
„Az orvosságok kezdete” 
Az Ebers-papirusz – 

Egy ókori egyiptomi orvosi papirusz

Gyõry Hedvig

Az ókori világban különleges helyet foglalt el Egyiptom. Két évezre-
den keresztül a Földközi tenger országainak vezetõ hatalmai közé
tartozott, majd, amikor politikai ereje lehanyatlott, tudományos és

kulturális értékeivel hódította meg a világot. Ezek között is különösen nagy
becsben tartották az Egyiptomban mûvelt orvostudományt. Miután Nagy
Sándor megalapította Alexandriát, az ottani népes hellén lakosságot is foko-
zatosan átitatta az egyiptomi kultúra, és egy sajátos kulturális keveredés kí-
sérte gazdasági, politikai és vallási életét. Görög szellemben értékelve az
egyiptomi kultúrát, új vonásokat, jelenségeket emeltek ki és fejlesztettek to-
vább, illetve ezeket és az általánosan elterjedt nézeteket, ismereteket közve-
títették az Egyiptomon kívüli hellén világ felé. 

Ebben a kettõs kulturális miliõben virágzott fel az alexandriai orvosiskola,
ahová például a Kr. u. 2. században a római orvostudomány késõbbi meste-
re, Galénosz is elment tanulni. Itt a hellénisztikus alexandriai orvosiskola
hagyományait õrizték meg és fejlesztették tovább évszázadokon keresztül.
Ennek legelsõ mesterei közé tartozott az I. és II. Ptolemaioszok idején élt,
boncolásairól híres és hírhedt Hérophilosz. (Agykutatásainak emlékét õrzi a
torcula Herophili, egy ma is használatos anatómiai megnevezés.) Az egyip-
tomi orvosok tudását azonban korábban is nagyra becsülték. A perzsa Kam-
büszészrõl és Dareioszról tudjuk például, hogy egyiptomi orvosokkal vette
körül magát (Hérodotosz III. 129), és egyiptomi forrásokból az is kiderült,
hogy I. Dareiosz egy egyiptomi orvost, Udzsa-hor-resznetet, aki ’az orvosok
nagyja’ címet viselte, azzal a feladattal bízta meg, hogy állítsa helyre a sza-
iszi orvosiskolát. Még korábban, a ramesszida korban, a hettita királyt is ke-
zelték egyiptomi orvosok. 

A fennmaradt kevés írás alapján úgy tûnik, hogy az egyiptomiak tudo-
mányos felfogása a gyógyászat terén az évszázadok viharai ellenére is keve-
set változott. Ragaszkodtak az õsi, bevált fogásokhoz, módszerekhez és
alapanyagokhoz, bár a rendszerükbe illõ, hatásosnak tartott újdonságokat
szívesen átvették, és szinte észrevétlenül építették be korábbi kezeléseik me-
netébe. Az óvatosságot, tartózkodást az õsi hagyományok általános tisztelete
indokolta, de annak is köszönhetõ, hogy a gyógyítás mestersége szorosan
kötõdött a vallási elképzelésekhez, amelyek viszont lényegüket tekintve nem
sokat változtak az ókori Egyiptom egész története folyamán. Az ilyen körül-
mények között kialakult orvosetika módszertani téren természetszerûleg
nem tett lehetõvé nagyarányú változásokat. Ennek a szemléletnek lehet a kö-
vetkezménye a legkésõbb Diodoros Siculus (I. 82) idejére kialakult rendszer,
amely szerint, ha egy beteg állapota a hagyományos módtól eltérõen kezelve
romlik, akkor orvosát halállal is lehetett sújtani. Bár a törvény elõzményérõl
nem tudunk, az elõ-ázsiai törvényhozásban találhatók az orvosi mesterséget
ûzõ szakemberekre vonatkozó büntetések, így a gyógyítást általánosan mes-
terségnek tekintõ szemlélettel legkésõbb a perzsa hódoltság idején az egyip-
tomiak személyüket érintõen is szembesültek. Az eredménytelen kezelés
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büntetését tanúsítja például a görög Dareiosz-legenda
egyik részlete, miszerint a félrekezelt lábficam miatt kegy-
vesztetté vált egyiptomi orvosokat karóba húzás fenyegette
(Hérodotosz III. 132). 

