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„Fûben, fában orvosság – mondja a régi szo-
kás-mondás, és igaza is van neki annyiban,
hogy a fûben is, a fában is lehet orvosságot ta-
lálni… A pusztákon, tanyákon élô ember külö-
nösen rá volt utalva arra, hogy a betegségére
maga keressen valami orvosságot. Tanult or-
vostól messze esett, útja nem
vitte arra, a fogát a falusi ko-
vács húzta ki… Apránként
orvosságos tudománya tá-
madt; természetesen más
kérdés, hogy orvosságai ér-
nek-e valamit.”

Tömörkény István (1866–-
1917) írta e sorokat százegy
évvel ezelôtt, 1907-ben (8:
372–373). A kétkedô fogalma-
zásnak az az alapja, hogy az
író gyógyszerésznek készült,
igaz, e címet nem szerezte
meg. Bedô Imre (1889–1956)
szegedi gyermekgyógyász
engedékenyebb volt: elismer-
te, hogy a népies orvosló esz-
közök egy része beválik a
gyakorlatban (A nép, a doktor, meg a patika. Sze-
ged, 1936, 5).

Tömörkény néhány kortársa szóvá tette
írónk néprajzi érdeklôdését, a tanyai népélet
aprólékos megörökítését, ám megváltozott ko-
runkban életmûve az alig pótolható adatok
szinte kimeríthetetlen kincsesbányája lett. A
nyelvész (tájszó, szólás, földrajzi név) és a
folklorista (szokás, népzene, néptánc, hiede-
lem) éppúgy számos adatot talál írásaiban,
mint a tárgyi néprajz szakembere (tanyaépítés,
juhtartás, kubikos élet, halászat, vízi szállítás,
vendéglátás, népi viselet, szôlômûvelés stb.).

E dolgozat adatait Tömörkény válogatott
mûvei nyolc kötetébôl gyûjtöttük össze. Az
elsô hetet Czibor János, az utolsót Péter Lász-
ló rendezte sajtó alá. Címük: A tengeri város
(1956), A Szent Mihály a jégben (1957), Új bor
idején (1958), Hajnali sötétben (1958), Barlangla-
kók (1959), Öreg regruták (1959), A kraszniki csa-

ta (1960), Munkák és napok a Tisza partján (1963).
A hivatkozásokban a zárójelbe tett elsô szám a
kötetre, a második a lapszámra utal.

Szerek nélküli gyógyítás volt – többek kö-
zött – a ráolvasás (ráimádkozás), a babonaság,
a versbe szedett mondás, a népi imádság, az

igézés és a betegségûzô szö-
veg: e terület nem témája dol-
gozatunknak. Molnár V. Jó-
zsef – könyvének alcímében
– mindezt „eszköztelen népi
gyógyításnak” nevezi („Nem
én segítök…” Debrecen, 2002).

A falusi, tanyai gyógyítók-
nak megvolt a maguk terüle-
te: egyik a csontokhoz értett
(3: 392), ez a rakóasszony (6:
16). A Fórasztó János ragad-
ványnevû öregbéres az 1870-
es években „összeforrasztot-
ta” a törött csontot (7: 437, 8:
390). A másik a sebeket, a
harmadik a hideglelést orvo-
solta. A kenôasszony – elsô-
sorban a hátat – kézzel dögö-

nyözte, ököllel nyomkodta (masszírozta), rit-
kásan kent is: kámforos olajjal, kámforszesszel
vagy szappanszesszel. Volt, aki a legnagyobb
fejfájásokat is el tudta mulasztani: addig
nyomkodta a nyakereket, amíg a fájás ki nem
állt (8: 375–376). Akadt, aki száraz virágokból
ráfüstölt a betegre (3: 392–393).

