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Frazer-Imregh Monika

Galénos, az orvos-filozófus a testnedvekről és a fekete  
epéről

Hippokratés nevét az általa hagyományozott orvosi eskü révén mindenki ismeri. 
Hat évszázaddal később működő utódát, a rendszeres európai orvostudományt 
megalapító Galénost, aki korának orvosi tudását enciklopédikus igényű munkái-
ban összegezte, s aki Hippokratés örökségét is igyekezett továbbadni, mára az 
orvosok is elfelejtették.1 Pedig Európában 13 évszázadon át, egészen Paracelsusig 
(1494–1541)2 elsősorban az ő könyveiből tanították az orvoslást: az anatómiát, az 
élettant, a gyógyszerészetet és a sebészetet.3 Andreas Vesalius (1514–1564) számos, 
addig lefordítatlan művét ültette görögből latinra, de ő írta az első hatalmas, hét-
kötetes művet is, amely elsőként igazítja ki Galénos egyes nézeteit az emberi anató-
miával kapcsolatban.4

1 A SOTE tananyagában pl. az orvostörténet csak szabadon választható előadás. A hozzá megadott váz-
latos jegyzetben mindössze féloldalnyi adat szerepel Galénosról, tárgyi hibákkal: www.sotepedia.
hu/aok/targyak/orvostortenet#tankonyvek_jegyzetek Orvostörténelem tankönyv, 20. (2018. 07. 13.)

2 Paracelsus 1527-ben, a bázeli egyetemi székfoglaló beszédében elutasította Galénos és Avicenna mű-
veinek tanítását, műveiket a bázeli piacon nyilvánosan égette el. Kora orvostudományának gyakor-
latával szembeni harcos, vitázó magatartása miatt Lutherhez hasonlították, amit visszautasított. Ld. 
Walter Pagel, Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicin in the Era of the Renaissance, Basel etc., 
2nd ed. S. Karger, 1982, 40. 

3 Modern kritikai kiadásai közül máig a Karl Gottlob Kühn szerkesztésében, Johannes Ackermann 
kimerítő könyvészeti összefoglalásával és latin fordításokkal megjelent 21 kötetes sorozat a legtelje-
sebb: Claudii Galeni Opera omnia, ed. curavit Karl Gottlob Kühn, Historia literaria: Johann Ch. G. 
Ackelmann, Lipsiae, in off. libr. C. Cnoblochii, 1821–1840, 19 vol. in 21. (A 17. és 18. két kötetes, a 19. 
kötet a név- és tárgymutató.) Reprint (facsimile): Hildesheim, Georg Olms, 1964–1965. A legújabb 
teljességre törekvő vállalkozás a Loeb Classical Library (LCL) görög–angol nyelvű sorozata: Cam-
bridge (Mass. etc.), Harvard University Press; Galen, On the Natural Faculties, With an English transl. 
by John Brock, LCL 71, 19161, 19572, LV, 339 p.; Galen, Method of Medicine, Edited and Translated by 
Ian Johnston, and G. H. R. Horsley, 2011 (Vol. I: Books 1–4, LCL 516, CLVII, 461 p.; Vol. II: Books 
5–9, LCL 517, XXV, 541 p.; Vol. III: Books 10–14, LCL 518, XXIV, 567 p.); Galen, On the Constitution 
of the Art of Medicine; The Art of Medicine; A Method of Medicine to Glaucon, Edited and Translated by Ian 
Johnston, LCL 523, 2016, 577 p; Galen, Hygiene, Edited and Translated by Ian Johnston, 2018 (Vol. I: 
Books 1–4, LCL 535, LXXX, 443 p.; Vol. II: Books 5–6, Thrasybulus. On exercise with a small ball. LCL 
536, 416 p.).

4 Andreas Vesalius, De humanis corporis fabrica, libri VII, Johannes Oporinus, Basilea, 1543, 700 p. Reprint 
(facsimile): Corvina, Helikon, Budapest, 1972. Kivonat: cudl.lib.cam.ac.uk/view/PR-CCF-00046- 
00036/8 (2018. 08. 15.)
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Galénos élete

Nevének jelentése görögül ‘nyugodt’, ‘derűs’. A ‘Claudius’ előnév csupán a latin 
fordításokban előforduló Cl rövidítés = Clarissimus (kiváló) téves értelmezéséből 
származik, a görög kéziratokban sehol sem szerepel. Kizárólag görögül írt, művei 
később 7–10. századi szír, perzsa majd ezekből arab fordítások révén kerültek visz-
sza a 11. századtól fogva nyugatra, hogy a görögül nem tudó európaiak számára 
latinra ültessék. 5 A Bizánci Birodalomban két évszázados szünet után a középkor-
ban is forgatták őket, igaz, csak erősen kivonatos formában.6 Galénos életéről a 
legtöbbet (a 10. századi bizánci Suda-lexikon rövid szócikkének adatain túl) a sa-
ját műveiből tudhatjuk meg: számos művében ejt el félmondatos megjegyzéseket 
szüleiről, tanulóéveiről, utazásairól, orvosi praxisáról.7 Saját életéről írt műve elve-
szett, de címe szerepel a Saját könyveimről 13. fejezetében.8 Adatokat közöl életéről a 
Tanácsok egy epilepsziás ifj únak című írásában;9 gyógyító tevékenységének részleteiről 
olvashatunk A beteg szervekrőlben,10 korai éveiről A lelki betegségekről és gyógyításukról11 

5 A szövegek nagy részét nesztoriánus szír szerzetesek fordították szírre, ill. perzsára a szászánida Jun-
dishapur orvosi és egyetemi központjában, Perzsiában 600–651 között. Az arab műveltséget bőke-
zűen támogató Abasszidák (Harun-al-Rashid és III. Abdul-Rahman) által Bagdadba telepített perzsa 
és szír orvosok (pl. a két Mesue) a 8–9. században fordították arabra (más görög klasszikusokkal 
együtt), s így lett Galénos az iszlám orvostudomány egyik legfontosabb forrása. Ennek legfontosabb 
képviselői (latin nevükön) Rhazes és Avicenna. Az arab szövegekből készült latin fordítások terjed-
tek aztán el újra Európában, főként az első európai hírű középkori orvosi egyetemnek, a salernói 
orvosi iskolának köszönhetően. A fordítók között az első a karthágói keresztény Constantinus Af-
ricanus (1020–1087), aki a Salernói Orvosi Iskolában néhány évet eltöltvén számos Hippokratés- és 
Galénos-művet fordított arabból latinra, ld. Hornyánszky Gyula, A görög felvilágosodás tudománya: 
Hippokratész, Budapest, Liget, 2007, 283–284. (1. kiad.: MTA, Budapest, 1910.) A reneszánsz idején 
a Firenzében görögöt tanult angol orvos, Th omas Linacre (1460k–1524) fordította latinra Galénos 
számos művét, pl. a De naturalibus facultatibus-t.

6 Az első kivonat még a 4. században készült, ez Oreibasios (320–403) Σύνοψις (Synopsis) című műve, 
melyet Iulianus császár számára állított össze, mára elveszett. Más görög orvosok műveiből vett idéze-
tei Ἰατρικαὶ συναγωγαί (latinul Collectiones medicae) címen 72 könyvet tettek ki, ezekből 25 maradt fenn.

7 Vö. Philippus Labbeus, Vita Claudii Galeni Pergameni, medicorum principis, ex propriis operibus collecta, 
Parisiis, ex typographia Guilhelmi Bernardi, 1660. Ez a 83 oldalas kis kötet Galénos szöveghelyeit 
felsorolva és idézve mutatja be az orvostudós és fi lozófus életét. Négy szakaszra osztja: születésétől 
21 éves koráig, 29, majd 40 éves koráig, végül haláláig. A margón minden oldalon jelzi az évszámot. 
Ezt később Johann Albert Fabricius saját jegyzeteivel ellátva a Bibliotheca Graeca sorozatában megje-
lent Galénos-kiadás első kötetében is közli (Hamburg, Ch. Liebezeit et Th . Ch. Felg, 1705–1728.) Ld.
archive.org/details/bibliothecagrae07fabrgoog (2018. 08. 14.). Ackermann is ezt használta elsősor-
ban életrajzában a Galénos-művek felsorolása után. Ld. Galeni Opera omnia, Kühn, I., XIV.

8 De calumnia in quo et de vita sua. Címe görögül: Περὶ τῆς διαβολῆς, ἐν ᾧ καὶ περὶ τοῦ ἰδίου βίου. Ld. Galeni 
Opera omnia, Kühn, XIX, 46.