A fáraókori orvosi kezelésekrõl legtöbbet az egyiptomi
orvosi papiruszok árulnak el. Zömüket az Újbirodalom
idején jegyezték le, de ismerünk gyógykezelésre szolgáló
elõírásokat a megelõzõ korszakból éppúgy, mint a követ-
kezõkbõl. A szöveges emlékek száma viszonylag kevés, te-
kintve azonban, hogy némelyik hossza igen tekintélyes,
összességükben hihetetlenül sok – habár valamelyest egy-
oldalú – adatot szolgáltatnak. Az orvosi papiruszok között
is kitûnik az Ebers-papirusz. A hátoldalán olvasható hiera-
tikus feljegyzés I. Amenhotep fáraó 9. évébõl származik, a
szöveget tehát az Újbirodalom korai korszakában jegyez-
ték le. Egyes szerzõk szerint a sebészeti jellegû Smith-pa-
pirusszal közös asszasszifi sírból származik. Annyi bizo-
nyos, hogy mindkettõt egyszerre vásárolta meg 1862 körül
egy luxori régiségkereskedõtõl az amerikai Edwin Smith,
majd a hosszabb papiruszt 1872-ben Georg Ebersnek adta
el, akire a mai elnevezés utal. A mintegy 20 méter hosszú,
110 oldalas papiruszt Ebers elõször 1873-ban tette közzé,
majd két évvel késõbb elkészítette facsimile kiadását is. A
tekercs azóta is az egyiptomi orvostörténeti kutatások
egyik legfontosabb forrásának számít. 

Az Ebers-papirusz több mint 33 önálló „könyv”, va-
gyis papirusztekercs egymás utáni lemásolásával jött létre.
Az eredeti mûveket ma már nem ismerjük, így nem tudjuk,
a másolók mennyire törekedtek a teljességre, és voltak
pontosak, bár a kevés fennmaradt párhuzamos orvosi szö-
veg alapján feltételezhetõ, hogy az egyes receptekbe nem
sok hiba csúszott bele. Rövidítésrõl és bõvítésrõl azonban
ilyen körülmények között nem alkothatunk fogalmat. Az
mindenesetre egyértelmû, hogy a forrásként használt mû-
vek zöme tematikus szakkönyv volt, amely az egyiptomi
orvostudomány egy-egy szakterületét fedte le. Ezek testré-
szek szerint tagolódtak. Ez a fajta felosztás õsi múltra te-
kintett vissza, mint azt az óbirodalmi orvosi címek is mu-
tatják: például ‘has orvosa’, ‘a végbél orvosa’, ‘a két szem
orvosa’ – és még igen hosszú ideig meg is maradt, mint
Hérodotosz leírásából is tudjuk (II. 84). 

Az egyes könyvekben található összes esetet ma nem
feltétlenül tartjuk összetartozónak, és némely könyv már a
maga korában is érezhetõen több különálló mû kompiláci-
ója volt, amely esetenként különbözõ témaköröket ölelt fel.
Többségük azonban mai szemmel is egységet alkot. A ko-
rabeli orvos számára, a néhol fellépõ belsõ ellentmondások
ellenére is egybefüggõ tudásanyagot közvetített, melyben a
tájékozódást az oszlopok számozása és fejezetcímek is se-
gítették – bár egyes esetekben ezek megnevezése elmaradt.

Az Ebers-papiruszban található könyvek, a többi ismert
orvosi papiruszhoz hasonlóan, zömükben recepteket fog-
lalnak magukban. Egyes receptek megismétlõdése két kü-
lönbözõ könyvben arra mutat, hogy a másoló nem végzett
rendszerezõ munkát, automatikusan, sietõsen másolta a ki-

választott anyagot. Itt is, és a többi receptgyûjteményben is
rendkívül szûkszavúan, vázlatosan fogalmazták meg a re-
cepteket: „Amit azért tesznek, hogy a tövist kihúzzák, ha a
húsban van: bebiu darázs fészke, méz, rátenni.” (Eb 726)
A tömörség egyik megnyilvánulása az is, hogy a betegség
vagy tünetek megnevezése helyett gyakran csak a „másik”
szóval vezették be a recepteket, és sokszor késõbb sem
tisztázták a kezelés célját, vagyis, hogy melyik, az elõzõ
receptben megemlített betegség kezelésére szolgáló anya-
gokat sorolják fel. Az elõállítás módját és felhasználási út-
mutatót is csak jelzésszerûen említik. Érdemes elolvasni
példaként néhány „másik”-kal kezdõdõ receptet: 

Másik: bogáncs (?) 1/8 ro, bor 5 ro, amau termése 5 ro,
felmelegíteni, 4 napig inni. (Eb 78) – a 72. receptbõl
tudni, hogy a pened-bélféreg ellen használták, mint a
következõ kettõt is. 