A leghíresebb szegedi gyúróasszony
Csúriné volt, aki kidögönyözte a bajt az
emberbôl. Írónk elismerte a tudományát,
mondván: ha egyetemi képesítés alapján gyúr-
nak, az masszázs, ellenben ha Csúriné cselek-
szi, az kuruzslás (8: 393). A Veszett Sándor ra-
gadványnevû mindszenti parasztember azo-
kat gyógyította, akiket megmart a beteg kutya
(5: 428, 7: 437, 8: 391). Tömörkény csak hallott
róla, orvoslásáról nem ír. (Ferenczi Imre gyûj-
tése szerint a veszett ebet agyonütötték, meg-
égették, és a füstjébe kellett állnia a betegnek.
– Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében =

A népi orvoslás Tömörkény mûveiben

Tömörkény István



Acta Universitatis Szegediensis de Attila Jo-
zsef Nominatae. Néprajz és Nyelvtudomány.
XVII–XVIII. köt. Szeged, 1973/74, 292.) Engi
Tüdô Vince (1864–1922) betege már hat éve
nem bírta a derekát: a „szentember” ráparan-
csolt, hogy vegye le a szobaajtót, tegye a föld-
re, s két napig ne mozduljon róla (7: 436–437).
Egy másiknak szöges deszkákon kellett feküd-
nie (8: 374), és az is megesett, hogy Vince a
földre fektetett beteget a csizmás lábával ta-
posta meg (3: 392, 8: 375). Mûködésérôl bô-
vebb és tárgyilagosabb adatokat Grynaeus Ta-
más alapvetô dolgozatából (a szegedi Móra
Ferenc Múzeum 1972/73. évi évkönyve) és Sá-
vai János – Gryneaus Tamás közös könyvébôl
kapunk (Tüdô Vince betegei. Szeged, 1994).

A mellfájásban (szárazbetegségben) annyira
elszáradhat az ember, hogy „a mejje a hátához
ragad” (8: 381). Itt a babona nem segít, csak a
komoly orvosság, mint például a csekély ada-
gokban ivott petróleum (3: 393, 8: 382). Hasz-
nos rá reggelenként egy-egy pohár mézes pá-
linka (3: 38) és az avas szalonna (1: 312, 8: 382).
A petróleum reggeli ivása sorvadásról is jó, és
a csontokban járó-kelô fájdalmakról is (4: 423).
A torokgyík orvoslása (megelôzése?), mint a
Szent György napja elôtt fogott gyík (8: 382) és
az akasztott ember kötele (4: 361) a babona vi-
lágába utalandó.

A parti munkást meggázolta a ló. Pál a dere-
kát meg a mellét fájlalta, mert fôleg a bordái-
ban tett kárt a patkó. A tárcabeli gyógyító em-
ber maga gyúrta össze neki az írt: viaszból,
vajból, deákulumflastromból és szôlôvenyige
hamvából (1: 424). Mit sem ért, biggyesztette
hozzá az író… Bálint Sándor Szegedi szótára
(1957) szerint a deák(ulum)flastrom valójában
emplastrum diachylon compositum, kelevény
érlelésére szolgált (1. köt.: 274). Köszöntôs Mi-
hályt is mellbe rúgta a ló. A Cigányt végig os-
torozták okulás szempontjától, a mellfájást
meg orvosságolták: kezdték mézes pálinkával,
folytatták tormalevéllel és petróleum itatásá-
val (3: 216). Tömörkény mellfájásként említi a
„száraz köhögést”, a tüdôbetegséget. Tóniról
már lemondtak: a nyári napon hevert a meleg
subában, még így is fázott. Aztán láss csodát,
pár nap után enni kért, majd talpra állt (3:
217). Szögi Jani úgy megfázott a hadgyakorla-
ton, hogy „félbéna” lett: haza is küldték a regi-
menttôl. Ám addig-addig feküdt a tanyavég-
ben a napon, míg újból alkalmas nem lett ka-

tonának (6: 309–310). Más helyen is róla lehet
szó: a kaszárnyában megkapta a csontszagga-
tást (meg-megszakadó, éles fájdalom), de a ta-
nyavégi napsugárral kiszedette a csontjából a
hétfájdalmat (7: 301). Írónk szerint a napkúrát
a nép fedezte föl magának (8: 393). Még vala-
mit a köhögésrôl: „A nép azt tartja, hogy aki az
ilyen avasos-forma szalonnát és az erôs zöld-
paprikát szereti, soha életében nem lesz köhö-
gôs ember” (5: 257).

