagoknak” (receptkönyv) 

71–74. levél: „Registrom” (tartalomjegyzék)  

III. 75 – 81. levél: „Sirupy” (szlovák nyelvű receptkönyv) 

 

21. Orvoskönyv némely füveknek hasznáról (17. sz.) 

(Oct. Hung. 636; 81 f. ) 

 

A receptgyűjtemény a Szakáts-Mesterségnek rövid le-írása című házi mindeneskönyv 

gyógyításhoz kapcsolódó része. A kézirat nyelve latin–magyar. Feltehetően másolat, több kéz 

írása figyelhető meg benne. A mindeneskönyv részei a következők: 

 

ff. 1–13. „A Szakács-Mesterségek rövid leírása” 

ff. 13–43. „Orvos-könyv” 

ff. 43 – 53. „Mutató Táblácskájaa könyvecskének” 

ff. 61–79. „ Medicinae Culinares” 

 

Az Orvos-könyv része Török János Orvoskönyv lovak orvoslásával, ez utóbbi szakácskönyv 

pedig Zrínyi szakácskönyvével mutat rokonságot. A kézirat utolsó lapján szlovák receptek 

találhatók (Hoffmann 1989: 473–495).  
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22. Lipcsei György Naplófeljegyzései (17. sz. vége) 

(Ms. 1599, Kolozsvári EK.; 152 p.) 

 

A napló két ember bejegyzéseiből áll, amelyek nem különülnek el egymástól. A kézirat több 

nagyobb tartalmi egységre oszlik, amelyben találhatunk gazdasági bejegyzéseket, a családban 

történő születéshez és halálozáshoz kötődő naplóbeírásokat, jeles események feljegyzéseit, 

valamint gyógyításhoz és betegségekhez kötődő recepteket, beírásokat (l. bővebben S. Sárdi 

Recept korpusz Ms. 1599). 

 

7. kép: Pálcás ordináció97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
97 Hieronymus Brunschwig: Buch der Chirurgia, Strassburg (1450 k.). (Forrás: Images from the History of 
Medicine; Nr. A013225; URL: http://ihm.nlm.nih.gov/images/A13225) 
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Függelék III. 
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TUDOMÁNYOS RECEPTEK  

 

Ars Medica (1577 k./1943)98 

(3–18)99 

 

(F0) 

 

 

 

                                                           
98 Forrás: http://mek.niif.hu/01100/01159/01159.pdf 
99 Az orvosi munkák és receptgyűjtemények megnevezésénél az egész dolgozatban használt hivatkozást 
alkalmazom, amely alatt zárójelben megadom a receptek forrásainak oldalszámát. Az egyes szövegek után 
szögletes zárójelben a forrás által használt receptszámot is feltűntetem, amennyiben van ilyen. 
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(F1) 
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(F2) 
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(F3) 
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(F5) 
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(F7) 

 

 

 



210 
 

(F8) 
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(F9) 

 

 

 

 
 

 



212 
 

(F10) 
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(F15) 
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Pax Corporis (1695/1984) 

(17–22) 

 

(F16) 

AZ ORVOSLÁS  

MESTERSÉGÉRŐL 

ELSŐ KÖNYV 

A főnek nyavalyáiról 

ELSŐ RÉSZ 

A főfájásról 

 

KÜLÖNBSÉGEI: A főfájásnak egynéhány nemei vannak, mert az vagy belső, vagy külső: 

vagy egészen fogja el a fejet, vagy csak egy részét. És ismét, vagy nyilaltatja a fejet; vagy 

nehéz miatta a fő, mintha tereh fekünnék reá; vagy feszíti, vagy ugyan felvér a fájdalom, és 

dobog, mint a pulzus. 

FÉSZKEI: A belső és mély főfájásnak fészke vagyon az agyvelőt bétakaró hártyában, melyet 

agykérnak is hínak; (mert ugyanis az agyvelő maga, minthogy érzékenység nélkül való, nem 

fáj soha) ez ilyen fájdalom a szem gyökerére nyilallik. A külső főfájás embernek a feje bőrit 

járja, és ha csak mozgatják is az haját, mindjárt inkább fáj; sőt nem is tapogathatni. 

OKAI: A főnek nyilalló fájdalma akkor esik, mikor vagy a vérben való epesár; vagy pedig a 

gyomorból felgőzölő párák az agykért érdeklik és rágják. A terehnek érzése a főben attól 

vagyon, s akkor, mikor a phlegmás hideg nedvesség az agyvelőt elárasztja. A feszítés 

leginkább vagyon a megrekedett statusoktól, vagy párából lött szelektől. A dobogó fájdalom 

az élő-erekben vagy arteriákban a bőség miatt megtolult igen meleg vértől.  

JELEI ÉS JELENTÉSEI: A főfájás maga jelenti magát. A jelentései pedig sokfélék. A külső 

főfájás nem olyan veszedelmes.  

A belső, a hirtelen fogó forró-hideglelésben, gyakrabban bolondhagymázt jelent. Ha nagy 

betegségben hirtelen nagy főfájás támad, meg oly hirtelen minden ok nélkül megszűnik, igen 

veszedelmes dolog. Ha minden forróság nélkül valakinek feje sokáig fáj, füle zúg és cseng, 

hallása nehezül, tagjai lankadnak, az gutaütéstől féljen, és az ellenvaló orvosságokkal jó 

idején éljen. Ha forró nyavalyában a hánykodás miatt főfájás következik, vagy az orra vére 

folyása, vagy pedig hányás következik utána.  

ORVOSSÁGAI: Ha külső a fájdalom, csak párlással is eleit vehetni ilyen módon: majoránnát 

vagy bétonieát, melyet sebfűnek hívnak, vagy szekfüvet vagy köményt vagy spikinárdot, vagy 
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mindenikből, vagy amelyiket közülök hirtelen kaphatni, egy-egy keveset főzzenek meg 

ecetben, hév új téglára csorgassák, s a fejét ruhával béborítván, annak párájával párolják 

mindennap egynéhányszor. Ismét: szőlővenyigét égessenek meg, annak hamvából csináljanak 

jó párlúgot, azzal mossák gyakorta a fejét. Ha hévséggel vagyon, jobb lészen a káposzta 

torzsának a hamvából csinált lúg.  