Másik: vörös sör 1, kömény 1, dzsaisz növény 1, Thot-tolla
növény 1, amau termése 1, tiam növény 1, perzea termé-
se 1, édes sör, megfõzni, egy napig inni. (Eb 79)

Másik: szentjánoskenyér termése 1, tej 1, méz 1, senita nö-
vény magja 1, bor, megfõzni, áttörni, négy napig inni.
Ez a gyomor kiürítése. (Eb 80)

Másik: szentjánoskenyér termése 1, édesvízi kagyló belseje
1, zsiradék 1, összekeverni, masszává gyúrni, kiszáríta-
ni, szétzúzni miután kiszáradt, mindkét szem külsõ részé-
re tenni. (Eb 343) – az elõzõ recept szerint „a látás meg-
nyitása” a célja. 

Vörös okker, galenit, finomra törni, szikomórtejjel összeke-
verni, azzal sok napig kenni. (Eb 505) – az 504. alapján
a már kifehéredett égési sebek megszüntetésére irányult
az õt követõ receptekkel együtt. 

Másik: szentjánoskenyérfa lisztje 1, mézzel összekeverni,
bekötni. (Eb 506)

Másik: finom vászonkötést összeaprítani zsiradékban, be-
kenni. (Eb 507)

Másik: tömjén 1, méz 1, bekenni. (Eb 508)
Másik egy seb varasodásához: lóbab, összetörni, vásznon

átszûrni, zsiradékkal és mézzel összekeverni, (bekötni
úgy, hogy) közben legyen a külsõ oldalain debit növény
szála, minden nap, amíg jobban nincs. (Eb 516) – nyílt
seb kezelésére szolgált az 515. recept szerint. 

Másik: friss khemu növény, megfõzni 1 meszta-folyadék-
ban khuruval (? termés / ásvány) és anyatejben, a
kheszed duzzanat nyílására tenni, amíg az magától le
nem esik. (Eb 569) – a kezelés célját az 567-hez (sefut-
duzzanat) képest némileg módosítja a végén hozzáfûzött
kiegészítéssel. 

Másik a sántaság legyõzésére: kenet növény 1, borsó 1, fe-
nyõliszt 1, erjedt datolyasziruppal összekeverni, a két
lábat bekötni vele. (Eb 607) – a 605. recept a láb beteg-
ségeirõl beszél, konkrét meghatározás nélkül. 

Másik: kígyó levetett bõre, megfõzni, széttörni zsiradékban,
felvagdalt, megfõtt és zsiradékba nyomott csigával(?),
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nyílására tenni. (Eb 727) – tövis eltávolításához javasol-
ják a fent idézett 726 alapján. 

A rendeltetés megadásának ez a rövidítési formája, ha
sehol sincs az adott recept célja pontosítva, persze magá-
ban hordozza annak a lehetõségét is, hogy ha az írnok má-
solás közben figyelmetlen volt, és átugrott egy paragrafust,
ahol éppen egy új betegség vagy szimptóma kezelését ve-
zették be, akkor az elkészített orvosság eredetileg egészen
másra szolgált, mint amire a késõbbi felhasználók igénybe
vették. Feltételezhetõen ilyen okokra nyúlik vissza az a né-
hány eset, amikor azonos recept különbözõ rendeltetéssel
szerepel. 

Természetesen vannak részletesebb receptek is, és néha
más szakirodalmi mûfajok részletei is beleszövõdnek a
szövegekbe. Korabeli gyógynövénykönyvek szövegeire
utal például a szenutet növény (Eb 294) felhasználásáról
szóló passzus, vagy a ricinus (Eb 251) gyógyászati leírása: 

Annak ismerete, amit a ricinusból készítenek; amint a
régi írásokban található, és amint hasznos az emberek szá-
mára. 
(a) Miután szétverték gyökerét a vízben, annak a fejére te-

szik, aki beteg. Rögtön egészséges lesz, mint az olyan,
aki nem beteg. 

(b) Ha pedig hasmenéses széklettel szenvedõ ember meg-
rág egy keveset termésébõl sörrel, akkor megszûnik a
betegség az ember hasában. 

(c) És bizony termésétõl meg is nõ az asszony haja. Össze-
törni, masszát készíteni, zsiradékkal az asszonyra tenni,
és õ bedörzsöli vele a fejét.

(d) És bizony elkészítik termésébõl olaját azért is, hogy be-
kenjék vele azt, akinek uhau bõrbetegsége van, és
ityetyet meg khuau (ti. ezektõl szenved), és rossz az álla-
pota. Állnak a riumu, mintha semmi sem történt volna
velük. Hasonlóképpen kenõccsel kezeli õt (ti. az orvos a
beteg nõt) 10 napig, bekenvén nagyon korán, amíg meg-
szûnnek (ti. a bõrelváltozások). 
Valóban kiváló, milliószor (ti. kipróbált). 