9 Pro puero epileptico consilium, Kühn, XI, 347–378.
10 De locis adfectis, I–VI, Kühn, VIII, 1–452.
11 De cognoscendis curandisque animi morbis, Kühn, V, 1–57.
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címűben tudhatunk meg számos érdekességet. Fontos forrás még az Orvostudomány 
37. fejezete, melyben beszámol az addig írt értekezéseiről is.12 

A korábban az Attalosok által irányított királyi városban, a Kisázsia legnagyobb 
könyvtárával rendelkező Pergamonban született 129 és 131 között, Hadrianus csá-
szársága idején. Halálának idejét a Suda egy tévesen értelmezett adata alapján sokáig 
199-re tették, pl. még John Brock is.13 A legújabb szakirodalomban Ian Johnston és 
Véronique Boudon-Millot azonban 9. századi arab forrásokra építve 216-ra teszi,14 
Heinrich Schlange–Schöningen pedig 215-re.15 Apja, Nikón Pergamon elitjéhez tar-
tozott, tehetős és széleskörűen művelt földmérő és építész volt. Jól értett a geomet-
riához, az építészethez, a matematikához és a csillagászathoz, 16 és a Pergamonban 
legnagyobb tiszteletnek örvendő gyógyító isten, Asklépios templomának, az Ask-
lépieionnak belső köréhez tartozott. Galénos kedves és szelíd férfiként mutatja be, 

12 Ars medica, Kühn, I, 405–412.
13 John Brock, Introduction, in Galen On the Natural Faculties, xviii.
14 Ian Johnston, Introduction, in Galen, Method of Medicine, xii–xxiii.; Véronique Boudon-Mil-

lot, Galien de Pergame, Les Belles Lettres, Paris, IX. fej., 295–324. 2012, (Ez a legfrissebb Galénos 
életrajz: X fej., 404  p.); ld. Al-Qifti, Kitāb ikhbār al-ʿ ulamāʾ bi-akhbār al-ḥukamāʾ,  rövidebb címén: 
Taʾrīkh al-ḥukamāʾ [Az orvosok története], 1249. 414 életrajzot tartalmaz, nemcsak orvosokét, hanem 
filozófusokét és astronómusokét is. Al-Zawzanī egy kivonatában maradt fenn.

15 Heinrich Schlange–Schöningen, Die römische Gesellschaft bei Galen. Biographie und Sozialgeschich-
te (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte. Bd. 65), Berlin, De Gruyter, u. a., 2003, 
373. 

16 De probis pravisque alimentorum succis, 1. fej., Kühn, VI, 755–756. A templom újjáépítésében is szerepet 
kapott mérnöki tudása révén.

1. kép. Pergamon ókori városának modellje. A felső városban: agora, palota, arzenál, könyvtár, színház, templomok, 
Nagy Oltár, Pergamoni Múzeum.

Orpheus_Noster_2018.4_beliv.indd   75 2018. 10. 07.   19:36:02



X. ÉVF. 2018/4.

76

szemben anyjával, akiről azt írja, hogy sokat civakodott.17 Kiváló tanítást és nevelést 
kapott apjától, erről több helyütt is megemlékezik műveiben.18 Nikón költséget nem 
kímélve segítette elő fi a további képzését.19 Galénost kora ifj úságától fogva rabul 
ejtették a fi lozófi ai stúdiumok, apja magántanárt fogadott mellé, és a legkiválóbb 
oktatók óráit látogatta.20 145-től, tehát 14 éves korától fogva tanult a platonikus Gai-
ustól és a sztoikus Philopatórtól és másoktól. Miután apja egy álomban isteni sugal-
latot kapott Asklépiostól, hogy fi át az orvostudománynak szentelje, 16 éves korától 
bevezetést nyert az orvostudományba Quintus tanítványa, Satyros révén, a hip-
pokratikus Sabinos tanítványa, Stratonikos révén, valamint az empirikus Aiskhrión 
és más helyi orvosok által.21 Apja halála után, 19 évesen Smyrnába ment, hogy a hí-
res alexandriai orvos, a Quintus-tanítvány Pelops és a platonikus fi lozófus, Albinus 
előadásait hallgassa, majd Korinthosba utazott, ahol egy másik Quintus-tanítvány, 
a szintén nagy hírnévnek örvendő Numisianos hallgatója lett.22 Végül Alexandri-
ában, az orvostudományok akkori fővárosában kötött ki, ahonnan öt év tanulás 

17 De cognoscendis curandisque animi morbis, 8. fej., Kühn, V, 41. ἔχων μητέρα ὀργιλωτάτην, […  ] ἀεὶ δὲ 
κεκραγέναι τε καὶ μάχεσθαι τῷ πατρὶ μᾶλλον, ἢ Ξανθίππη Σωκράτει.

18 Pl. De diff erentia pulsuum, II, 5. fej., Kühn, VIII, 587. 
19 De methodo medendi, VIII, 3. fej., Kühn, X, 560–561.
20 De methodo medendi, IX, 4. fej., Kühn, X, 609; De libris proriis, 11. fej. Kühn, XIX, 39; 
21 De praenotione ad Posthumum, 2. fej. Kühn, XIV, 608–609; fi lozófi a- és orvostanárairól bővebben szól 

itt: De anatomicis administrationibus I, 1. fej., Kühn II, 217–218; De methodo medendi, IX, 4. fej., Kühn, 
X, 609; De atra bile, 4. fej., Kühn, V, 119; 

22 De probis pravisque alimentorum succis, 1. fej., Kühn, VI, 749–750; De libris propriis, 2. fej., Kühn XIX, 16; 
Orvostanárainak sorrendjéről: De anatomicis administrationibus I, 1. fej. Kühn, II, 217–218; De ordine 
librorum suorum ad Eugenianum, Kühn, XIX, 49–61; De atra bile, 3. fej., Kühn, V, 112.

2. ké p. A pergamoni Asklépios szentély (Asklépieion)
3. ké p. Galénos szobra Pergamon utód-
városában, a mai törökországi Berga-
mában
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után, 28 éves korában tért vissza szülővá-
rosába.23 Itt a templom vezetőinek dönté-
se alapján a gladiátorok orvosa lett, e hi-
vatását öt-hat éven át gyakorolta.24 Majd 
további tanulmányok és tapasztalatok 
szerzése céljából számos provinciát uta-
zott végig (Egyiptom, Palaestina Iudaea, 
Cilicia, Kis-Ázsia, Macedonia), minek 
során megismerkedett nemcsak a helyi 
gyógymódokkal és receptekkel, de kü-
lönleges, csak ott elérhető hozzávalókkal 
is.25 33 évesen Rómába utazott, ahol (rész-
ben atyai kapcsolatainak köszönhetően) 
hamarosan nagy megbecsülést nyert még 
a legfelsőbb körökben is. Gyors sikere 
azonban az orvoskollégák között irigy-
séget keltett, kritikus hozzáállása pedig 
sok ellenséget szerzett neki. 37 évesen 
részben a fenyegető hangulat,26 részben 
a fekete himlő járványa elől menekül 
szülővárosába, Pergamonba, ám innen 

hamarosan az uralkodók, Marcus Au-
relius és Lucius Verus parancsára téli 
táborhelyükre, Aquileába utazik, hogy 
udvari orvosuk legyen. Rómába vissza-
térve sikerül Marcus Aureliust ráven-
nie, hogy ne kelljen őt a markomannok 
és kvádok elleni hadjáratára elkísérnie, 
így a trónörökös Commodus egészsé-

23 De compositione medicamentorum per genera, III, 2. fej., Kühn, XIII, 599; De compositione medicamentorum 
secundum locos, VI, 2. fej., Kühn, XII, 905; De sanitate tuenda, V, 1 fej., Kühn, VI, 305–306; De simplici-
um medicamentorum temperamentis et facultatibus, IX, 1. fej., Kühn, XII, 159–160.

24 Commentarium in Hippocratis De fracturis, III, 21, Kühn, XVIIIB, 567–568. Hogy a sérült gladiátorok 
kezelésében milyen sikeres volt, elsősorban a sebek helyes kezelésének köszönhetően, arról itt számol 
be: De compositione medicamentorum per genera, III, 2. fej., Kühn, XIII, 600. 

25 Ld. Ackermann, Historia literaria, Kühn, I, XLIII–XLV.
26 De praenotione ad Posthumum, Kühn, XIV, 670–673. Vö. Arthur John Brock, Greek Medicine, London, 

J. M. Dent and Sons, Ltd., 1929, 212; Luis Garcia-Ballester, Galen and Galenism, Burlington, As-
hgate-Variorum, 2002, 1640–1663.

4. kép. Orvosok csoportja a bécsi Dioskuridés-kódex-
ben, Konstantinápoly, 512 k., fol. 3 verso. Facsimile ki-
adása: Codex medicus Graecus 1 der Österreichischen 
Nationalbibliothek, Akademische Druck- und Verlag-
sanstalt, Graz, 1998 (Glanzlichter der Buchkunst; 
Band 8). Fent középen Galénos, jobbra tőle Pedanios 
Dioskuridés, alatta Nikandros (a kígyóval), jobbra 
lent az ephesosi Ruphos (Ruphus), balra lent Andreas 
(IV. Ptolemaios Philopatór személyi orvosa), felette 
Apollónios (azonosítása bizonytalan: a pergamoni, a 
któni vagy a mys) és balra fent Krateuas

5. kép. Galénos és Hippokratés ábrázolása az anagni Santa 
Maria katedrálisban (Lazio), 12. sz.
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gét felügyelve nyugodt körülmények között rengeteg ideje marad, hogy addigi, 
szerteszét keringő írásait megkapva azokat összerendezze, és tudását írásos formá-
ban hagyja hátra. Életművének java ekkor készül, de a későbbiekben, Commodus, 
Septimius Severus és Caracalla császársága alatt is számos könyvet írt.

Munkássága a Saját könyveimről alapján

Mielőtt történeti és művelődésbeli hátterét áttekinteném, hadd mutassam be Ga-
lénost egy művén keresztül. Ez nem csupán számos adattal szolgál tanulmányaira, 
utazásaira, a korszak orvosainak vitaüléseire, az uralkodókhoz fűződő viszonyára, 
atyai neveltetésére vonatkozóan, de képet kaphatunk általa egész tudományos te-
vékenységéről is.