Ha a belső főfájás forrósággal vagyon; katángkárót vagy bazsarózsa tövet vagy 

szaporafüvet, amelyiket hamarébb kaphatod, rontsd meg jól, és kösd bé véle. 

Ha egyszersmind nem is alhatol. Egy kevés salátát vagy mákot (jobb a fejér) vagy ebszőlőt 

törj valamelyikkel azok közül öszve, s úgy kösd bé a fejét, hogy mind homlokát s mind 

vakszemeit ellepje. 

Vagy így: reszelj almát, tyúkmony székivel, és lágy sóval törd öszve, sáfrányozd meg, 

ruhára kenvén kösd bé véle a fejét. Legjobb a főfájásban a vadszőlő virága, akár nyersen akár 

aszún, főzd meg ecetben, törd meg flastrom formán, rakd ruhára, kösd bé véle. 

Vagy: nyers szaporafüvet törj meg savanyú kovásszal, s ha kaphatsz, egy kevés 

rózsaolajjal vagy rózsavízzel öszve, kösd flastrom formán a fejére. 

Ha nagy hévséggel a főfájás: nyers rutalevelet, reszelt retket, lágy sót, savanyú kovászt, 

erős ecetet törj erősen öszve, mint pépet, ruhára kenvén a talpait kösd bé véle, igen hasznosan 

szíjja aláfele. Ha megszárad rajta, mindjárt újítsd. 

Mindezek mellett igen jó lészen elsőben is valami sárt felyül hánytató orvossággal 

(vomitoriummal) élni, ahhoz értő emberrel készíttetvén. 

A homlokeret is megvágatni igen hasznos a forróságban. Ismét: hólyagot is annak módja 

szerént a lágyán vagy egyébütt szítatni. A köpölyözés is azon végekre jól segít. 

Ha ugyan felvér a fájdalom és dobog, eret kell vágatni, vagy mediát vagy cephalicát vagy a 

homlokán, hogy a megtolult vér szabaduljon. 

Ha a fájdalom valamennyire szűnik, vomitóriummal élhet: addig nem, mert erőltetésben 

elszenvedhetetlen fájdalom következnék, vagy ér szakadna, vagy a szem homályosodnék 

meg. 

Ismét: ebszőlőnek, fülfűnek és disznótöknek levével, akár külön-külön, amelyiket 

kaphatni, vagy mindenikből egy részt vévén, s öszveelegyítvén, mosni kell a homlokát, 

vakszemeit, felyül a fejér fűznek leveleit kötvén reá. Kicsiny gyermekeknek csak útifű 

gyökerét kösd a nyakába, az is használ. 

Jó ezen haszonra a fájdalmas részt akár popiommal akár fejér írral a hévség oltására 

békötni. 
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Ugyanezen okon, hogy a hévség alá-felé szívódjék, mosni kell gyakorta a fejét fájlaló 

embernek lábait, ilyen lábvízzel fejér mákot, fejér fűz leveleit és salátát főzzenek meg vízben, 

s azzal mossák. Télben jó a fűzfa és káposzta torzsa hamvából csinált párlúgban is mosni. 

Vagy gyenge fűzágakat rontsanak meg, főzzenek lábvizet véle. 

A mosás után reszelj fekete retket, sóval, ecettel gyúrd öszve, s kösd bé a talpait véle. 

Mikor annak ideje, ez is jó: A szőlő gyenge fáját megtörvén, levét kifacsarván, azzal 

árpalisztből gyúrjanak lágy pogácsát, s kössék a fájdalmas részre. 

Ha nehéz a fő a fájás miatt, mintha valami terhet hordozna benne, akkor nem kell 

hívesíteni, hanem melegíteni inkább, mert az nagyobbára a hideg phlegmás nedvességektől 

vagyon. Hasonlóképpen, ha a szél járja és feszíti. 

Jó itt: gyanta olajjal orra alját, vakszemeit és feje lágyát gyakorta kenni. Jó a spikinárdis. 

Ismét: gyantaporral gyakran a fejét füstölni. 

Barackmagot törj meg télben, szaporafű-vízzel ereszd fel, fejét kösd bé véle. Nyárban 

rontsd meg a barack leveleit, megannyi szaporafű leveleivel együtt, főzd meg borban, kösd bé 

fejét véle. 

 

Egy edényben szaporafű vizet spiritus vitriolival savanyítsanak meg, egy-egy kanállal 

igyék meg belőle gyakorta. Kicsiny gyermekeknek, ha a feje nehéz, melyet megesmérhetni a 

szeme csipázásából, csak a meleg ruhával való dörgölés is használ. 

Ismét: kölest és apró sót melegíts jól öszve egy serpenyőben, melegen tedd egy 

ruhazacskóba, kösd egy ilyen főfájó ember fejére, gyakorta újítván, ha meghűl. 

Az ilyen főfájásban az érvágás nemigen szükséges. Jobb valami phlegma tisztító 

purgációval vagy vomitoriummal vagy valami laxáló saculust borba tévén, arról innya, melyet 

ahhoz értők megkészítenek. 

Prüszköltető porokkal a nedvesség szívására jó ilyenkor élni. Mindennap egy-egy 

mogyorónyi terjéket bévenni. 

Ismét: indiai tárkonygyökeret, melyet pyrethrumnak hínak, vagy nálunk termőnek gyökerét 

rágja gyakorta, bő nedvességet igen szíjja, és bő nyálfolyással kevesíti. 
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M INDENNAPI RECEPTEK  

 

Medicinae Variae (1598/1989) 

(30, 36, 43, 47) 

 

(F17) 

Fö faiasrul. Az fejer ürmöt most megh vizben s keösd az fejedre. Expertum. [344] 

 

(F18) 

Fö faiasrul. Az földi borzanak az viragat vesd egy kis melegh vizben, kösd az feiedre. [450] 

[Fö faiasrul.] Az violat fözd megh borban vagy eczetben, s-kösd az feiere, megh köniebedik. 