A tárca név nélküli, igen csak lefogyott
szereplôjérôl olvassuk: „A mell nem engedel-
meskedik, mert szaggatások vannak benne, a
nyak pedig megvékonyodott, szinte idegenül
forog rajta a fej… Hát ez az. Elérte a szárazbe-
tegség [tüdôbaj]. Ami ellen nincs orvosság.
Isszák ugyan ellene a petróleumos pálinkát,
fôzik róla a székifû virágát, a nyakat nagy és
hosszú szalagokkal betekerik, a mellény alá, a
háton keresztbe, asszonykendôt kötnek, min-
dez azonban nem sokat szokott érni…” (5:
251–252). A lábbeliket készítô János meg-
gyôzôdéssel mondta: a csirízszag „hatásos a
mejjre. A suszter mind sokáig él…” (6: 208).

Tömörkény – a neve nélkül – említ egy or-
vost, aki az 1850-es években kiadott könyvé-
ben a tüdôbetegeknek nem tanácsolta az afri-
kai kúrát, mert a homoki táj száraz levegôje is
van olyan hatásos (3: 217). Alstädter Mór
(1825–1871) hasonlította össze Szegedet – Ve-
lencével! Munkájának címe: Szegedin als
Winteraufenthalt für Brustleidende im Vergleiche
mit Venedig (1859).

Seb mosására a papsajt fôzete ajánlott (8:
383). A sebbôl folyó vér elállítására szolgált a
ráhelyezett taplógomba, továbbá a szétnyo-
mott, erôsen megsózott vöröshagyma is. A seb-
re rá szokták dörzsölni a pipának vagy a szi-
varnak a hamuját. A leghasznosabbnak tartot-
ták a pókhálót. Leverték a sarokból, s ráborítot-
ták a sebre (8: 377). Ugyanezt írta Gárdonyi Gé-
za a Dávidkáné címû fordulatos regényében
(1898). Kis Andor vérzô fejsebét így látta el az
apja: „pókhálót szedett össze a fûzfák ágain, és
rárakta a fia fejére. Azután leszakította a saját
ingének az ujját könyékig, és bekötözte a fia fe-
jét erôsen” (Budapest, 1962, 142). Akinek vér-
zik az orra, szagoljon vöröshagymát, vagy sós
vizet szívjon az orrlyukába (8: 380).

Tömörkény látott olyan embert, akinek a
lábfején átment a rozsdás kampószög; a má-
siknak a gledicsiatüske fölhasította a lábát: a
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jármû tengelyérôl levakart, piszkos
kocsikenôcsöt kenték a sebre (4: 453, 8:
377, 3: 393). A gyomnövény vörös-
nadrág kemény szára a kasza élét is ki-
csorbítja, nem csoda, hogy János lábát
is megvérezte. Ô is a kocsikenôcshöz
folyamodott, „mondják ugyan, hogy a
nyúlháj hathatósabb” (4: 387). Régen-
te, mikor több volt a nyúl, a legtöbb
házban tartottak belôle: vágott vagy
zúzott sebre nagyon hasznosnak ítél-
ték (8: 376). Alkalmazták daganatok
ellen is (3: 393).

A nem megfelelô ivóvíz okozta a
lázzal járó hideglelést (hidegrázást).
Akit elért, a kánikulában is fázott a suba alatt.
Volt, hogy minden harmadik nap jött rá, ez
volt a harmadnapos hideg (8: 379, 8: 403). El-
lenszere az izzasztó paprikás pálinka és a re-
szelt tormán ázott vörösbor volt. Itták a fûz-
falevélfôzetet is (2: 28). A betegség okát az ar-
tézi kutak fúrása szüntette meg.

A gyöngülô szemet este, lefekvés elôtt kezel-
ték: a szemhéjat pálinkába mártott vászonda-
rabbal simítgatták. A fájós szemre a szôlô-
vesszônek az a nedve is járta, amely a tavaszi
metszéskor kicsordult belôle. Ha a szem véres
volt, tejbe áztatott zsemlyét raktak rá (8:
378–380).

Foltos Joó Jánost megkéselték a sötétes csár-
dában. A bicska tulajdonosa egy hétig hordat-
ta rá a doktort, de a fölírt patikaszerre nem
volt szükség, mert a szénamurva fôtt leve jobb
volt (3: 142–143). Szél Sándor fölsôtanyai költô
fölkereste Lázár Györgyöt, a beteg szegedi
polgármestert, s ha már ott volt, orvosló szert
is ajánlott: mert beszélhetnek a doktorok akár-
mit, csak a szénamurvafürdô az igazi (Tömör-
kény István: Szegedi alakok. Válogatta és az
elôszót írta Péter László. Szeged, 1977, 184).
Kovács János gyûjtése szerint a szénamurvá-
ból fôzött fürdô a test általános elgyöngülése
ellen hathatós, egyben erôsítô szer (Szeged és
népe. 1901, 391). Csúzról is hasznos (8: 383).