A ricinusról tudjuk, hogy magját, levelét és gyökerét is
lehet gyógyászati célra alkalmazni, de az adagolással na-
gyon óvatosnak kell lenni, mert a mag rendkívül mérgezõ.
A növény fõbb hatóanyagai, a ricinolaj-, izoricinolaj-, szte-
arin- és linolsav gliceridjei, alapvetõen hashajtók, a belek
kitakarítói, de emellett bõrnyugtató és -puhító hatással is
rendelkeznek. A ricinust elsõsorban olaj formájában hasz-
nosítják. Ezekkel a mai megállapításokkal teljesen össz-
hangban áll az óegyiptomi felhasználás leírása is, még ha
több, ott említett betegség esetében a pontos azonosítás
megoldatlan is. 

Sokszor gondot jelent az utókornak a receptekben fel-
használandó anyagok mennyiségének a meghatározása:
nem ritka ugyanis, hogy ennek jelzése teljesen hiányzik. A
leggyakrabban használt mértékegység egyébként a ro (kb.

14 ml) volt, és néha a henu (kb. 450 ml) is elõfordul. Min-
den valószínûsége megvan annak, hogy ahol nem írnak ki
mértékegységet, csak egész és tört számokat adnak meg,
oda is a ro értendõ. Petrie egyik 18. dinasztia kori ásatásán
kb. 6 ml és 0,1 ml köztes ûrtartalmú mérõedénykékre
akadt, melyek nagyságai többé-kevésbé felezõdtek. Felte-
hetõen a gyógyászati termékekhez is ilyen egységekkel
tudták adagolni a szükséges anyagmennyiségeket. 

Szintén sok fejtörést okoznak az orvosságokhoz fel-
használt alapanyagok. Az nyilvánvaló, hogy ásványi, nö-
vényi, állati, sõt emberi termékeket egyaránt számításba
vettek, de a megnevezett materia medica nem mindig le-
fordítható. Néha olyan ritka szó, hogy kizárólag az orvosi
szövegekben fordul elõ. Sajnos gyakrabban használt sza-
vaknál is fellelhetõk ilyen bizonytalanságok, mert az sem
ritka, hogy egy-egy szóról sem orvosi, sem más szövegbeli
elõfordulásai alapján sem derül ki, hogy valójában mit is
takar. A receptek fordításában megadott idegen szavak
ezek hangalakját tükrözik. Máskor a kutatók több helyes-
nek tûnõ megoldást mérlegelve eltérõ eredményre jutnak.
A bizonytalanságot a zárójelben megadott egyiptomi szó-
val, vagy kérdõjellel szokták jelezni. A betegségek és tüne-
tek esetében hasonló helyzet alakult ki. 

Az egyiptomi orvosi szakkönyvek témáinak a csopor-
tosítása gyakorlatilag testrészek szerint vagy a domináns
tünetek illetve azok jelentkezése alapján meghatározott be-
tegségek szerint történt. Lényegében csak két csoport alkot
kivételt: anatómiai elvek szerint írták le és kezelték az ese-
teket az úgynevezett anatómiai traktátusokban (fenti 33. sz.
könyv), és a készítõk személyének isteni volta, vagyis teo-
lógiai szempont alapján gyûjtötték össze õket Ré orvossá-
gainak az összeírásakor (5. sz.). 

Az úgynevezett anatómiai traktátusok (Eb 854–856) az
egyiptomi orvoslás ok-okozati rendszerébe engednek be-
pillantani. Az ezek alapján megismert, több iskolára oszló
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korabeli anatómiai rendszerek azonban lényegesen eltér-
nek a mai nyugati orvostudomány által követett modelltõl.
Valamennyi alaptételének tekinti, hogy a szervezetet „csa-
tornák, csövek” – metu hálózzák be, melyek központja a
khati-szív. (Volt tudniillik egy másik, ib szóval megneve-
zett szív-fogalom is.) Metunak tekintettek minden, a szer-
vezetben található csõ- vagy vezetékszerû képzõdményt,
így ez a szó egyaránt jelenthetett eret, inat, izmot, szalagot
és ideget. A metu-rendszer számukra elsõdlegesnek tartott
fontosságát jól tükrözi az elsõ traktátus címe és kifejtése is: 

A szunu-orvos titkainak a kezdete: a
khati-szív járásának az ismerete, a khati-
szív ismerete. Metuk vannak benne min-
den tagja számára. Ami ezeket illeti:
„amikor bármely szunu, Szahmet bármely
uab papja vagy bármely varázsló két kezé-
nek ujjait a fejre, a halántékra, a kezekre,
az ib-szív helyére, a két karra vagy a két
lábra teszi” – mindezzel a khati-szívet
vizsgálja. Mert annak vannak metui min-
den tagja számára. Az õ beszéde [ti. a
khati-szívé] az, ami valamennyi tagban
megtalálható (Eb 854 a, 99,1-5). 