[451] 

 

(F19) 

Fö faiasrol. Egy meszelyny uy pohart kel keresni, azt be kel tölteni búza lsit langal egy uyny 

hejaual, s-mikor keinieret sütnek, egy teszta keniernek köziben kel tenni, oszton feljülis be kel 

tesztaual tsinalni, es az kemenczeben megh kel sütni mind az egy kenieret, hogy megh sül, ki 

kel venni, es anny töröt borsnak az lisztit hozza kel szitalni, es egiben kele elegiteni vele, es 

azt megh kel ennie tizen ketszer. [600] 

 

(F20) 

Fö faiasrul. Az fekete ürömnek gjükeret megh kel eczetben fözni, az utan az faio före kel 

kötni, s-megh giogul. [677] 

 

Orvoskönyv lovak orvoslása (1619 e./1989) 

(78, 80, 87, 99, 101, 103, 105, 124, 132, 149, 151, 158, 160)  

 

(F21) 

Az ki nem alhatik és feie faina. Vegie az feier ürmöt, es az leuelet teörie megh, es uiszben 

feöszsze megh, es ualami szep ruhaczkara tegie es keösse az feiere, es nagi faidalmokat el 

ueszön rola, es nagi giöniörüseggel aluttia. [1] 
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(F22) 

Feö faiasrol. Szökfü, czombor, giömber, szereczeön dio, pirotot keiner, forro eczettel kel meg 

ötteni, es rea keöttni. [34] 

 

(F23) 

Feö faiasrol. Tömien, mirrha, bors, sallia, eczet, olai, feözd eöszue szepön, kend megh uele. 

[58] 

 

(F24) 

Fö faiasrol. Vegi teömient, mirrhat, borsot, salliat, eczetöt, fokhagimat, ezeöket mind egibe 

timporalliad es iol megh feözzed, es mikoron ualakinek feie fai, megh kennied uele, es egi kis 

feier üreömmelis be keössed. [161] 

 

(F25) 

Feö faiasrol. Az salliat teörd megh tikmonj feiereuel, es eczettel elegicz megh, keösd az 

feiere. [342] 

 

(F26) 

Feö faiasrol. Az földi teöknek az giökeret, oh hayat, fa olait, mezet, egeöt bort, uiaszt, sot, 

ezeöket egibe elegituen forrald iol megh, es ezzel kend megh az feiet. [372] 

 

(F27) 

Feö faiasrol. Vegi ket edeös almat, ket nehezek teömient, kilencz baraszk magot, ezeöket 

kösd iol egibe, az utan kend az feiet. [418] 

 

(F28) 

Feö faiasrol. Accipe pimponiam in uiriditate et coque in lixiuio et caput, deinde herbam 

coctam pone super frontem in bona caliditate absque dubio sanabitur. [449] 

 

(F29–39) 

(F29) Feö faiasrol. Jo feö faiasrol az borostiannak leue, ha orraban czöpögteti, es azonnal 

feöstöt tesznek orra ala. [855] 

(F30) Az kakuk füuet feözd megh eczetben es keösd feiere. [856] 

(F31) Jo feö faiasrul az rosa olay. [857] 
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(F32) Hasonlatoskeppen az mondola olaj, ha megh kenettetik ueleök. [858] 

(F33) Az hagima leuet eösd orraban, s el mulik. [859] 

(F34) Teöry meg egi nehani fokhagima göröszdöt, es az leueben marcz ruhat auagi giapiat, 

dugd be mind az ket fület, el mulik. [860] 

(F35) Veöd uizet az borostiannk ‹leu›, eös olait hozza es eczeteöt, kend megh az orra likait 

uele. [861] 

(F36) Mentat auagi mustart elegicz eöszsze eczettel, kend feiet uele. [862] 

(F37) Az keczke szart teörd megh rosa olayal es eczettel, kend megh feiet uele. [863] 

(F38) Az nap utan iaro füuet es feier ürmöt feöz megh eczetben, szürd megh ruha altal, es 

azzal mosd fejedet. [864] 

(F39) Fekete ürmöt es feier ürmöt feöz megh eczetben, szürd megh ruha altal, es azzal mosd 

fejedet. [865] 

 

(F40) 

Feö faiasrol. Barany ürmöt es fekete ürmeöt eczetben keöl martani, paras hamuban 

melegitenj, es az uak szömökre keötnj. [1132] 

 

(F41) 

Feö faiasrol ualo oruossag. Vegi 2 edös almat, ket nehezek teömient, kilencz boraszk magot, 

törd ösze iol öket, az utan kend feiet uele. [1347] 

 

(F42) 

Feö faiasrol. Az borza uiragot tölcz üuegbe, tölcz eczeteöt rea, olaya ualtozik, ha ueröfenire 

keötik, az kenniek feied lagiat, megh giogiul. [1366] 

 

(F43) 

Feö faiasrol. Vegy teömjent, borsot, sot, eczetet, olayt, es mind ezeket elegjez eöszue, fözd 

megh, es kösd az fejere. [1466] 

 

(F44–47) 

(F44) Fö faias ellen. Az szölö fö leuelet szed megh, es fözd megh lugban, es azal mossad az 

feje faio emberth. [1511] 

(F45) Fö faiasröll. Keres isopat, salljat, rutat, szekfüuet, es ezekel csinali lugoth, es ezel 

mossad az fejedet. [1512] 
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(F46) Item. Feier vreöm, borostian, kapotniak, etelben valo szekfü, ezeket mind ember uiteze 

es rakia egj fazekban, es teölcsön bort rea, hogj iol forjon, annak utanna az leueuel mossa az 

feiet io melegen, es az füueketis kösse rea, io melegen, megh gjogjull. [1513] 

(F47) Fö faiasrul. Az betonicat fözd megh vizben, kösd rea, meg giogul, ha iol akarja. [1514] 

 

(F48) 

Kinek feie fai es nem alhatik. Ved az maknak olajat, es kennied vele az vak szemet, fület, 

orrat, es homlokat, fö faiast el oszt, es alhatikis, ha akarod hat az makot teörd megh mind 

feiestöl viragostol, magostol, mikor zeöld es ved olajath. [1518] 

 

Testi orvosságok könyve (1619 k./1989) 

(187, 189, 197) 

 

(F 49–50) 