Az ókor első önbibliogáfusaként ugyanis Saját könyveimről címmel írásai kelet-
kezésének körülményeiről és hiteles címükről egy hosszabb értekezést írt,27 főként 
szerzőségének biztosítása végett – ugyanis gyakran előfordult, hogy értekezéseit 
mások a saját nevük alatt jelentették meg (s nemcsak Rómában). További megfon-
tolása munkái épsége és a helyes szövegvariáns biztosítása volt, hiszen a kezdőknek 
szánt jegyzeteit sokszor kihagyásokkal, stílusának túlzott leegyszerűsítésével (meg-
rontásával) adták ki.28 Ez tehát a szerzői jogok védelmének első írásos megnyilvá-
nulása az ókorban. Később egy rövidebb írásban vázolta, hogy milyen sorrendben 
ajánlja értekezéseinek tanulmányozá-
sát, ezáltal követendő tanulmányi ren-
det állított fel a leendő, illetve kezdő 
orvosok számára: Saját könyveim sor-
rendjéről.29

Önbibliográfi ájában írásainak két 
típusát különbözteti meg: a kifejezet-
ten kiadásra szánt könyveket, illetve 
azokat a vázlatos jegyzeteket, beveze-
téseket, összefoglalókat, amelyeket ba-
rátai, tanítványai kérésére állított ösz-
sze, pusztán magánhasználatra (vagy 
hallgatói jegyezték le őket az órákon). 
Később ezek másokhoz kerültek, s ön-
álló életre keltek a tanítványok halála 
után. A két típus elsősorban stílusá-
ban és befejezettségében különbözik 
egymástól: a publikálásra szántak a 

27 De libris propriis, Kühn XIX, 8–48.
28 Uo., 1. fej.
29 De ordine librorum suorum ad Eugenianum, Kühn, XIX, 49–61;

6. ké p. Galénos, De pulsibus. Velencei kézirat, 1550 k.
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teljesség igényével, minden szempontot 
kimerítve, elegáns fogalmazásban és át-
fésülve kerültek a könyvárusokhoz, míg 
a jegyzetek hol szűkszavúbban, hol bő-
vebben, de nem a tökéletesség igényével 
készültek. Azonban még e kötetlenebb 
formában is messze felülmúlta Galénos 
stílusa azokét, akik utánozni próbálták, 
és a neve alatt kívánták eladni saját kom-
pilációikat: egy ilyen eset leleplezéséről is 
ír az első fejezetben. A jegyzetek első ró-
mai tartózkodásának gyümölcsei voltak – 
ezeket az első két fejezetben időrendben 
mutatja be, létrejöttük körülményeire 
is utalva. A 3. fejezet az anatómiai tár-
gyú műveit sorolja fel, s hiányos ugyan, 
de valószínű, hogy a Marinos és Lykos 
munkáiból készített kivonatok felsoro-
lásának vége és Galénos ismeretelméleti 
írásai felsorolásának az eleje veszett el. 
A további fejezetek tematikája a követke-

ző: 4. A gyógyítást tárgyaló művek; 5. Az előrejelzés elmélete (különös tekintettel 
a keringésre); 6. Kommentárok Hippokratéshez és monográfiák Hippokratésről; 
7. Az Erasistratosszal való nézetkülönbségekre vonatkozó művek. 8. A bithyniai 
Asklépiadésszel kapcsolatos művek; 9. Az empirikus orvosokat illető művek; 10. 
A metodikus orvosokra vonatkozó művek; 11. Logikai művek; 12. Etikai művek; 13. 
A Platónnal kapcsolatos művek; 14. Az Aristotelésre és a peripatetikusokra vonat-
kozó művek; 15. A sztoikusokat illető művek; 16. Az Epikurost és követőit tárgyaló 
művek; 17. Retorikai és filológiai művek.

A Saját könyveimről 1. fejezetében utal arra, hogy másodszor az uralkodók (Mar-
cus Aurelius Antoninus és Lucius Verus) hívására ment Rómába (169-ben), s hogy 
első ottléte idején 33 éves volt, amikor Erasistratos A vérköpésről című írását bírálta 
egy vitairatában.30 Itt ír arról is, hogy ekkor határozta el, nem tanít többé nyilváno-
san, és nem vesz részt több vitaülésen, konferencián, mivel reményei feletti siker 
várta magasabb körökben – orvosi praxisát is a legelőkelőbbekre korlátozta. Az őt 
gúnyolódva „fecsegő orvosnak”31 nevező riválisainak pedig műveivel bizonyítja be, 
milyen helyet foglal el az orvostudomány elméletében. További három évet töltött a 
fővárosban, s Boetus kívánságára írta meg ezalatt a Hippokratés és Platón nézeteiről hat 
könyvét, valamint A szervek működéséről első könyvét. Itt tudjuk meg azt is, hogy Ró-
mából a súlyos járvány miatt távozott szülőföldjére, Pergamonba, méghozzá sietve, 

30 Azt cáfolván, hogy az érvágás mindig elvetendő: De libris propriis, 1. fej., Kühn XIX, 14.
31 Λογίατρος. Fordítható még „okoskodó orvos”-nak vagy „nagyokos orvos”-nak is.

7. kép. Galénos összes művének bázeli kiadása, 1538
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szándékát senkivel sem közölve. Ez az adat ellentmond Einholz feltételezésének, 
miszerint kizárólag a riválisaitól félve, a körülötte kialakult ellenséges hangulat mi-
att menekült volna, támadástól tartva.32

A Saját könyveimről 2. fejezetében közli, hogy 37 évesen tért vissza Rómába, s 
hogy ifj úkorában, még mielőtt Smyrnába ment volna tanulni az orvos Pelopstól és 
a platonikus fi lozófus Albinustól, három írást állított össze Pergamonban: A méh 
anatómiájáról, A szembetegségek diagnózisáról és Az orvosi gyakorlatról címűeket.33 Az 
első két művet személyes kérésre szerkesztette meg (s átadásuk után nem maradt 
nála példány ezekből): az elsőt egy bábának, a másodikat egy szembeteg ifj únak; a 
harmadikat pedig smyrnai tanára, Pelops egy nyilvános vitája nyomán, gyakorlás-
ként – tehát világos, hogy már Pergamonban ismerte. A harmadik könyv fontos el-
méleti kérdésre adja meg a választ: elegendő-e önmagában az orvosi gyakorlat? Az 
empirikus orvos Philippos szerint igen, Pelops szerint nem, s a kétnapos vitában el-
hangzott érveket szedte össze és rendezte el, saját magának. Beszámol arról is, hogy 
Smyrnában három további könyvet írt A mellkas és a tüdő mozgásáról egy tanulótársa 
számára, aki éppen anatómiai konferenciát szervezett, s azon ezt a témát készült 
előadni. A tanulótárs meghalt, s valaki más, aki szert tett a könyvekre, egy előszóval 
kiegészítve a sajátjaként adta elő őket felolvasásaiban, míg le nem leplezték. Bár a 
három könyv nagy része Pelops tanításait tartalmazta, a mű végén Galénos a saját 
új eredményeit is közölte, tehát a szerzői jog sérelme mindenképpen fennállt. Itt 
pontosítja még az előző fejezet adatát: a Germánia meghódítására induló császár 
Aquileiába hívja magához Pergamonból, tehát oda indult előbb, nem Rómába, ám 
abban a reményben, hogy az uralkodó felmenti őt a hadjáratban való részvétel alól. 
Mivel a járvány ott is kitört, a sürgősen távozó uralkodók után utazik Rómába (kö-
zülük Lucius Verus az út során halt meg). Rómában sikerült meggyőznie Marcus 
Aureliust, hogy lelkiismereti okok miatt nem mehet a hadjáratra: Asklépios, szülő-
földje istene tiltotta meg neki.34 Így az egyedül maradt császár a Rómában hagyott 
kisfi a, a trónörökös Commodus egészségének felügyeletét bízza rá. A tervezettnél 
hosszabbra nyúló hadjárat Galénos beszámolója szerint nagyon jól jött neki abból a 
szempontból, hogy rengeteg ideje maradt félbehagyott művei befejezésére és újab-
bak írására, azonban ezek közül sok elpusztult a Béke temploma környéki tűzvész-
ben 191-ben. (Itt szoktak összegyűlni az orvostudomány képviselői, hogy nézete-
iket megvitassák, s Galénos a templomnak adományozta írásait.) Élénk képet ka-
punk arról, miként zajlottak ezek a viták: Galénosnak több napon keresztül kellett 
bizonyítania a tudós hallgatóság kérdéseire válaszolva, hogy A szervek működéséről 
című, immár 17 könyvre bővített művében közölt új anatómiai eredményei valóban 
megfelelnek a valóságnak. Mindehhez a korábbi szerzők közül a legjobbnak tartott 

32 D. E. Eichholz, Galen and His Environment, Greece & Rome, no. 59, 1951, Cambridge, Cambridge 
University Press, 60–71.

33 De libris propriis, 2. fej., Kühn XIX, 16.
34 De libris propriis, Kühn XIX, 19.

Orpheus_Noster_2018.4_beliv.indd   80 2018. 10. 07.   19:36:16



X. évf. 2018/4.

81

Frazer-Imregh Monika: Galénos, az orvos-filozófus a testnedvekről

Lykos könyvét olvasta fel összehasonlításként a saját nézeteivel, és szemléltető bon-
colásban kellett rámutatnia állításai igazára. A boncolást állatokon végezték.35

A Saját könyveimről 6. fejezetében közli, hogy eleinte a korábbi szerzők (pl. Ma-
rinos) műveiből vett kivonatok, összefoglalók összeállításával és a Hippokratés 
műveihez készített kommentárokkal célja elsősorban a gyakorlás és a rendszere-
zés volt, önmaga számára.36 Később, a hippokratési Aforizmák téves értelmezéseit 
hallva szánja el magát, hogy kifejezetten kiadásra írja meg bizonyos művek ma-
gyarázatait.37 Ide tartoznak Hippokratéstől A járványokról 6. könyve, A testnedvek-
ről, A táplálkozásról, Az előrejelzésekről, Az ember természetéről, A járóbeteg-rendelőről 
és A lakóhelyekről, az éghajlatokról és a vizekről (és az évszakokról). Ugyanitt jelzi, hogy 
A testnedvekről címűhöz háromkötetnyi magyarázatot készített, Az ember természeté-
ről címűhöz pedig négyet. Amikor az utóbbi mű hippokratési szerzőségét megkér-
dőjelezték, további három könyvet írt ennek bizonyítására.