Fogfájás ellen szokásos volt a tömjén, melyet
a lyukas fogba tettek. Másik orvossága a szeg-
fûszegolaj volt, melyet ruhadarabbal juttattak
a fogba. Azt tartották, hogy eláll a fájás, ha vil-
lámcsapástól szétforgácsolt fa szilánkjával
piszkálják a fogat. Borogatásul jó a hideg víz, a
meleg hamu és a zsálya fôtt leve is, már hogy
kinek mi használ. Járta a parázsra szórt belén-

dekmag is, ezzel füstölték a szájat, és be is le-
helték. A bódulat ideig-óráig csillapította a fáj-
dalmat. Szokásban volt, hogy a fájós fog felôli
kar fölsô részére reszelt tormát kötöttek, azt
tartva, hogy ez kihúzza a fájdalmat. Ha már
semmi sem segített, következett a harapófogó,
mellyel hozzáértô ember, általában a falusi ko-
vács kihúzta a beteg fogat (8: 373, 8: 380).

A nép a gyomor szót nemigen használja,
hasról beszél. Hasfájásról jó a meleg tányér bo-
rogatásul rárakva, de nem megvetendô a for-
ralt bor sem. Hasmenésre arkánum a tûzön
megpirított sajt, a szentjánoskenyér és az a
herbatea is, mely meggyszáron fôtt vízbôl ké-
szült (8: 383). Gyomorrontásra orvosságul
szolgál a pálinka, különösen, ha ágyas (8: 378).
A napfény nélküli év savanyú bora „oszlatja a
gyomrot” (7: 88).

A pálinkáról már többször szó esett, gyakori
ír a népi gyógyászatban: kenegetik vele a da-
rázscsípés helyét, a fájós tagot, az elmereve-
dett nyakat (8: 377–378).

A köhögésnek van a legtöbb ellenszere. A
bodzavirág, a fôtt kukorica leve és a mézes
torma. Jó a sárgacukor és a gyömbérpor keve-
réke meg a vöröshagyma megfôzött héja.
Ajánlatos a tojássárgája cukorral és olajjal, to-
vábbá a pemetefû fôzött leve is. Végül az útifû
és cickafarkkóró együtt, a székifû virága, no
meg a napraforgómagból készített tea (8: 381).

A szegény sorsúak hosszú nyelû, fésûforma
gereblyével tépdesték a székifû virágát, és el-
adták a patikáknak (2: 332). Fülfájásról igen jó
a szétdörzsölt kövirózsa (fülfû, fülbeeresztô
fû) leve (8: 381).

Kedvelt gyógyító szer a sokféle tea. A pap-
sajt fôzete sebmosásra való, a köménymag le-
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ve szélvíznek jó, az ökörfarkkóróé (vagy a vi-
rágja harmata) a hajat növeszti. A csorvási cso-
dadoktor az urethralis bajban szenvedônek írt
föl „herbatéjás” receptet: volt benne betonika-
fû, szarvasnyelû fû, szennalevél, ezerjófû, kar-
duszfû, mályvavirág, szárcsagyökér, fehér-
mályvafa-gyökér és édesgyökér (5: 356, 8:
383). Tömörkény beszámolt az egyik múzeu-
mi altiszt – meg nem nevezett – betegségérôl.
Mikor már a pesti doktorok tudománya sem
segített, fölkereste a paraszti gyógyítót. Az
szóhoz sem engedte jutni, megnézte a körme-
it, és megmondta mi baja, mije, mikor szokott
fájni. Tizenkétféle patikafû volt a „recepten”,
az ezekbôl készített teát itta, és állapotában je-
lentôs javulás állott be (8: 394). Valószínû,
hogy a két eset azonos… (A Halas környéki
egykori pusztavilág utolérhetetlen ismerôje,
zalai Szalay László hosszan sorolja a füveket
és virágokat, melyiknek a fôztje mirôl jó
(–Szuhay. Budapest, [1925], 152).