(F49) Fö faiasroll. Vegj anni eczetet, meni egj lud moni heiban ferne, es kett penz ara safrant, 

egj tikmonj feierit, ualamenie az eczet, anni rosa uiz legien, es timporald egjben, es marcz egj 

tizta ruhat bele, es ted az feiere, s megh giogul. [119] 

(F50) Vgian azonroll. Fozd megh feier borban az rutath, salliat, cyprust, isopot, ürmot, 

cziombort, kakuk füuvet, borostiant, aual mosd az feiedet, es kosd rea az utan, haznal. [120] 

 

(F51) 

Feö faiasrol valo. Vad kendert fozd megh borban, akar eczetben, es kosd az feiere. [154] 

 

(F52) 

Kinek feie szertelen fay. Baracz magot, mondola magot erossen megh kel torni, feier timient, 

sült almat, safrant, mind eozue kel törni, egj kis eczetetis kel rea tölteni, es erössen megh kel 

fözni, es io ir lezen, ozton ruhara kell kenni, es az feiere kel tapaztani. Mert Janos kiraltis euel 

dermeztettek ki ez uilagbol, tahat el hidgied, hogj szinten io. [250] 
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Kis Patika (1628/1989)  

(212) 

 

(F53) 

Feö fajas ellen. Vegj harom bokor fejer ürmöt, es meg anni fekete ürmöt, fözd meg ustagon 

folio uizben, fel marok füzfa hammal ruhaban kötue, legien eros lugh usatagon foli uizben, fel 

marok füzfa hammal ruhaban kötue, legien eros lugh. Mosd meg az fajo fejet az betegnek, es 

az ket fele ürmöt kösd az ket uak zemere, homlokara, es az tetejere, megh kenuen elözör 

Laurus olayal az ket uak zemet. Probalth dologh. [1] 

 

Házi patika (1663 k./1989) 

(232) 

 

(F54)  

Feied ha akkor fái, mikor az szemed, arrul a fü fáiásrul valo. A Boldog Aszony méntaiát fözd 

meg tiszta vizben, es abban mozd feied, es használ. [77] 

 

Orvosságos könyveczke (1664 k./1989)  

(253) 

 

(F55) 

Fej faias ellen. Kapot njokbol czjnal lugot, es azzal mossad fejedet. [61] 

 

(F56) 

Fej zugas ellen. Fekete ürömböl lugot czjnalj es azzal mosnj es azzal fejet, az ürmöt penig 

labara kötnj. [63] 

 

Orvosságos könyv Apafi Anna számára (1677/1989)  

(301, 314, 315) 

 

(F57) 

Fűfájás ellen. Kilencz baraczmagot, 9 mondolát, 9 diót, egy tyúkmonyat, egy marok mákot 

öszve kell csinálni, s kék papirosra flastrom módjára kenni, azt kell az homlokára tenni. [63] 
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(F58) 

Mikor az embernek szeme fáj, akkor való fűfájásrul. Boldogasszony méntáját tiszta vízben 

kell megfőzni, az fejét abban kell mosni, azonképen kaprot is meg kell főzni, abban is az fejét 

mosni. [249] 

 

(F59) 

Fekete ürömnek hasznai. 

Főfájásrul. Az ki borban megfőzi avagy eczetben, fájó fejét véle megmossa, melegen béköti 

véle, meggyógyul. [270] 

 

Medicusi és borbélyi mesterség (1668–1703/1989)  

(348, 355, 357, 360–361, 371, 372, 378–379, 417, 421, 425)   

 

(F60) 

Főszédelgésről igen jó, jó. Szerecsendió virága, sálya, corijándrom, szelet kenyeret piríts meg, 

hincs meg borral, hints meg ez szerekkel. Úgy egyed egynéhány napokon, oztán éjomra 

nyelegess egy-egy borsóni temejént el reggeleken; az corijándromot rágjad erősen. [33] 

 

(F61) 

Ha fejed fáj. Az fekete űrmöt főzd meg borban, mosd meg az fejedet benne, és az keszkenőt 

márts meg benne, avval kösd be az fejedet. [121] 

 

(F62) 

Főfájástól jó igen. Az belindmagot törd meg borban, osztán főzd meg eczetben, kösd be az 

homlokodat, vak-szemeidet véle; használ. [144] 

 

(F63) 

Jó köszvény ellen igen; főfájástól is igen jó. Az földi töknek vedd vizét, faolajat, mézet, égett 

bort, vijaszt, törd öszve ezeket jól, forrald fel szénnél jól, ezekből igen jó ír lészen belőle, 

evvel kenjed az köszvént gyakorta. – Az főfájó embernek is úgy használ, hogyha homlokát, 

vak szemeit keni véle; elhidd. [193] 
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(F64) 

Fog, fül, és főfájás ellen jó. Az száraz veres rózsát főzd meg borban, szűrd meg, főfájónak 

igen jó. Fogfájást, fülfájást megygyógyít. [412] 

 

(F65) 

Főfájás ellen. Hogyha az disznó köménynek gyükerét faolajjal t.i. öszve[ve]red rózsaeczettel, 

fejedet kened véle, amaz, az ki úgy aluszik, mint egy megholt, elfelejt mindent. Főszédelgést, 

kórságoz, hagymázt, farzsábát, görcsöt, régi főfájást meggyógyít, fülfájást is, igaz úgy. Az 

gyükeréből kijött succusát, ha az fog udvába töltöd, meggyógyítja, az pora penig álom ellen 

jó. [427] 

 

(F66–F91) 

(F66) Az kinek feje tetejéről nyilalik, arról aló orvosság jó. [1] Végy gyömbért, 

szerecsendióvirágot, székfüvet, és ezeket törd meg, és tikmonyban főzd meg egy pogácsát, és 

kend ruhára és boríts az feje tetejére jól, és kösd az állán által jó szorosan, valet. [492] 

(F67) Főfájástól való ez is jó. Egy tikmonynak az fejérit ereszd ki, azt süsd meg, kösd az 

homlokodra, mikor lefekszel estve. [493] 

(F68) Az igen nagy főfájásról való. Rózsavíz, rózsaolaj, folyó víz, erős eczet, rózsa pogácsa; 

ezeket tedd egy fazékban kenyér haj alatt, főzz meg egy fazékban az rózsapogácsát, áztasd 

meg, kösd az homlokodra. [494] 