Újabb személyes adattal szolgál a Saját könyveimről 11. fejezetében, ahol „a bizo-
nyításhoz szükséges”, azaz logikai munkáit sorolja fel. Filozófiai tanulmányai során 
megfelelő módszereket keresett nézetei bizonyítására, de kora legjelesebb sztoikus, 
platonikus és peripatetikus mestereit látogatva csalódottan fordult el tőlük, hiszen 
logikai tanításaik között nem talált olyan eszközöket, amelyek céljaira alkalmasak 
lettek volna. Mint mondja, e tanítások még az iskolákon belül is ellentmondtak egy-
másnak, mások pedig a természet rendjével álltak szemben. Az általa megvetett 
szkeptikusok (Pyrrón követői) karmaitól geometriai ismeretei, valamint az elméle-
ti és gyakorlati számtanban38 szerzett tapasztalata mentették meg, melyeket mind 
atyjától szerzett még gyermek- és ifjúkorában. Ez a tudás családjában apáról fiúra 
öröklődött, hiszen apja a nagyapjától, ő pedig a dédapjától kapta a tanítást. Tehát 
látván, hogy a geometriai és matematikai törvények hányféle gyakorlati területen 
alkalmazhatóak (a csillagászatban pl. a napfogyatkozás előrejelzésére, az építészet-
ben tervezésre, egyébiránt órák és időmérők készítésére), s hogy a filozófusok, akik 
nemcsak egymásnak, de gyakran még önmaguknak is ellentmondanak, a matema-
tikát és a geometriát illetően viszont mind egyetértenek, végül a geometriai jellegű 
bizonyítások módszerét tekintette követendőnek.39 Logikai műveivel kapcsolatban 
is jelzi, hogy sok ezek közül a Béke templomának leégésekor pusztult el, csak azok 
maradtak meg, amelyeket barátainak adott. Ezek közül viszont számosat rabszol-
gák loptak el, és adtak ki a saját nevük alatt. Valamennyi ilyen tárgyú művét erede-
tileg nem kiadás céljából írta, pusztán gyakorlásnak szánta.40 Gyermekkori tanítta-

35 Uo., 22. Galénos majmokat és disznókat boncolt leginkább.
36 „Nem kiadás, hanem gyakorlás céljából írtam meg néhány hippokratési mű kommentárját, ugyan-

úgy, ahogy az orvostudomány minden területén tettem, saját magam számára készítvén könyveket, 
melyek Hippokratés minden olyan, orvostudományra vonatkozó tanítását tartalmazzák, amit világo-
san kifejtett, ugyanakkor alaposan kidolgozott.” De libris propriis, Kühn XIX, 34.

37 Uo., 35.
38 ἀριθμητική τέχνη, λογιστική τέχνη.
39 De libris propriis, Kühn XIX, 40.
40 Uo., 41.
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tásáról egy újabb adat: apja egy sztoikus fi lozófus szárnyai alá adta, aki Chrysippos 
és más híres sztoikusok logikáját tanította neki – az ekkor készített jegyzeteit ismét 
egy rabszolga adta tovább (megkérdezése nélkül) valaki kérésére.

Történeti háttere

Hadrianus korára, amikor Galénos született, a biztonság, a jólét és a birodalom egy-
sége jellemző, a korai császárkor rettegése már rég a múlté. A korszakban a művelő-
dés és a társadalom minden szintjén a platonikus-sztoikus koiné vezető szerepét kell 
kiemelnünk, mely szinte kötelező nemcsak a tudósok és szónokok, de bármely város 
polgárai számára is, ha a társadalom vezető rétegei közé kívánnak tartozni.41 Ez a 
koiné a görög nyelv használatán kívül magába foglalt egyfajta világlátást s az ember 
bizonyos szemléletét is. Egy másik jelentős tényezője ennek az időszaknak a vallá-
sos érzés és gyakorlat megerősödése és fellendülése, úgy az államvallásként működő 
császárkultuszé, mint a magánvallásoké: a misztériumok, az üdvözülést elősegítő 
rítusok, az álomfejtés, a démonoktól való segítségkérés keresett és szinte általános a 
birodalom polgárainak mindennapi életében.42 További fontos jelensége e periódus-
nak az alexandriai Musaion tudományos tevékenységének (jó néhány évszázadnyi 
viszonylagos csend után) nagy erőkkel való újraindulása és elképesztő termékeny-
sége. A két kiemelt tudományág, mely a legtöbb új eredményt hozza: a biológia és a 
matematika, melyhez Ptolemaios révén még a csillagászat is kapcsolódik.43 

Természetesen Galénos városára, Pergamonra is igaz mindaz, amit a birodalom 
kulturális légköréről elmondtunk. A város a hellenisztikus korban II. Attalos ural-
kodása során egyfajta művelődésbeli világközpont volt, s hagyományait később is 
megőrizte. A bevett fi lozófi ai iskolák (platonikus, peripatetikus, sztoikus, epiku-
reus) mellett, melyek a „második szofi sztika” mozgalmának tudósait és szónoka-
it gyűjtötték magukba,44 az orvosi iskolák jelentették Pergamon szellemi elitjének 
műhelyeit, melyekben mind jelen voltak a korra jellemző irányzatok: dogmatiku-
sok, empirikusok, pneumatikusok és anatómusok hirdették saját tanaikat szóban és 
írásban egyaránt. Az utóbbiak közül az egyik legjelentősebb Satyros, aki Quintus 
tanítványa, ő pedig a nagy elismertségnek örvendő Marinusé. 

A fi lozófi ai és orvosi iskolák mellett a város legfontosabb szellemi szervező ereje 
az ősi múltra visszatekintő Asklépieion, mely Asklépios kultuszhelyeként nemcsak 
vallási, de művelődési és társadalmi szempontból is központi szerepet töltött be 
Pergamon életében. Hatalmas könyvtára és papjainak még a gladiátorjátékok ve-

41 Ivan Garofalo – Mario Vegetti, Introduzione, in Galeno, Opere scelte, Torino, Unione Tipografi -
co-Editrice Torinese, 1978, 9.

42 Ld. Galénos, De dignotione ex somniis, Kühn VI. 1923. 832–835.
43 Ptolemaios (100k–170k) egy generációval idősebb kortársa volt Galénosnak, és valószínű, hogy is-

merték egymást.
44 B. P. Reardon, Courants littéraires grecs des II et III siècles après J-C., Paris, 1971, 46–48.
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zetésében is betöltött szerepe az előkelők számára természetessé tette a szentély-
hez való kötődést.45 Galénos apja, Nikón építészként működött közre a templom 
újjáépítésében, s már említettem, hogy azt a döntését, hogy fiát az orvosi pálya felé 
irányítsa, az álmában megjelenő Asklépios sugallatára hozta meg. A fiú számára is 
fontos volt filozófiai és orvosi tanulmányainak előrehaladtával a szentély életében 
való mind szorosabb részvétel; végül Galénos is tagja lett az Asklépieion orvosi kol-
légiumának, ami rendkívüli lehetőségeket adott számára anatómiai és sebészi tudá-
sának gyarapításában a sérült gladiátorok ápolása révén. 

Nikón építészi tevékenységét nem megélhetési forrásnak tekintette, hiszen azt 
a földtulajdona biztosította, inkább (a nemesek) közössége szolgálatának tartotta – 
távol állt tőle, hogy egyfajta mesteremberré süllyedjen, s ebben a felfogásban fia is 
követte. Galénos is hangsúlyozza, hogy a jó orvos nem elsősorban nyereség remé-
nyében gyógyít, hanem Hippokratést követve a segítés szándékával. A legjobb orvos 
egyben filozófus is – hangsúlyozza egy rövid írásában, mely ezt a címet viseli. 46 

Korának orvosi iskolái és bírálatuk

A pergamoni filozófiai iskolák egymás közötti torzsalkodásai és dogmatikussá me-
revedett tanításai azonban nem elégítik ki az ifjú tudóst – Smyrnába megy tovább-
tanulni, ahol orvosként az alexandriai anatómus Pelops, filozófusként a neoplato-
nikus Albinus tanítványául szegődik.47 Mint a Saját könyveimről tanúsítja, Pelops 
mellett fog bele az orvosi értekezések írásába, Albinus óráin pedig azt értékeli leg-
inkább, hogy végre a nagy klasszikusok: Platón, Aristotelés és Poseidónios tanai-
val foglalkozhat. Smyrnában nem marad sokáig; egy Korinthosban töltött tanév 
és hosszabb utazgatás után a még mindig a nyugati világ tudományos fővárosá-
nak tartott Alexandriában további öt évet tölt tanulással és kutatással; anatómiai és 
élettani tudásának legjavára itt tesz szert. Itt találkozik először Hippokratés művei 
kommentálásának gyakorlatával is; olyan nagy kommentátorok szövegmagyaráza-
tait olvassa, mint Hérophilos, Zeuxis és Hérakleidés, az idősebb kortársak közül 
pedig Rufuséit és Quintuséit. Az ő olvasásuk nyomán ébred fel az igény Galénos-
ban egy minden addigi tudást, minden orvosi iskola legjavát magába foglaló orvos-
tudomány létrehozására, egy nagy enciklopédikus összegzés elvégzésére.