A Szent Antal tüzére (arcon jelentkezô or-
báncra) hasznos a bodzabél, ha kámforgolyó
van késsel rávakarva. Szokás a beteg részre
acéllal rácsiholni (8: 383). A fekvô Móra Ferenc
látogatója azt mondta, hogy tud ô tenni az or-
báncról: rácsihol acélkovataplóval, és mondja
a Szent Antal imádságát (Daru utcától a Móra
Ferenc utcáig. Budapest, 1962, 178). Sömörre jó
a pipamocsok, ótvarra a tejföl, a kelést pedig
kifakasztja a tejben fôzött lenmagliszt (8: 383).
Kelésre, daganatra használatos a megsült, me-
leg vöröshagyma is (8: 377). A tetvesedést úgy
igyekeztek megelôzni, hogy a csizmába kén-
kôport raktak (6: 431).

Ha a rozs „megbolondul”, és fekete, görbe,
hernyó formájú anyarozsot hoz, ez orvosság a
nehezen vajúdó asszonynak. Viszont vemhes
jószág takarmányába kerülve méreg, vetélést
okoz (5: 355–357).

A súlyos, szikes víz köszvényrôl és szagga-
tásról orvosság (2: 331). Most pedig Tömör-
kény mint beteg szólal meg: „a szik is olyan,
mint a suba, mindenrôl jó. Fürdônek véve, a

görbe lábat egyenesre hozza, s elkergeti a járó-
kelô fájdalmakat… idestova húsz éve, hogy a
kezemet, amely keresztül lövôdött, egy hét
alatt helyrehozta” (3: 84).

A szegedi nagytájon 1898-ban mintegy har-
mincezer trachomás beteg volt. A baj gyorsan
terjedt, nem kevés esetben vaksághoz vezetett.
A pusztában kilenc orvos kezelte, a katonaság-
nál volt trachomás század, a városban tracho-
makórház. Tömörkény nem írja, hogy a nép
megpróbálkozott-e az orvoslásával. A tárcabe-
li Mihály dicsekedett, hogy kigyógyult, pedig
„kékkövet” rakott rá a külkerületi doktor (5:
281). Bálint Sándor szerint a nép a rézgálicot
nevezte kékkônek…

A mádra asszonybetegség, ennél többet
nemigen lehet tudni róla, de leginkább a szívet
szokta agyonszorítani. Van rá népi imádság
(folkloristának, orvoslásnéprajzosnak igazi
kincs!), de használatos rá a barackmag keseré-
je is (3: 394, 6: 333). Bálint Sándor szerint a
mádra globus hystericus.

Gyógyítottak állatokat is. Hangász kutya
fölhágott a fészer tetejére, leesett, kimarjult a
lába. A kapás helyrehúzta, Veron egy tojássár-
gáját ólomcukorral kevert el, és ezzel bedör-
zsölte a fájós tagot. Az állatot lefektették, pok-
róccal letakarták, harmadnapra talpra állt (2:
218–219). A ló betegségére a táragyfû gyökere
a hasznos. Ha a táragy (haemoglobinaemia) az
állat fejében van, a táragyfû gyökerét a fülébe
kell húzni, ha pedig a szügyében van, árral
kell oda a gyökeret belehúzni (3: 76; Bálint
Sándor: Szegedi szótár. 2. kötet: 549). A beteg
kutya kikeresi a mezôn, és nyomban megeszi
azt a füvet, mely az ösztöne szerint a gyógyu-
lásához vezethet (3: 392, 8: 373).

Végezetül fölidézem a népetimológia két
szóalkotását, melyek a röntgensugárral kap-
csolatosak: rögtön sugár (8: 375), röktönös
doktor (6: 16). Élt a nép ajkán az „átlátó orvos”
is (8: 374). A sebész: koncoló orvos (7: 158).
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„A kitûnô gépek, mûszerek ma valóban nélkülözhetetlenek, ám úgy tûnik, hogy ezek némely
esetben az orvos fölé emelkednek, aki az orvosi mûvészetet kényszerûen feladva, ezeknek olykor
csupán kezelôjükké, kiszolgálójukká alacsonyodik, ténykedése egyfajta adat betápláló-leolvasó
»leletmesteri« szerepre korlátozódik.”

(Széll Kálmán ny. aneszteziológus fôorvos)