(F69) Más azonról való. Földi töknek vedd vizét, faolajat, [2] mézet, égett bort, vijaszt, törd 

öszve ezeket, forrald meg az szénnél, kiből ír lészen, kend meg az fájós fejedet vele, 

köszvényre is igen jó ez. [495] 

(F70) Más azonról, főfájásról. Vedd az fekete ürömnek az tövét, törd meg, főzd meg 

eczetben, kösd az fejedre. [496] 

(F71) Más főfájásról való remedium. Rozs kenyeret piríts meg [3] az tűznél és eczettel öntözd 

meg, kösd az vak szemeidre, pro[batum est]. [497] 

(F72) Az kinek fejében féreg vagyon. Az égett bort és kömény vizet, ménta vizet elegyíts 

öszve, csináld az fejére felyül jól. [498] 

(F73) Azonról való főfájásról. Az belind magot törd meg borban, főzd meg eczetben, kösd az 

fejedet vele, igen jó. [499] 

(F74) Más azonról való ige[n] jó. Az szőlő fáját égesd meg, annak hammát ruhában kötvén, 

csinálj párlúgot belőle, abban mossad fejedet. Ha nyől az fájdalma, vagy héséggel vagyon, 

jobb lesz káposztatorzsa hammával úgy élni azon módon. [500] 
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(F75) Ha belső az főfájás. Bazsarózsa tövet, katangkórót, [4] szaborafüvet, az melyikát 

kaphatod, roncsolj öszve, kösd vele az fejedet. [501] 

(F76) Ha nem alhatol tőle az nagy főfájás miatt. Fejér mákot, vagy ebszőlőt törd öszve az 

felyül megírt füvekhez, vagy salátát roncsold öszve jól, kösd be homlokát, két vak szemét. 

[502] (beszélt) 

(F77) Igen jó az vad szőlő virága is eczetben megtörve bekötni vele azon formán. [503] 

(F78) Azonról való ismét jó. Az nyers szapora füvet törj öszve [5] savanyú kovásszal elegyíts 

meg rózsa vízzel vagy rózsa olajjal. [504] 

(F79) Azonról való. Ebszőlőnek, fülfűnek, disznótöknek az levei mind jók akár együtt, akár 

külön. [505] 

(F80) Az külső főfájásról való. Azt csak párlással is eleit vehetni, majorántot, betonikát, azaz 

sebfüvet vagy székfüvet, vagy kömént, vagy spikinárdot, vagy mindenikből, vagy melyiket 

kaphatod, főzd meg eczetben, egy új téglát hevíts meg, annak levét csorgassad az hév téglára, 

az fejét boríts be egy ruhával. [506] 

(F81) Azonról való. Hogyha penig dobog és felvér, az főfájás miatt [6] vágass eret homlokán, 

hadd szabaduljon az megtolyult vér, így élj vele. [507] 

(F82) Az főszédelgésről való. Végy veres czéklát annyit, hogy azt reszeld meg, facsard ki az 

levét, abban tégy majorántot, főzz meg, szűrd meg; az beteg vegye teli az száját tiszta vízzel 

és avval az majoránttal főtt czékla levéből szíjjon fel az orrában, ez minden erőltetés nélkül 

kitisztítja az rossz nedvességet, szépen így cselekedjél egy darab ideig minden reggel. [508] 

(F83) Ismét azonról való. Végy zöld pápafüvet, aszald meg, törd [7] egy késhegyin egy kalán 

meleg borban végy be belőle. [509] 

(F84) Avagy apríts kenyeret, öntözd meg jó borral és hints meg corijándrommal vagy 

cubiommal vagy szerecsendióval vagy virágával, vagy köménymaggal törve. E mellett igyék 

zsályáról vagy betunikáról, az az sebfű. [510] 

(F85) Ismét főfájásról való ír. Listicumot mind tövestül, szép tiszta írós vajat, egy kis sárga 

viaszt, rózsavizet, ezeket egy bögrében erősen meg kell főzni, ír leszen belőle, ezzel az vak 

szemet kenni kell, megjavul vele hamar. [511] 

(F86) Azonról való főfájásról. Kölest, apró sót melegíts öszve egy serpenyőben, tölts egy 

ruha-zacskóban, jó melegen kösd az fejedre. [512] 

(F87) Azonról való. Ebszőlőnek, disnótöknek, fülfűnek leveleit öszvefacsarván, elegyítvén 

kösd [9] be az vak szemet, homlokát vele, felyül fejér fűzágat levelestül főzz meg, kösd az 

feje tetejére. [513] 
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(F88) Az kis gyermeknek útifű gyükeret köss nyakában, az is jó. megesmered, mikor fáj az 

feje az gyermeknek, mert csipázik az szeme. [514] 

(F89) Az főfájó embernek talpára való flastrom. Reszelj fekete retket, sóval, eczettel kösd az 

talpára, mikor az fejet bekötöd. [515] 

(F90) Feje az kinek meghijult volna, arrol való jó. Az kosbáránynak az agya velejét vedd 

meg, tedd egy fazékban víz nélkül, és fahéjat törj meg, [10] egy lott szerecsendiót, egy lott 

rozslisztet; ezeket mind meg kell törni és úgy kell az megsült velőhöz tenni, az kit az fazékban 

víz nélkül megsült, azzal jól öszve kell törni, keverni, jó melegen az feje tetejére kell kötni, jó 

szorosan az állán által. [516] 

(F91) Ismét azonról való más. Csombort, zsályát, rutát, izsópot, ezek mindenik egy-egy 

marokkal legyenek, szökfű egy lott. Ezeket borban főzz meg, ezután az mint az beteg 

elállhatja, moss meg az fejét benne jól, az mint eltűrheti, mindaddig az füveket kösd az 

tetejére jó melegen, szorosan által az állán. [517] 

 

(F92) 

Zanikórt főzd meg lúgban, mosd meg az fejét benne, ha fáj az fejed. [1177] 

 

(F93) 

Szédelgő főfájásról. Ha az veronikáknak vizét veszed, gyakorta azt iszod egy tyúkmonyhajban 

az mennyi térne, szédelgő fejet gyógyít, az elmét segíti, vért tisztít, enyves nyálas, rút turhát 

kiűz, nehéz vizeletet megindít, minden mérget kiűz, ha iszod erősen és magad még áztatod 

utána, azaz ha feredel utána. [1247] 

 

(F94) 

Fő fájásról való. Ha az porczinnak levelét, magvát árpaliszttel öszvetöröd, az vak szemeidre 

kötöd, hogymázt, főfájást meggyógyít. [1314] 

 

Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl (1680/2011) 

 

(F95) 

Azkinek fejében jár az köszvény. Vagdald meg az kendert, főz[d] meg egy kicsinné, és mossa 

az fájó helt, és kösd vele. [21] 
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De conservanda (1694/1983) 

(338) 

 

(F96) 

 

LXXXIV. 