45 L. Garcia Ballester, Galeno, Madrid, 1972, 26–32.
46 Quod optimus medicus sit quoque philosophus, Kühn I, 53–63. A tudományos hozzáállásra és a kutatásra 

buzdító, lelkesítő rövid, de velős kis írásnak már két magyar fordítása is van, Hamvas Endréé: acta.
bibl.u-szeged.hu/8559/1/fosszilia_2000_3_4_119-122.pdf (2018. 08. 14.) és Magyar László Andrá-
sé: members.iif.hu/visontay/ponticulus/rovatok/hidverok/galenosz-a-valoban-jo-orvos.html (2018. 
08. 14.) Ponticulus Hungaricus, XXI. évf. 5. sz. 2017. május. Galénos e műve retorikai tudásának és 
fejlett stílusérzékéknek remek példája; e gyöngyszem műfaját tudományos kiáltványként határoznám 
meg.

47 Galénos, De libris meis, 2. fej.
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Habár a biológia, a matematika és a technika fő eredményei még mindig itt szü-
lettek a legnagyobb számban, Galénos rendkívül kritikusan ír a Musaion szigorúan 
zárt, elméleti megközelítéséről, főként, ami a biológiát illeti. Az itt dolgozó kuta-
tók ugyanis nem foglalkoztak sem eredményeiknek a szélesebb közönséggel való 
megismertetésével, sem azoknak a gyakorlati gyógyításban való alkalmazásával. 
Mint anatómiai és egyéb írásaiban kimutatja, sok feltételezésük vagy következte-
tésük éppen abból adódóan hibás, hogy egyrészt nem gyakorolták az orvoslást, 
másrészt a Hippokratés nyomán hátramaradt, gyakorló orvosok által írt értekezé-
seket is gyakran fi gyelmen kívül hagyják, vagy csak a versengés kedvéért állítanak 
azokkal ellenkező nézeteket.48 Az is rendkívül zavarja, hogy az orvosi tanításokat 
az egyes iskolák igen mereven és szűklátókörűen hagyományozzák tovább: a mes-
ter a tanítványnak csak azt és csak úgy adja át, ahogy ő is a mesterétől tanulta, míg 
más iskolák tanításait teljesen elutasítják.49 Így a megszerzett újabb eredmények 
megosztása híján nincsen sem együttműködés, sem átjárás az orvosi iskolák tudása 
között, amivel valóban kiérdemlik a mai értelemben vett szekta nevet.50 

Az orvosi iskolákról írt művében Galénos a kezdő orvostanhallgatóknak mutatja 
be azt a három fő irányzatot, mely korát jellemezte.51 Ezek közül kettő szorosabban 
is a hippokratési hagyományból alakult ki: az empirikus és a dogmatikus vagy más 
néven logikus (racionális, ésszerű) iskola, a harmadik a metodikus, mely ugyan a 
hippokratési hagyományban is ismert elv alapján, közelebbről azonban Rómában 
formálódott a bithyniai Asklépiadés és tanítványa, Th emisón (Kr. e. I. sz.) tanításai 
nyomán.52 Az empirikus („gyakorlatias”) iskola három dologra alapozta a gyógyí-
tást: az orvos addig megszerzett tapasztalatára (αὐτοψία – saját szemmel való látás), 
a más orvosok által feljegyzett tapasztalatokra és eredményekre (ἱστορία – kutatás 
révén szerzett tudás, vizsgálódás), és végül azokra az esetekre, amelyeknél nem állt 
rendelkezésre sem ez, sem az, „a hasonlóról hasonlóra való átvitelre” (ἡ τοῦ ὁμοίου 

48 Galénos, A fekete epéről, 7. fejezet.
49 ὅτῳ γὰρ ἂν ἕκαστος πρώτῳ περιτύχῃ διδασκάλῳ, τοιοῦτος ἐγένετο, μὴ περιμείνας μηδὲν ἔτι παρ᾽ ἄλλου 

μαθεῖν. („mindenki ugyanolyanná válik ugyanis, mint az első mester, akibe belebotlott, bármilyen is 
legyen az, anélkül hogy bármi egyebet is tanulna valaki mástól.”) Galénos, De facultatibus naturalibus, 
Kühn, II, 53.

50 Az ókorban a görög αἵρεσις (latin megfelelője secta) fi lozófi ai vagy irodalmi irányzatot, iskolát vagy 
vallási szektát (az Újszövetségben politikai pártot) jelentett.

51 De sectis ad eos, qui introducuntur, IX fej. Kühn I, 64–105. Kritikai kiad.: Galeni Scripta minora, vol. III., 
ed. J. MarQardt, J. Mueller, G. Helmreich, Lipsiae, k. n., 1893; Reprint (facsimile): Amsterdam, 
k. n., 1967. Az I. fej. általános bevezetés arról, hogy mi a gyógyítás, a II. fej. az empirikus iskolát, a III. 
a dogmatikus iskolát mutatja be vázlatosan. A IV–V. fej. tovább részletezi a kettejük közti különbsége-
ket, a VI–VII. a metodikus iskolát írja le igen kritikusan. A metodikusok álláspontjainak tarthatatlan-
ságát egy konkrét példán mutatja be: egy veszett kutya harapásának gyógyításán keresztül mondja el 
bírálatát – először empirikus szempontból a VIII.-ban, majd dogmatikus nézőpontból a IX.-ben úgy, 
mintha egy vitaülésen beszélne egy-egy orvos.

52 Görög nevükön: ἐμπειρικοί, δογματικοί, μεθοδικοί. A methodikusokról ld. Ludwig Edelstein, Metho-
dists, in Ancient Medicine, Baltimor and London, Th e Johns Hopkins University Press, 1967, 173–194.
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μετάβασις),53 azaz hasonló betegség, hasonló testrész vagy hasonló gyógyszer, ill. 
gyógymód ismert terápiájának alkalmazására.54 A dogmatikus („tudományos”) is-
kola az anatómiai, élettani és kórtani ismeretek fontosságát hangsúlyozta a gyógyí-
tásban: ez a betegség pontos meghatározásával kezdődött, és figyelembe vette a be-
teg életkorát, étrendjét, tevékenységeit, azaz életmódját, lakhelyének éghajlatát és 
az évszakot is. Egyértelmű, hogy Galénos számára ezek az elvek követendők első-
sorban, viszont kiemeli, hogy mindenkinek jobb lenne, ha e két iskola hívei inkább 
együttműködnének a szóbeli (és írásbeli) csatározás helyett, hiszen a gyakorlatban 
hasonló módon végzik a gyógyítást. A legnagyobb viták ugyanis inkább elméleti 
szinten folytak. Ebben az írásában nem ostorozza különösebben az empirikusokat, 
mint egyéb könyveiben, más helyütt azonban keményen bírálja állításaikat.

Más a helyzet a metodikusokkal. Leegyszerűsítő elméletüket szinte teljesen elu-
tasítja – ez ugyanis három általános jellemzőre szűkített le minden betegséget, és a 
leendő orvosoknak hat hónap alatt teljes képzést ígért. A három általános jellemző 
a testben haladó „áramlás” túlzott felgyorsulásán vagy megakadásán alapult, s a kö-
vetkező volt: „menés”, „szorulás” és a kettő együtt, ez a „vegyes” általános jellemző. 
Ezzel a módszerrel ugyan könnyen meg lehetett határozni az emésztési problémá-
kat, de már pl. a gyulladásos betegségek leírásában súlyos ellentmondások álltak 
elő – a De sectis VI–IX. fejezeteiben az ő állításaikat cáfolja.55

Tehát a valójában korlátozott tudást ilyen mereven őrző, szűklátókörű gondol-
kodással szemben alakítja ki Galénos a saját elképzelését az orvostudomány helyé-
ről a Római Birodalom társadalmában: minden iskola tanításának legjavát össze-
gezve56 központi szerepet szán neki, ahol az orvos az életet és halált irányító Termé-
szet kulisszái mögé betekintést nyerve a művelődés új főpapja lehet.

Kiteljesedés Rómában

Rómába költözvén ez az elképzelése termékeny táptalajra talált. Mivel a császárság 
idején a birodalom politikai és katonai vezetése a régi vagyonos nemesség (a patrí-
ciusok és lovagok) kezéből a császár közvetlen irányítása alatt álló bürokratikus és 
katonai hierarchia felső rétegeinek kezébe került át, a szenátus számára csak jóvá-
hagyó szerep maradt, amely csak névleges volt. Így jóllehet a véreskezű császárok 
ideje elmúlt, amikor bármely nézetkülönbség a császárral egy patrícius életébe ke-
rülhetett, vagy vagyonának elvesztéséhez vezetett, a nagy múltú, tehetős családok 

53 Kühn, I, 66–68.
54 Az empirikusokról ld. Ludwig Edelstein, Empiricism and Scepticism in the Teaching of the Greek 

Empiricist School, in Ancient Medicine, 195–204.
55 Uott, 79–105.
56 De libris meis, 1. fej. Kühn, XIX., 13. végén: δούλους ὀνομάζω τοὺς ἑαυτοὺς ἀναγορεύσαντας Ἱπποκρατείους 

ἢ Πραξαγορείους ἢ ὅλως ἀπό τινος ἀνδρὸς, ἐκλέγοιμι δὲ τὰ παρ᾽ ἑκάστοις καλά („szolgának nevezem azo-
kat, akik önmagukat Hippokratés-követőként, Praxagoras-követőként határozzák meg, vagy egyál-
talán valaki másról veszik a nevüket – én mindenkitől átveszem azt, ami jó”).
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körében az idegrendszeri panaszok és a hipochondria igen gyakoriak voltak. Az 
orvosok már Vespasianustól fogva különleges adókedvezményekben részesültek,57 
s gyógyító képességeik beszédtémát jelentettek nemcsak az arisztokrácia, de a poli-
tikai és katonai apparátus művelt felső rétegei számára is. 