A bevezetõ alapján ebben az elsõ ana-
tómiai traktátusban a pulzus mérésérõl
van szó a szív vizsgálata érdekében, még-
pedig mindhárom, különbözõ szemléletû,
gyógyítással foglalkozó szakma képvise-
lõi: a (világi) orvosok, Szahmet istennõ-
nek a templomokban a liturgikus felada-
tok ellátása mellett gyógyítással is foglal-
kozó alsópapsága, és az istenvilágot mágikus úton
befolyásolni igyekvõ, amuletteket alkalmazó és különbözõ,
személyre szabott védõ rítusokat végzõ varázsló. A mérés
alapján a metu jelen esetben mai fogalmaink szerint a vér-
ereknek felelnek meg. Ennek ellenére mégis félrevezetõ
lenne a traktátusban folyamatosan így fordítani, mert már a
következõ egységek értelmetlenné válnának: 

Négy metu van a két orrlyukában. Kettõ az, amely a
váladékot adja, kettõ az, amely a vért adja. (854b, 99,5-6)
– Ezeket két érnek és két kiürítõ csatornának lehet értel-
mezni. 

Négy metu van két halántéka belsejében. Amelyek há-
tul vannak, azok adják a két szem vérét. A két szem minden
betegsége bennük keletkezik, mivel [ti. metui] nyitottak a
két szem számára. Ami azt illeti: „a víz, amely belõlük
jön”, a szem két, pupillás írisze adja azt. Más mondás: az
alvás teszi ezt a két szemben. (854c, 99,6-10) 

Az itt említett 4 metu közül kettõ lehetett csak „hátul”,
mivel a metu-kat mindig párosával képzelték el. Ezek vol-
tak tehát a betegséget is okozó csatornák. Valószínûbbnek

tûnik, hogy szerintük szintén ezek szállították a könnyet
(bár bizonyosak nem lehetünk), mivel a másik párról nem
szól a szöveg, és a víz és vér például a máj esetében is
ugyanazon a rendszeren haladt végig. Ha helyes ez a kö-
vetkeztetés, akkor a nem „hátul” levõ metuk vélhetõleg a
szemidegekkel azonosak. A „más mondás” megjelölés pe-
dig arra vonatkozik, hogy a szöveg lejegyzõi legalább két
különbözõ forrásmunkát használtak fel, és a szemben ke-
letkezett folyadék értelmezésében két eltérõ véleménnyel
találkoztak. 

Négy metu van, amelyek a fejen szét-
oszlanak. A halántékon kapcsolódnak ösz-
sze. Ezek okozzák azután a kopaszodási
lyukat és a zsírosodást. Ezt okozzák kifelé.
(854d, 99,10-12)

A metu értelmezése itt egyelõre rejté-
lyes. Mivel az arc részeit a többi egység-
ben sorra veszik, itt a fej fülek közötti hát-
só részét, vagyis a normál körülmények
között hajjal borított koponyát behálózó
metukról beszélhet csak a szöveg. Ennek
megfelelõen a kopaszodási lyuk nyilván-
valóan az erõteljes hajhullásra vonatkozik,
és a zsírosodás szintén a fejbõrrel és hajjal
állhat kapcsolatban. 

Az egyes könyvek terjedelme nagyon
eltérõ, a megadott esetek szerteágazók:
gyakorlatilag mindenféle betegséget ma-
gukban foglalnak a kígyómarás és mérge-
zés kivételével. Ezekkel egy egészen kü-
lönleges orvosi szöveg, a 30. dinasztia ko-

rából származó brooklyni papirusz foglalkozik, illetve
számos gyógyító mágikus szöveg – sokukat az úgynevezett
Hórusz-táblákon és gyógyító szobrokon örökítették meg.
Megelõzésre és kezelésre egyaránt szolgáltak. A módszerek
folyamatosságát jelzi, hogy már a Piramisszövegekben
megtalálhatók a vázukat alkotó ráolvasások. 