Főfájásrúl és hasmenésrűl 

Hogyha boritaltúl fejed fáj erősen, 

Meggyógyulásáért igyál a szép vízben. 

Mert hogy ha bort iszol gyakran mértéktelen,  

Rövid időn esel nagy hideglelésben. 

Ha fejed s homlokod fáj Nap hévségétűl, 

Vakszemed gyakran kend s megvigaszik ettűl, 

És a főtt szederjnek jó meleg levétűl, 

A főfájás eláll mindezektűl. 

Hogyha megyen hasad vérrel elegy folyván,  

Meghalsz, hogy ha nem jársz ez regulák útján: 

Közösködést elhagyj, s ne igyál szaporán, 

Ódd magad hidegtűl s ne is fáradj munkán. 

 

 Gyógyszerek I. ([17. sz. eleje]/1989)  

 (436, 444) 

 

(F97)  

Fö fajas ellen. Rosa mez, rosa olay, rosa eczet, rosa víz, tikmon fejere, mindenikfele egy arant 

legyen, mosarban öszve kel törni, azt az vak szemere kel kötni. [6] 

 

(F98–99) 

(F98) ‹Szem› Fö fajasrol. Az sallyat törd megh tikmon fejerjevel, es eczettel elegicz megh, 

kösd az ‹szemere› fejere. [118] 

(F99) De eadem. Az földi töknek az gyükeret, o hayat, fa olayt, mezet, eget bort, viaszt, jol 

ezeket egyben elegics, forrald megj jol, es ezzel kend az mely felöl faáy. [119]  
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(F100–101) 

(F100) Fö fajasrol. Vegyen piritot kenyeret, es asztassa megh borban, es kösse az nyaka 

csigajara. [121] 

(F101) De eadem. Az kükin tövisknek az gyapjat eczetben megh kel forralni, azzal az fejet 

mosni. megh gyogyul. [122]  

 

Orvosságoknak rendszedése ([17. sz. 2. fele]/1989) 

(469) 

 

(F102–105) 

(F102) Fö fajasrul. Az kapornak levelet fözd megh borban, kénd a’ fejedet uéle, megh giogul. 

[187] 

(F103) Item. Ued az celidoniat és törd megh jol, es mikor aludny akarz mennj, közd a’ 

szemedre. [188] 

(F104) Item. Ued levét az borostian levelének, tölcz olaiat és eczetet hozza, es kend megh az 

orod likat uele, es megh giogiuls. [189] 

(F105) Item. kakuk füvet es Szent Janos füvet fözd megh borban, mosd annak a’ levével a’ 

fejedet, az für füuetis kösd rea. [190] 

 

Orvoskönyv némely füveknek hasznáról ([17. sz.]/1989)  

(478, 480–481) 

 

(F106) 

A’ kinek fö fájás miatt szeme fáj. Vegy egy vagy két pénz arra safrányt és fejer kenyér bélit; 

morsold meg, és tölts bort reá, a’ safranyt-is hints belé, takard ruha köziben, és kösd a’ 

szemedre heven, mint el-türhedd, ’s mossad véle. [56] 

 

(F107–130) 

(F107) Fö fájásáról való orvosságok. Keres baratzk magot, törd es szitald-meg, és elegics-el 

mézzel és eczettel, ’s kösd az homlokára. Ugyan azont tészi, ha meg-fözöd a’vad máknak 

a’fejét, ’s reá kötöd. [91] 

(F108) Más azonról. Kapotnyakot, csombort, sállyát, egy marok rutát, isópot, szegfüvet. 

Ezeket fözd-meg jól borban, és az-után, mint a’ beteg meg-türheti, mosd-meg az homlokat, és 

a’ két vak szemét, megáll a’ fö-fájás. [92] 
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(F109) Ugyan azonról. Vedd a’ belénd füvet, salata levelet, tök levelet, mák levelet. Ezeket 

törd öszve, es ugy, hogyha nyárban lészen, kösd a’fejére, és megállittya az höséget. De ha ez 

nem lehetne, csak a’ két orvosság-is elég leszen, a’ felül irattatik. [93] 

(F110) Ugy-is olvastam; hogy az ember fejében négy féle állat vagyon, mellyek rendelve 

vadnak az vérben, bal felol, ki némelynek ollyan, mint a’ víz, ki kék szint mutat. Hátul a’ 

phlegma, ki ollyan mint a’ nyál; jobb felöl cholera, ki sárga szint mutat. Ezekböl immár 

könnyü meg-tudni, mikor fejében fájdalom vagyon, mellyik nedvességetöl bántatik, és azt 

könnyü meg-tisztitani pillulakkal, mert mindeniknek vagyon orvossaga, mellyel ötet alá-

vontassa az fajó föböl. Az ember nem mehet mindennap a’ patikában. Én szépet és igazat irok 

ezeknek meg-tisztitására. Apró malyvat, földi bodza tövet, cicoriat, fás-bodzanak belsö héját, 

örvény-gyökeret. Ezeket mind egyaránt tisztits-meg, fözd-meg borban, és melegen estve igyál 

benne egy jó italt, és feküdgyél le utána; meg-tisztittya minden kétség nélkül. [94] 

(csak 3-at említ, patika, én) 

(F111) Fö fájásról. Timsó, safrany, tyukmony mind székestül, égett bor, eczet, bolus 

armenus. Ezeket temperald egyben, es fejere kell kötni. [95] 

(F112) Avagy. Végy szegfüvet, isópot, ’s fözd-meg vizben, azzal mosd-meg a’ fejét; meg-

gyógyul. [96] 