Már Hadrianus uralkodása idején jelentkezik a császári propagandában az igény 
a társadalom konszolidációjára, a régi arisztokrácia és az új bürokratikus és kato-
nai vezető réteg közötti szakadék áthidalására – méghozzá a birodalom művelt 
polgárának képében. Ez a polités, aki a birodalom egészének érdekeit szolgálja; ide 
tartozik minden jelentős vagyonnal vagy funkcióval rendelkező polgár – legfőbb 
ismérve pedig a műveltsége. Közöttük az első a császár, ám ő ugyanúgy szolgála-
tot végez, mint a funkcionáriusok, csak épp az első helyen áll. Marcus Aurelius, a 
fi lozófus császár folytatja ezt a politikát. Galénos azonnali népszerűsége köreikben 
annak köszönhető, hogy minden, a politéstől megkövetelt adottságnak a legmaga-
sabb fokon tudott megfelelni.

Galénos forrásai

Enciklopedikus munkásságának forrásai legnagyobb részben az alexandriai anató-
musok: Hérophilos és Erasistratos és tanítványaik, illetve követőik: Marinos, Quin-
tus és Pelops (smyrnai tanára) munkái. Eredményeiket természetesen a saját kutatá-
sai és gyakorlati tapasztalatai szűrőjén keresztül, kritikusan szemlélve adja tovább, 
igen gyakran vitatkozva nézeteikkel. Másodsorban a legtöbbet Aristotelés élettani 
és természettani írásaiból merít; néhány központi kérdést illetően azonban jelentős 
változásokat vezet be ezekhez képest: ilyen például az agy szerepe és az idegrend-
szerrel való összefüggése. Ezek leírását kiigazítja vagy éppen újraír bizonyos részle-
teket, saját teleologikus felfogásának megfelelően.58 Harmadik, nem kevésbé jelen-
tős tematikája az enciklopédiában a testnedveken alapuló kórtan és Hippokratés 
gyógyító módszerei, melyek a neve alatt fennmaradt írásokban voltak olvashatóak 
(és részben ma is hozzáférhetőek).59 Ezek közül a legfontosabb Az ember természeté-
57 L. Edelstein, Th e Professional Ethics of the Greek Physician, in Ancient Medicine, Blatimore, 1967, 

319–348.
58 Vergerio, Introduzione, 30.
59 Az ún. Corpus Hippocraticum. Legmodernebb kritikai kiadása a Loeb Classical Library kétnyelvű so-

rozata: I–XI. k. 1923–2018. A kötetek tartalma a következő: Vol. I: Ancient Medicine. Airs, Waters, 
Places. Epidemics 1 and 3. Th e Oath. Precepts. Nutriment. Vol. II: Prognostic. Regimen in Acute 
Diseases. Th e Sacred Disease. Th e Art. Breaths. Law. Decorum. Physician (Ch. 1). Dentition. Vol. 
III: On Wounds in the Head. In the Surgery. On Fractures. On Joints. Mochlicon. Vol. IV: Nature of 
Man. Regimen in Health. Humours. Aphorisms. Regimen 13. Dreams. Th e fragments of Heracleitus, 
On the Universe. Vol. V: Aff ections. Diseases 12. Vol. VI: Diseases 3. Internal Aff ections. Regimen in 
Acute Diseases. Vol. VII: Epidemics 2 and 4. Vol. VIII: Places in Man. Glands. Fleshes. Prorrhetic III. 
Physician. Use of Liquids. Ulcers. Haemorrhoids and Fistulas. Vol. IX: Coan Prenotions- Anatomical 
and Minor Clinical Writings. Vol. X: Generation, Nature of the Child, Nature of Women, Barrenness, 
Diseases 4. Vol. XI: Diseases of Women 1–2. loebclassics.com (2018. 07. 13.) Magyarul csak egykötet-
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ről szóló,60 melyből Galénos az aristotelési Fizika segítségével levezeti az elemek és 
minőségek valamint a testnedvek és temperamentumok közötti összefüggéseket. 
A felsoroltak négyes felosztása, és ezek egymás közötti dinamikája a galénosi orvos-
lás egyik talpköve lesz. A negyedik tényező, amely szintén kulcsfontosságú az élőlé-
nyek működésének megértésében és a galénosi gyógyításban: a benső természetes 
hő (θερμότης – calor), az égetés-emésztés (κατεργασία – coctio) és a szellem (πνεῦμα 
– spiritus) hármasa. Ezek már Aristotelésnek Az élőlények szaporodása című munkájá-
ban is szerepelnek,61 ám Poseidónios és az őt követő pneumatikus orvostudomány 
továbbfejlesztette és beillesztette leírásukat és működésüket tanításai közé. Az ötö-
dik forrás, amely mintegy kiindulópontja és egyben kánonja az egész galénosi me-
dicinának, Platón Timaiosa. Bármely új vagy régi tudományos feltevés vagy nézet a 
Galénos által értelmezett Timaios elméleti alapvetéséhez mérten bizonyul igaznak 
vagy hamisnak az enciklopédia írásaiban, ugyanakkor Galénos szerint minden új 
eredmény levezethető a Timaiosból, mintha az már kezdettől fogva magába foglalt 
volna minden lehetséges tudást a természet (vagyis a világegyetem és részei) felépí-
téséről és működéséről. A lélek felfogásában is visszatér az eredeti platóni tanítás 
hármas felosztásához, ezért többen platonikus filozófusnak tekintik.

Galénos a testnedvekről és a fekete epéről

Az itt közölt fordításokat a Kühn-féle kiadás alapján készítettem, görögből. Mo-
dern nyelven A testnedvekről c. írásnak62 csak angol fordítása létezik,63 mely olykor 
követi a romlott szövegváltozatot, melyet a latin fordítás sem korrigált.64 Ezt Johann 
Ackermann, aki a Kühn-féle sorozat (egy kötetet kitevő) könyvészeti bevezetőjét 

nyi válogatás olvasható belőle: Válogatás a Hippokratészi Gyűjteményből, válogatta: Havas László, ford. 
Havas László, Németh Béla, Ritoók Zsigmond, szerk. Kádár Zoltán, Budapest, Gondolat, 1991, 
212 p. (Szlatky Mária tanulmányával: Hippokratész a magyar orvosi irodalomban.)

60 In Válogatás a Hippokratészi Gyűjteményből, 32–48.
61 Aristotelés, De generatione animalium. Olasz fordítása: La riproduzione degli animali, in Aristotele, 

Opere biologiche, a cura di Diego Lanza e Mario Vegetti, Torino, (Classici della Scienza) UTET, 19711, 
19962, 1314 p. A kötet még a következőket tartalmazza: Ricerche sugli animali (Historiae animalium), Le 
parti degli animali (De partibus animalium). Angolul: Aristotle, Generation of Animals, With an English 
Transl. By Artur Leslie Peck, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) Loeb Cl. L. no. 366, lxvi-
ii, 607 p.

62 Kühn XIX. 485–496. Ez nem egyenlő a hasonló című hippokratési mű kommentárjával (XVI. 1–488), 
melyet eredetinek mond.

63 Mark Grant (Transl. and notes by), Galen on Food and Diet, Routledge, London and New York, 2000, 
On the Humours, 14–18; On Black Bile, 19–36. Németül megjelent fordítások Galénos más művei-
ből: Galenos Gesundheitslehre, Buch 1–6, ford. Erich W. Beintker, Stuttgart, Hippokrates-Verlag, 
1939; 1941; 1948; 1952.; Galen: Daß die Vermögen der Seele eine Folge der Mischungen des Körpers 
sind, ford. Erika Hauke, Berlin, Ebering, 1937.