Az Ebers-papirusz könyveinek egy része speciális té-
maköröket ír le, amelyek nyilván valamelyik szakorvosi
terület részét képezték (például szemészet, fülészet, bel-
gyógyászat, bõrgyógyászat, sebészet, stb.), máshol gyógyá-
szati szempontból csak távoli hasonlóság mutatkozik a kö-
zös cím alatt felsorakozó egyes receptek között (például
valamennyit isten készítette), vagy az sem, mivel gyûjte-
ményes munka lévén innen-onnan sebtében összeszedett
receptek követik egymást. A betegségeket rendszerint a tü-
net jelentkezésének helye szerint csoportosították. 

Így kerülhetett például a májmegnagyobbodás a gyo-
morbetegségek közé, annak ellenére, hogy a tünetek oko-
zójának az egyiptomi orvosok is a májat tartották, és szá-
mon tartották, sõt önálló könyvben rögzítették is a máj ke-
zelését. Az Ebers-papirusz írnoka egy egész tekercset látott
még a máj bajairól – igaz, mindössze öt esetet másolt le.
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Ma már kideríthetetlen, hogy eredetileg milyen hosszú volt
ez a könyv, illetve miért ennyit másoltak le belõle. Csak az
világos, hogy a májat nemcsak elkülönített anatómiai egy-
ségként tartották számon, hanem felismerték néhány elvál-
tozását, és belsõ terápiával megpróbálták kihajtani belõle a
méreganyagokat. Az öt fennmaradt leírás legalábbis errõl
tanúskodik, mint például: 

A máj kezelésére szolgáló orvosságok kezdete. 
füge 1/8, perzea termése 1/8, szõlõszem 1/16, felhasított

szikomórfüge 1/8, földitök termése 1/16, gumi 1/32,
tömjén 1/64, zsázsa 1/64, víz 15 ro, éjjel a harmatnak ki-
tenni, áttörni, négy napig inni. (Eb 477, 67,7-9)

A gyomorbetegségekrõl szóló könyv passzusai szerke-
zetükben erõsen elütnek a fenti receptekétõl. A didaktikus
szesau (‘jártasság’) mûfajába tartoznak, melynek szerkeze-
te az egyiptomi orvosok vizsgálati és kezelési módszerét
közvetíti számunkra: szóbeli anamnézis és manuális vizs-
gálat után jön a diagnosztizálás és a gyógykezelés lehetõ-
ségeinek mérlegelése, ezt követi az elõírt kezelés leírása és
annak várható eredménye, esetleg több lépcsõben. Az
Ebers-papiruszon a daganatokat és duzzanatokat jegyezték
még le ezzel a módszerrel. Mint orvosirodalmi mûfaj, a
szesau jellemzi még a Smith-papirusz elõoldalát, de ritkáb-
ban más papiruszokon is elõfordul.

Gyomorbetegségben való jártasság: 
(a) Ha megvizsgálsz egy embert gyomra elzáródásával, és

nehezére esik a kenyér elfogyasztása, hasa szûk, ib-szíve
gyenge a járásra, mint az olyan emberé, aki a végbél
tau lázával beteg, akkor fekve nézd meg õt. Forrónak fo-
god találni a hasát, és elzáródás lesz a gyomrában. Ak-
kor mondd erre: ez a máj esete.

(b) Akkor készíts gyógyfüvekbõl titkos szert, amit a szunu-
orvosok készítenek: pahszerit növény, datolyamag, ösz-
szekeverni, víz fölött áttörni, és négy napig itatni az em-
berrel, hogy kiürítsd a hasát. 

(c) Ha azután ez megtörtént, és ha a két csatornát úgy ta-
lálod a hasában, hogy a jobb oldalon forró, a bal olda-
lon hideg, akkor mondd erre: a betegség evését leverte. 

(d) Akkor ismételd meg, és miután megvizsgáltad, hidegnek
fogod találni a hasát a végéig. Akkor mondd: Mája nyi-
tott, és vizes lett. Elfogadta az ember a szert. (Eb 188)

Vagyis ha azt észlelték, hogy a gyomor mérete össze-
szûkült, a páciens lázas volt, étvágytalan, hasfájásról pa-
naszkodott, akkor a szunu volt a megfelelõ szakorvos. Õ az
elõírások szerint lefektette, hogy kezével kitapinthassa a
belsõ szervek helyzetét, majd a diagnózis megerõsítése
után hashajtót írt elõ. Várakozása szerint ettõl a beteg meg-
könnyebbült, állapota javult – már csak a máj oldalán volt
gyulladt –, de még nem jött rendbe. A következõ hashajtó
hatására azonban helyreállt a rend: ismét víz töltötte meg a

máj metuit, amint az elképzelésük szerint egészséges álla-
potában természetes volt. 