(F113) Avagy. Zab lisztet, kevés tömjén port, édes almat hámozd-meg és törd-meg, mint a’ 

kovászt, a’ meg-mondott két port hints belé, tölts rosa vizet reá és kend ruhára, ’s kösd a’ fájó 

före. [97] 

(F114) A’ fejnek micsoda vizek használnak. Sallya víz, ruta víz, bakfü víz, ménta víz, kakuk 

fü víz, szeg-fü víz, mák virág víz és salata víz. [98] 

(F115) Fö fajásról. Csepegesd borostyannak a’ levet a’ betegnek orrában, meg-gyógyul. [99] 

(F116) [Fö fájásról.] A’ kakuk füvet fözd-meg eczetben, és kösd fejére. [100] 

(F117) [Fö fájásról.] Rosa olajjal kend-meg a’ fejét, hasznal. [101] 

(F118) [Fö fájásról.] Mondola olaj-is jó a fö-fajasról. [102] 

(F119) [Fö fájásról.] Az hagyma levet öntsed az orraba, el-mulik. [103] 

(F120) [Fö fájásról.] Ezeket Disocorides írja: Törj-meg egynehány foghagyma gerezdet és a’ 

leveben márts ruhát, vagy gyapjat, dugd-bé mind a’ ket füledet véle; el-mulik a’ fö fájás. 

[104] 

(F121) [Fö fájásról.] Kinek kemény képpen fáj a’ feje, vegye a’ borostyán levelének levét, 

öntsön hozza olajt és eczetet, kennye meg az orra lyukát véle, azonnal meg-gyogyul. [105] 

(F122) [Fö fájásról.] A’ fecskenek a’ fészkét tedd sárrá és kösd az homlokara a’ betegnek; jó. 

[106] 
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(F123) [Fö fájásról.] Méntát vagy mustárt eczettel elegyits-öszve, kend-meg fejedet véle; 

hasznal. [107] 

(F124) [Fö fájásról.] A’ kecske szart törd-meg rosa olajjal öszve és eczettel, ’s kend meg a’ 

fejedet véle. [108] 

(F125) [Fö fájásról.] A’ nap után jaró füvet kösd a’ fejedre, és a’ napon való fö fájást el-

mulattya. [109] 

(F126) [Fö fájásról.] Fekete és fejér ürmöt fözd-meg jó erös eczetben, szürd-meg ruha altal, és 

azzal mossad a’fejedet ha faj. [110] 

(F127) Contra dolorem capitis. Artemisia, quae est magister herbarum, habet hanc virtutem, 

quod si habet homo dolorem capitis, debet eam effodere, bene lavare, et ad frusta incidere, et 

coquere in vino vel aceto, cum radice sua ad unam horam, et per pannum colare, et tandem ex 

hoc caput lavare, quanto calidius potest, et debet cum panno ligare caput, et ad lectum se 

ponere, et jacere aut per horam, donec sudorem emittat, et continuabit tribus, vel quatuor 

diebus, et sanabitur. [111] 

(F128) Ad idem. A’ baratzknak a’ magvát tisztits-meg, hogy csak a’ fejéri, avagy belső széki 

maradgyon, és törd-meg, tölts égett bort reá, de csak annyit, hogy igen lagy ne legyen, hanem 

kemény, mint a’ tészta. Osztán két szelet kenyeret meg kell piritani, köziben öszve törni tiszta 

mosárban, és a’ vak szemére kötni. [112] 

(F129) Ad idem. A’ vizi mentanak a’ levelét a’ viragjaval eddgyütt fözd-meg fejer borban, es 

azzal kell a’ fejet mostni, és meg-gyógyul. [113] 

(F130) Ad idem. A’ sállyát törd-meg tyukmony fejérevel, és eczettel elegyits-meg, s’ kösd a’ 

fejedre. [114] 
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Idézett művek jegyzéke 

 

Ars Medica 1577 k./1943 = Váradi Lencsés György: Egész orvosságról való könyv azaz Ars 

Medica (1577); kiadta Varjas Béla 1943. XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár: 

Sárkány Nyomda.  

(Magyar Elektronikus Könyvtár: http://mek.oszk.hu/01100/01159/) 

De conservanda 1694/1983 = Felvinczi György: De conservanda bona valetudine Liber 

Scholae Salernitanae. Az Anglia (!) országban levő Salernitana Scholanak Jó 

Egésségről való Meg-tartásnak módgyáról írott Könyve (1693); szemelvények Szlatky 

Mária (szerk.) 1983. „Minden doktorságot csak ebből késértek” Szemelvények orvosi 

kézikönyvekből. Budapest: Magvető Kiadó. 325–351. 

Derssfy Potentia levele Nádasdy Tamáshoz 1555/1929 = Derssfy Potentia levele Nádasdy 

Tamáshoz. OL.E. Nádasdy család It. Missiles.; In: Magyary-Kossa Gyula 1929. Magyar 

orvosi emlékek I–II. Budapest: Eggenberg-féle Könyvkereskedés. I. kötet. 98. 

Egy néhány rendbeli orvosságok 1614–1635 k./1989 = Máriássy János: Egy néhány rendbeli 

lóorvosságok és más orvosságok (1614–1635 k.); kiadta Hoffmann Gizella 1989. 

Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. 

Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 53–75. 

Gyógyszerek I. [17. sz. eleje]/1989 = Gyógyszerek I. (17. sz. eleje?); kiadta Hoffmann Gizella 

1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. 

Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 435–445. 

Gyógyszerek II. [17. sz. eleje?]/1989 = Gyógyszerek II. (17. sz. eleje?); kiadta Hoffmann 

Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló 

könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 447–458.  

Hasznos és fölötte szükséges könyv 1588/1983 = Frankovith Gergely: Hasznos és fölötte 

szükséges könyv (1588); szemelvények Szlatky Mária (szerk.) 1983: „Minden 

doktorságot csak ebből késértek” Szemelvények orvosi kézikönyvekből. Budapest: 

Magvető Kiadó. 96–161. 

Házi patika 1663 k./1989 = Házi patika. (1663 k.); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi 

és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla 

gyűjtéséből. Szeged. 227–246.  