64 Helyét az alant következő fordításban jelzem.
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írta,65 a nyilvánvalóan hamis művek közé sorolja.66 A hasonló című hippokratési mű 
kommentárját és A fekete epéről írt értekezést viszont eredetinek ítéli.67 Az utóbbinak 
angol és olasz fordítása is van.68 A hamisítást illetően állítását arra alapozza, hogy 
csak Charterius kiadásában69 jelenik meg először A testnedvekről görög szövege, aki 
viszont ezt lelkendezve emeli ki mint friss felfedezést. Ackermannal a későbbi szak-
irodalom is egyetért, Vergerio szerint például A testnedvekről és A táplálkozásról című 
művek reneszánsz hamisítványok.70 Mark Grant azonban A testnedvekről jegyzetével 
kapcsolatban nem zárja ki az eredetiséget, hamisítás esetén pedig szerinte legfel-
jebb Galénos halála után egy évszázaddal születhetett. 71 Jómagam jelen tudásom 
alapján az utóbbi nézettel értek egyet, hiszen tartalmában nem tér el a Galénos 
írásaiból leszűrhetőkből, stílusa pedig, ha nem is olyan elegáns, mint kiadásra szánt 
művei, a Saját könyveimről beszámolója alapján belefér az óráihoz utólag készített 
pro memoria jegyzetei csoportjába, melyeket csak a kiadáshoz fésült át. Esetleg a 
korai, gyakorlás céljából készített jegyzetek közé sorolható. A reneszánsz hamisít-
ványt egy egyértelmű szövegromlás miatt nem tartom valószínűnek, ezt ráadásul 
a latin fordítás is leköveti. Minél több másoló kezén megy keresztül ugyanis egy 
szöveg, annál nagyobb az esélye annak, hogy elírások keletkeznek benne. A könyv-
nyomtatás idején pedig, még Itáliában is, ahol a gazdag kéziratos hagyomány miatt 
csak később fogadták el ezt a „barbár metódust”, már csak igényes, drága, nagy 
körültekintéssel készített másolatok készültek, jóval kevesebb hibával, mint az első 
nyomtatott görög nyelvű könyvek. Ha tehát történetesen egy humanista egy eff éle 
jegyzetet készített volna, abban nem hagyott volna egy mondaton belül két szar-
vashibát, holott a szöveg többi része tökéletes koiné, és tartalmilag sincs benne sem-
mi árulkodó jel arra vonatkozóan, hogy nem Galénos korában készült volna. 

Mik valójában a testnedvek, és hogyan határozhatók meg? Hornyánszky Gyu-
la (1869–1933) Hippokratésről szóló monográfi ájában értetlenül áll a fekete epe 
mibenléte előtt, s a testnedvekről szóló tanítást a hippokratési hagyomány gyenge 
pontjának nevezi.72 A világegyetemet alkotó négy alapelem empedoklési gondola-
tán felépülő nedvtan azonban a 19. századig az orvostudomány meghatározó része 
volt Európában és az iszlám kultúrában, így nem söpörhető félre egy mozdulattal, 
ha valóban meg kívánjuk érteni az ókori és középkori orvoslás módszereit. A kb. 
65 Johannes Ackermann, Historia literaria, Johannes Alb. Fabrich írását javította és bővítette Gl. Cph. 

Harles kiadásából 377–500.) in Claudii Galeni Opera omnia, Kühn, I. k., XVII–CCLXV. pp.
66 Uott, XIX. p. és CLXIII. p. (XI. fej. Libri manifeste spurii, 112. tétel.)
67 Uott, XVII. p. és LXXVIII. p. (IX. fej. Singulorum librorum Galeni, et quidem genuinorum, recensio, 10. 

tétel.)
68 Mark Grant (Transl. and notes by), Galen On Black Bile, 19–36; Galeno, Trattato sulla bile nera, con 

testo a fronte, a cura di Franco Voltaggio, Torino, Nino Aragno Editore, 2003, 121 p.
69 Hippocrati Coi et Claudii Galeni Pergameni Archiatrωn [sic!] Opera. Edidit etc. Renatus Charterius 

Vindocinensis etc., Parisiis, apud Jac. Villery, 1679, XIII tom.
70 Mario Vergerio, Opere scelte di Galeno, 82. p. 28. lábjegyz.
71 Mark Grant, Introduction, in Galen on Food and Diet, 12.
72 Hornyánszky, Hippokratész, 2007, 283–284. Álláspontjában kora orvostudományának elutasító ma-

gatartását követi.
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három évszázadnyi hagyományt tükröző Hippokratési Gyűjtemény, bármilyen 
eklektikus is,73 az minden írására igaz, hogy a gyógyítás a test harmonikus állapo-
tának visszaállításán és a felborult egyensúlynak a betegséggel ellentétes hatások 
általi helyreállításán alapult. 

Mielőtt fordításaim elemzésébe, illetve a megelőző hippokratési írások ismerte-
tésébe fognék, hadd álljon itt egy rövid összefoglalás a témáról a könnyebb érthető-
ség kedvéért. A minőségek az aktív és passzív, ezen belül a meleg és hideg, nedves és 
száraz ellentétein alapulnak. Ezekből jönnek létre a természetben (makrokozmosz) 
az elemek: levegő, tűz, föld, víz. A levegő nedves és meleg, a tűz száraz és meleg, a 
föld száraz és hideg, a víz nedves és hideg. Az elemekre közös tulajdonságaik alap-
ján hasonlítanak az emberben (mikrokozmosz) a szervezetet felépítő testnedvek: 
vér, epe, fekete epe és nyálka, ahogyan az időben az évszakok: tavasz, nyár, ősz, tél. 
Bár az egyes elemek mindig ugyanazon alaptulajdonságokkal rendelkeznek, mégis 
folyamatosan átalakulhatnak egymásba, ahogyan az évszakok is.74 Az évszakoknak 
megfelelnek az emberi életkorok: gyermek-ifjú, fiatal felnőtt, érett korú felnőtt, 
idős-agg. Még ízek is társíthatók a testnedvekhez: édes, keserű, savanyú, íztelen 
(sós), sőt színek: vörös, sárga-zöld, fekete, színtelen-fehér. Az egyes testnedvek 
fölényéből keletkeznek a különböző jellemző hangulatok nyomán a lelki alkatok: 
vidám-vérmes-bolondos (szangvinikus), epés-haragos (kolerikus), bánatos-hallga-
tag (melankolikus) és közömbös-közönyös (flegmatikus). Táblázatokban foglaltam 
össze azokat a megfeleléseket és összefüggéseket, amelyeket az alábbi két Galénos–
szövegből (illetve továbbiakból) feltérképezhetünk.

Lássuk tehát szövegeink előzményeit! A Hippokratési Gyűjteményen belül Az em-
ber természetéről című írásban szerepel a legösszeszedettebben a négy testnedvről szó-
ló tanítás, a 4–7. fejezetben. Az első három fejezet vitázva cáfolja azt, hogy az emberi 
természet egyetlen elemre, illetve testnedvre megy vissza. A 4. fejezetben szerepel 
a négy testnedv megnevezése, és az az alapelv, hogy ezeken alapul a test természe-
te, s ezen múlik beteg vagy egészséges volta: „Akkor örvend tehát a legtökéletesebb 
egészségnek, amikor ezek az elemek helyes arányban keverednek benne minőségi és 
mennyiségi szempontból egyaránt, s ezért eszményi a keveredésük.”75 Betegség tehát 
akkor lép fel, ha ez a helyzet bármilyen módon megváltozik: vagy az egyes testned-
vek minősége romlik, vagy arányuk: hogyha valamelyik testnedvből túl sok vagy túl 
kevés van a test bizonyos pontján. Az is gondot jelent, ha valamelyik kiválik, és elkü-
lönül a többitől. Az 5. fejezet még egyszer pontosítja, hogy mindegyik testnedv más 
és más, s ezt a különböző hajtatószerek különböző hatásaival bizonyítja: az epehajtó 
szerek révén az epe ürül ki a szervezetből, a fekete epét hajtók révén a fekete epe 
73 A 19. században egyes tudósok arra a radikális álláspontra is eljutottak, hogy a corpus egyetlen írása 

sem tulajdonítható Hippokratésnek. Ma is megoszlanak a vélemények, hogy melyek a közvetlenül 
neki tulajdoníthatóak, de már árnyaltabb a kép, ld. pl. Harmatta János cikkét: Bevezetés A levegőről, 
a vizekről és a helyekről című munkához, in Válogatás a Hippokratészi Gyűjteményből, 161–164.

74 Ebből a szempontból az elemek inkább hasonlítanak a halmazállapotokra, hiszen a földből víz, a 
vízből levegő, a levegőből tűz lehet; gondoljunk a jégre, vízre, gőzre, mely végül elpárolog.

75 Válogatás a Hippokratészi Gyűjteményből, 35. (Havas László fordítása.)
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és így tovább. Leszögezi, hogy ezek az alkotóelemek születéstől halálig megvannak 
minden emberben. A 6. fejezetben arra igyekszik magyarázatot találni, hogy mások 
miért feltételezték, hogy egyetlen alkotóelemre megy vissza az emberi természet – 
azért, mert azt tapasztalták, hogy az általuk megjelölt testnedvnek (az epének vagy 
a vérnek) a túlzott kiürülése halált okoz. Ezt az érvet szintén a hajtatás példájával 
cáfolja meg: ha mértéktelen mennyiségű epehajtó gyógyszert adnak be valakinek, az 
csak eleinte hány epét, később a nyálka, a fekete epe és a vér is távozik a szervezetből. 
A hajtató orvosságok működését a növények táplálékfelvételéhez hasonlítja. A 7. feje-
zet tárgyalja a nedvek viszonyát az évszakokhoz, méghozzá annak alapján, hogy mi-
lyen évszakban melyik testnedv szaporodik fel nagyobb mértékben. Ez a testnedvek 
és az évszakok közös minőségeivel van összefüggésben. Télen a nyálka szaporodik 
fel, mert hideg és nedves, miként a tél is, tavasszal a vér, mert meleg és nedves, ahogy 
a tavasz is, nyáron az epe, mert meleg és száraz, a nyárhoz hasonlóan, ősszel pedig a 
fekete epe, mert hideg és száraz, csakúgy, mint az ősz. Az évszakoknál van egy átfe-
dés is, mert a felszaporodott testnedv még a következő évszakban is erőteljes marad, 
így az egyes nedvek és a hozzájuk tartozó betegségek is két évszakon át maradnak 
jellemzőek. Tehát ciklikus, egész évre kiterjedő körforgásról van szó a testnedvek ter-
melődésében és a jellemző betegségekben is, az évszakokhoz kapcsolódóan. A test-
nedvek, bár a testben állandóan jelen vannak, miután (minőségeiknek megfelelően) 
az egyik évszakban felszaporodnak, s a következőben még erősek, a harmadikban 
apadásnak indulnak, míg a negyedikben van belőlük a legkevesebb. Az emberi testet 
a világegyetemhez hasonlítja:

Ahogy tehát egész tartama folyamán az év valamennyi elemből részesül: a me-
legből, hidegből, a szárazból és a nedvesből – világegyetemünkben ugyanis 
semmi sem tudna fennmaradni az összes többi nélkül, és ha csak egyiküknek 
is el kellene tűnnie, akkor valamennyien megsemmisülnének, mert mindany-
nyian egy és ugyanazon törvény alapján egyesülnek és táplálkoznak egymásból; 
ugyanúgy az ember sem tudna tovább élni, ha a vele született elemeknek akár 
egyike is hiányoznék belőle.