Az orvosi gyakorlat racionális oldala mellett rendkívül
fontosnak tartották annak vallási és mágikus vetületét is.
Már az is jelzi az irracionális szféra fontosságát, hogy az
Ebers- papirusz elsõ három paragrafusa ráolvasás: elõször
a kötés, pakolás, kenõcs vagy bármilyen más orvosság fel-
helyezésekor, majd a kötés levételekor hangzottak el mon-
dások, végül akkor, amikor a beteg megitta az orvosságot.
Más orvosi papiruszokon is olvashatók hasonló ráolvasá-
sok, sõt a Hearst-papirusz, amelyet III. Thutmosis idejére
kelteznek, a felhasznált anyagokra (H214-216) és a mérté-
kekre (H212-213) is közöl varázsigéket. Ennek alapján fel-
tételezhetõ, hogy az orvos a gyógyszer összeállításakor va-
lamennyi, a munka során felhasználásra került tárgyra,
anyagra ráolvasott, és a gyógyszer készítése, a beteg vizs-
gálata és kezelése közben sem feledkezett meg ezekrõl a
tevékenységekrõl. Így, bár számszerûleg kevés mágikus
szöveg található az Ebers-papiruszon, mégis nyilvánvaló,
hogy annak felhasználásakor is jelentõs mágikus tevékeny-
ség kapcsolódott a kezelésekhez. 

A mondások kezdete az orvosság felhelyezésére az em-
ber bármely testrészére. 

Héliopoliszból jöttem, a nagy ház nagyjaival, a véde-
lem uraival, az örökkévalóság uraival. Szaiszból is jöttem,
az istenek anyjával. Nekem adták védelmüket. Ezek az én
mondásaim, amiket a Mindenható készített, hogy egy isten,
egy istennõ, a halott férfi és halott nõ – kedv szerint foly-
tatva – akik az én ezen fejemben, az én ezen nyak(csigo-
lyái)mban, az én ezen vállaimban, az én ezen húsomban,
az én ezen testrészemben vannak, azok hatását megszün-
tesse, és megbüntesse a rágalmazót, az elöljáróját azok-
nak, akik az én ezen húsomba hagyják belépni a zavart, a
szorongást ezen testrészembe, mint olyan valamit, ami az
én ezen húsomba belép, az én ezen fejembe, az én ezen vál-
lamba, a testembe, az én ezen testrészembe. 

Réhez tartozom. Õ mondta: én vagyok az, aki védeni
fogom õt [a beteget] ellenségeitõl. Útmutatója Thot: õ teszi,
hogy az írás megszólaljon. Õ készíti a szöveggyûjteményeket.
Õ nyújtja a hasznos tudást a szakértõknek, az orvosoknak,
azoknak akik a kíséretében vannak, hogy feloldják õket [ti.
a betegeket a betegség alól], akitõl azt akarja egy isten,
hogy az [orvos] õt [ti. beteget] életben tartsa. 

Akkor kell mondani, amikor orvosságot tesznek rá az
ember bármely testrészére, amely beteg. 

Valóban kiváló, milliószor.
(Eb 1, 1,1–11 = H 78 6,5–11, Kákosy László fordítása)

A részletbõl is kiderül, hogy az orvosi kezelések sikerét
az istenek – eszerint az orvosiskola szerint legfõképpen a
héliopoliszi Ré, másodsorban a szaiszi istennõ, Neit – hatá-
rozták meg, vagyis a fizikai beavatkozás eredménye önma-
gában bizonytalan volt. Ezért feltétlenül szükség volt a
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transzcendens erõk bevonására, ami annál
is inkább természetes volt, mivel magukat
az elváltozásokat, betegségeket is másvilá-
gi lények behatolásaiként vagy negatív ha-
tásaiként értékelték, és ezek ellen csak
azokhoz hasonlatos, de hatalmasabb lé-
nyek nyújthattak védelmet. A mindenható
Ré volt az, aki az orvost kiválasztotta, és
szakismeretekkel ellátta, mivel hozzá tar-
tozott, mintegy az õ papjának számított.
Ez utóbbi tevékenységet nem személyesen
végezte, hanem a bölcsesség és az írnokok
istenének, Thotnak a közremûködésével.
Mind az orvosnak, mind a páciensnek, aki-
nek a jelenlétében a ráolvasás elhangzott,
szem elõtt kellett azonban azt is tartania,
hogy minden tudás, igyekezet hiábavaló
volt, ha valakinek a sorsát az istenek más-
képp rendelték el. 