Herbárium 1578/1979 = Melius Juhász Péter: Herbárium (1578); kiadta és bevezető 

tanulmánnyal ellátta Szabó T. Attila. 1979. Melius Péter: Herbárium. Az fáknak, 

füveknek nevekről és hasznairól. Bukarest: Kriterion Könyvkiadó.  
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Hippokratészi eskü ie. 6–5. sz./1992–1993 = Hippokratészi eskü; in: Duin, Nancy – Dr. 

Sutciffle, Jenny 1992/1993. Az orvoslás története. Budapest: Medicina Könyvkiadó. 18. 

Kis patika 1628/1989 = Váradi Vásárhelyi István: Kis patika (1628); kiadta Hoffmann Gizella 

1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. 

Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 211–225. 

Liber Medicanarum 1693 k./1983 = Johann Ponyikay: Liber Medicinarium (1693); 

szemelvények Szlatky Mária (szerk.) 1983: „Minden doktorságot csak ebből késértek” 

Szemelvények orvosi kézikönyvekből. Budapest: Magvető Kiadó. 314–322. 

Lipcsei György Naplófeljegyzései [17 sz. vége]/2011 = Lipcsei György Naplófeljegyzései (17. 

sz. vége) internetes közlés S. Sárdi Margit: Recept korpusz Fol. Hung 1122. 

(http://receptek.elte.hu/; közlés előtt áll). 

Magyar Enciklopédia 1653/2004 = Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia (1653); 

összeállította Kovátsné Németh Mária 2004. Apáczai Csere János: Magyar 

Enciklopaedia. Celldömök: Apáczai Kiadó. 

Medicinae Variae 1598/1989 = Medicinae Variae. Melius Péter Herbáriumához kötött recipék 

(1598); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar 

ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 11–52. 

Medicusi és borbélyi mesterség [1668–1703]/1989 = Becskereki Váradi Szabó György: 

Medicusi és borbélyi mesterség (1668–1703); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi 

és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla 

gyűjtéséből. Szeged. 341–434. 

Mistrale Strigoniense 1490/1959 = Mistrale Strigoniense fol.7. In: Schultheisz Emil 1959. A 

legrégibb magyar nyelvű orvosi vény. Az Országos Orvostörténeti Könyvtár 

Közleményei 13: 205. 

Mydeton fimtabletta = Mydeton fimtabletta használati utasítása (2007) 

Orbis sensualium pictus 1658/1959 = Comenius, Johannes Amos: Orbis Sensualium pictus. A 

látható világ (1685); kiadta Dr. Geréb György 1959: Johannes Amos Comenius: A 

látható világ. Budapest: Magyar Helikon. 

Orvoskönyv lovak orvoslása 1619 e./1989 = Török János: Orvoskönyv. Lovak orvoslása 

(1619 e.); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar 

ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 77–171. 

Orvoskönyv némely füveknek hasznáról [17. sz.]/1989 = Orvoskönyv némely füveknek 

hasznáról (17. sz.); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. 
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Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 

473–496. 

Orvosságoknak rendszedésse [17. sz. 2. fele]/1989 = Orvosságoknak rendszedése. (17. sz. 2. 

fele); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar 

ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 459–472.  

Orvosságos könyv 1677/2011 = Orvosságos könyv (1677); internetes közlés S. Sárdi Margit: 

Recept korpusz Ms. 690. (http://receptek.elte.hu/; közlés előtt áll). 

Orvosságos könyv Apafi Anna számára 1677/1989 = Újhelyi István: Orvosságos könyv Apafi 

Anna számára (1677); kiadta Hoffmann Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. 

Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 

295–334. 

Orvosságos könyveczke 1664 k./1989 = Orvosságos könyvecske. (1664 k.); kiadta Hoffmann 

Gizella 1989. Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló 

könyvek. Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 247–266. 

Orvosságos könyv mindenféle nyavalyákrúl 1680/2011 = Gellén Gergely: Orvosságos könyv 

mindenféle nyavalyákrúl, embereknek és lovaknak betegségekrűl, méhekrűl és az 

esztendőnek holnapirúl (1680); internetes közlés S. Sárdi Margit: Recept korpusz Ms. 

679. (http://receptek.elte.hu/; közlés előtt áll). 

Pax Corporis 1695/1984 = Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis (1695/1764); kiadta Szablyár 

Ferenc 1984. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis. Budapest: Magvető Könyvkiadó.  

Pettényi Borbély Márton orvosló könyve 1683–1701/1983 = Pettényi Borbély Márton orvosló 

könyve (1683–1701); szemelvények Szlatky Mária (szerk.) 1983. „Minden doktorságot 

csak ebből késértek” Szemelvények orvosi kézikönyvekből. Budapest: Magvető Kiadó. 

165–225. 

Phlebotomia [17. sz. 2. fele]/1983 = Phlebotomia (17. sz. második fele); szemelvények 

Szlatky Mária (szerk.) 1983. „Minden doktorságot csak ebből késértek” Szemelvények 

orvosi kézikönyvekből. Budapest: Magvető Kiadó. 236–269. 

Próbálós bizonyos orvosságok 1666; 1693/1989 = Révay István: Próbálós bizonyos 

orvosságok (1666); Pekler György másolatában (1693); kiadta Hoffmann Gizella 1989. 

Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. 

Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 267–294. 
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Próbált orvosságok 1684/1989 = Próbált orvosságok (1684); kiadta Hoffmann Gizella 1989. 

Medicusi és borbélyi mesterség. Régi magyar ember- és állatorvosló könyvek. 

Radvánszky Béla gyűjtéséből. Szeged. 335–339. 

Szakácskönyv [18. sz vége]/2011 = Szakácskönyv (18. század vége); internetes közlés S. Sárdi 

Margit: Recept korpusz Ms. 483. (http://receptek.elte.hu/). 

Szakáts mesterségnek könyvetskéje 1695/2008 = Misztótfalusi Kis Miklós: Szakáts 

mesterségnek könyvetskéje (1695); kiadta Monok István 2008. Misztótfalusi Kis 

Miklós Szakáts mesterségnek könyvetskéje. Budapest: Kossuth Kiadó. 

Szathmárnémeti Sámuel leveles tárcájából [17–18. sz.]/2011; internetes közlés S. Sárdi 
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