A „védeni fogom õt ellenségeitõl” kifejezés értelmezésé-
ben kettõsséget lehet megfigyelni: többnyire ki szokták egé-
szíteni azzal a megjegyzéssel, hogy ez a páciensre vonatko-
zik, Ré õt veszi védelmébe. Thierry Bardinet azonban felhív-
ta a figyelmet arra a lehetõségre, hogy ez közvetlenül a
kezelõ személyre, vagyis az orvosra is vonatkozhat, hiszen
az a beteggel való tényleges érintkezés során maga is meg-
fertõzõdhet, neki is szüksége volt tehát istene védelmére.

Gyógykezelések esetén természetesen nemcsak ráolva-
sások, hanem mágikus rítusok és eszközök is elõkerülhet-
tek. A hagyományosan orvosi papiruszként számon tartott
szövegekben azonban ezek mennyisége csekély, tekintve,
hogy elõállításuk és felhasználásuk a képzés egy másik
részterületét alkotta, amely önálló mágia-irodalmi mûfaj-
okkal is rendelkezett. Ezeknek a gyógyító-mágikus szöve-
geknek egy része jelentõs racionális elemet is hordoz, mint
például a londoni orvosi papirusz, többsége azonban nem,
vagy alig ír le mai értelemben vett orvosi tevékenységet. 

Bár összefüggõ mágikus szöveg kevés került az Ebers-
papiruszba, mágikus elem bõségesen található: számos re-
cept hasznosított olyan gyógyanyagokat, melyekhez szé-
leskörû mágikus képzetek társultak. Az egyik szembeteg-
ség esetében például a következõket olvashatjuk: 

Másik az adet betegség megszüntetésére a szemben:
pelikán ürüléke 1, alsó-egyiptomi só 1, tömjén 1, masszává
gyúrni és a szem belsejébe tenni. (Eb 365)

Az adet betegséget Leca a kúszóhártyával azonosította,
de az is elképzelhetõ, hogy a szaruhártyán megjelenõ fehér
foltokat jelöli. A betegség neve alapján az egyiptomi em-
berek a krokodilra vagy annak dühöngõ viselkedésére asz-
szociáltak, és ez a képzet a kezelésben is szerepet játszott:

a félelmetes vad elõl csak komoly áldozatok árán lehetett
megmenekülni – a véres hús elvonta figyelmét kiszemelt,
ám még ép áldozatáról. A pelikán, mint jóslásra képes ál-
lat, istennõ, a halottak anyja képes volt akár önfeláldozás
árán is megvédeni gyermekeit. Erre lehetett itt is számíta-
ni, ha ürüléke, annak undorító volta miatt, nem volt önma-
gában is elegendõ az ártó szándékú lény, „az úszó” (ti. kro-
kodil) elûzésére, akit gyakran azonosítottak Széthtel, vagy
fiával, Megával. Ez a motívum számos krokodilharapás el-
len szóló ráolvasásban megtalálható. A só a mítosz szerint
„Széth habja” volt, ezért néha tiltott ételnek is tekintették.
A hab képzet talán egy Rozetta környékén régebben jól
megfigyelhetõ jelenséghez kapcsolódott: a júliusi nagy hõ-
ségben a talajt foltokban kicsapódott só-szõnyeg borította,
amely egy idõ múlva eltûnt. Ez a kép igen jól illett a látás
közben, vagy a szemen észlelhetõ fehér foltokhoz. A harmadik
alapanyag, a tömjén, nevében is „isteni” volt. A templomi li-
turgiák elmaradhatatlan anyagaként az istenek megbékíté-
sében elengedhetetlenül fontos szerepet játszott. Ez pedig
az orvosi tevékenység alapvetõ cselekménye volt, csak a
megbékült istenek akarhatták a betegek gyógyulását.

A felsorolt anyagok így valamennyien specifikusan az
adott betegséghez kapcsolódó mágikus képzetek mágikus
ellenanyagainak tekinthetõk. Mágikus képzetek persze
nemcsak állatokhoz, illetve azok testrészeihez, termékei-
hez kapcsolódtak, hanem ásványok és növények is rendel-
keztek isteni patrónussal, kapcsolattal vagy mágikus erõ-
vel. Különösen világosan kidomborodik ez például olyan
kifejezésekbõl, mint ‘Háthor, a malachit úrnõje’, szaur – a
‘nagy varázslatú’ névre hallgató ásvány, vagy a szeneb –
‘egészség’ formájában megnevezett növény. Ilyen és ha-
sonló anyagok számos receptben fellelhetõk az Ebers-pa-
piruszban és másutt.
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