Bizonyítékként ismét a hajtatás példáját hozza fel: ha ugyanazt a szert az év négy 
különböző időpontjában adjuk be, évszakonként más és más testnedvvel lesz tele a 
váladék. (A 8. fejezet a betegségek lefolyásáról ad rövid útmutatást az évszakoknak 
megfelelően.) 
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A Hippokratési Gyűjteményben az életkorok megfelelése a minőségekkel Az élet-
módról című munka I. könyv 33. fejezetében szerepel.76 A szintén a corpushoz tartozó 
A testnedvekről csak két testnedvvel foglalkozik: a vérrel és az epével.77 

A Galénos neve alatt fennmaradt A testnedvekrőlt nem a vitában való bizonyítás 
célja vezérli, inkább tűnik tömör összefoglalásnak, méghozzá olyan olvasók számá-
ra, akik számára az alapelvek nem teljesen ismeretlenek, hiszen nem mindig viszi 
végig a magyarázatot mind a négy esetre (így az egyes nedvek felszaporodásának 
okaival kapcsolatban). Mindazáltal ez a mű több olyan részletre is kitér, amiről Az 
ember természetéről címűben nem esik szó: rögtön az elején pl. az minőségeket aktív 
és passzív ellentétpárra vezeti vissza, ebből vezeti le a négy elemet, s a makrokoz-
mosz-mikrokozmosz analógia révén jelenti ki, hogy ezeknek felel meg az emberi 
testben a négy testnedv, az időben pedig a négy évszak. Az évszakok és az elemek 
mellett a testnedvek is egymásba alakulhatnak, az utóbbiak azonban nem feltétle-
nül az évszakoknál is tapasztalható szabályosság szerint. További különbség Ga-
lénos szerint a testnedveknél, hogy ezen „szabálytalan” átalakulásoknak köszön-
hetően többféle átmenet is létezik a testnedvek között, amelyek minőségei vegyes 
tulajdonságokat mutathatnak. 

Az egyes testnedvek felszaporodásának okait immár nemcsak az évszaknak, 
hanem (ezen kívül) az életkornak és az életmódnak (az étrendnek, a mozgásnak, 
tevékenységnek és a lelki állapotnak), sőt a külső hatásoknak is tulajdonítja. Nyil-
vánvaló, hogy Galénos (a hippokratési) Az életmódról című könyvben foglaltakat is 
beleveszi summájába. Az évszakok és testnedvek összefüggéseire csak a nyarat hoz-
za fel példaként, az ennek megfelelő életkort (ifj úkor) és alkatot (epés-kolerikus) 
tudottnak veszi, pusztán az életmódot és a külső hatásokat részletezi: „Hiszen az 
aggodalomtól, a haragtól, a bánattól, a szenvedéstől, a fi zikai erőfeszítéstől, a vir-
rasztástól, a koplalástól és a nélkülözéstől nagyobb mértékben gyűlik fel a sárga epe 
testnedve.”

Az életkorokból és a hozzájuk tartozó testnedvből fakadó lelki alkatokat Galé-
nos írja le először: a serdülők (vér) vidámak, bolondosak; a virágkorukban levők 
(epe) lobbanékonyak, erőszakosak; az érettebb korúak (fekete epe) haragtartók, 
nehezen kiengesztelhetők; az idősek (nyálka) feledékenyek, lassúak, aluszékonyak. 
Ki kell emelnünk, hogy az ezen alkatokhoz tartozó tulajdonságok a szöveg későbbi 
részében újra említésre kerülnek, ott azonban már nemcsak az életkorokhoz kötve, 
hanem a fölénybe került testnedv magatartásformáló erejét ecsetelve. Itt tehát már 
kifejezetten a temperamentum-elmélet megfogalmazódását fi gyelhetjük meg. Ezen 
a helyen ugyanis előbb Hippokratés A testnedvekről írt értekezésének bevezetésére 
76 Ugyanitt szó esik még az ember mint mikrokozmosz és a makrokozmosz párhuzamáról, test és lélek 

összefüggéséről, a lélek és test tüzes vagy vizes jellegének fokozatairól és az értelmi képességekről 
ezektől függően, valamint a világlélekről és a szellemről. Magyar fordítását csak a II. könyvtől (37. 
fej.) készítette el Havas László: in Válogatás, 69–90. Angolul: Nutriment, in Corpus Hippocraticum. Vol. 
I. Transl. By W. H. S. Jones, Loeb Classical Library, Cambridge (Mass.) 1923, Harvard University 
Press, 342–432.

77 Magyar fordítása nem létezik. Angolul az előbb idézett kötetben.
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hivatkozva idézi fel a lelki alkatoknak az életkorokkal együtt járó váltakozását, majd 
leszögezi: „A testnedvek ugyanis a lelket is formálják.” A már idézett tulajdonságok 
felsorolása után a (felborult egyensúly révén létrejött) betegség hatására változó lel-
ki alkatokra az elmebetegek közül veszi példáit. A különböző testnedvek okozta 
háborodottság más-más magatartást szül: a vér hahotázást, az epe kötekedést, a 
fekete epe búskomorságot, a nyálka fecsegést. (Példáit kivétel nélkül a Hippokratési 
Gyűjtemény A járványokról című munkájából hozza.) A fekete epénél itt szerepel 
egy eddig nem használt jelző azokra, akiknél ez okozta a betegséget: ἀστειότεραι – 
szellemesebbek, udvariasabbak, elmésebbek, szórakoztatóbbak. Mintha nem is az 
őrültek leírásában szerepelne, ámde ha a mániákus-depressziós betegekre gondo-
lunk, már nem is olyan távoli a kép. Aristotelés a Természettudományos kérdésfelvetések 
(Problémata physica) XXX. kérdéscsoport 1. felvetésében már feltette azt az állítással 
egyenlő kérdést,78 hogy vajon a tehetséges emberek miért mind melankolikus tem-
peramentumúak, s erre még Plutarkhos is utal Lysandros-életrajzában.79 A 15. szá-
zadban pedig Marsilio Ficino a Három könyv az életről című művében szintén Aris-
totelésre hivatkozik (Platón és Démokritos mellett), amikor e jelenségről beszél.80 
Nem kizárt tehát, hogy ha valóban eredeti Aristotelés e munkája, akkor Galénos, 
illetve A testnedvekről szerzője is ismerte. Visszatérve ez utóbbi írás témáihoz, a so-
ron következő az egyes testnedvek képzésének, tartózkodásának és kiürülésének 
helye, színeik és ízeik. Mivel ezek puszta felsorolások, a táblázatokban adtam meg 
őket. A fekete epe négy fajtáját határozza meg ezután, de nem egységes elvek sze-
rint. Kettőt a származása szerint nevez meg: „egy a vér üledékéből áll, egy másik a 
sárga epe megaszalódásából keletkezik”, kettőt pedig a külleme alapján: „egy má-
sik a »szurkos« (merthogy a szurok ragyogni szokott), az utolsó a vérre hasonlít.”

Arra a kérdésre, hogy mi az egészség, Galénos válasza is ez: a testnedvek kiegyen-
súlyozottsága (egyenlő mértéke) és helyes aránya. Ismét Hippokratésra hivatkozva 
jelenti ki, hogy a betegséget a felborult egyensúly helyreállításával kell gyógyíta-
ni, méghozzá a betegséggel ellentétes hatást kiváltva. A betegség meghatározása a 
különböző okok és a tünetek alapján lehetséges, ahol az eddig felsoroltakon kívül 
(életkor, évszak, étrend, éghajlat) egy újabb diagnosztikai segédlet jelenik meg: a 
bőrszínnek az alkatra árulkodó volta.

A betegségek, a tápanyagok és a gyógyszerek minőségeinek meghatározása te-
hát döntő szereppel bírt. Ezek a minőségek pedig, mint láttuk, a világegyetem alap-
minőségeire mentek vissza. Galénos több műve is tárgyalja az ételek és a gyógysze-
rek minőségeit.81 Az ételek minőségeit nemcsak a megelőzés, az egészséges életmód 

78 Az okosságról, az észről és a bölcsességről (953 A 10-955 A 40). Ld. archive.org/details/problems02a-
risuoft (2018. 08. 28.) Aristotle, Problems, Transl. by H. Rackham, Loeb Classical Library, London, 
Heinemann Ltd. – Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 19572, 154–181.

79 Plutarkhos, Párhuzamos életrajzok, Budapest, Helikon, 1979, 920.
80 Marsilio Ficino, Három könyv az életről, fordította, jegyzetek, bev.: Frazer-Imregh Monika, Buda-

pest, Szent István Kiadó, I. k., 5. fej.: Miért éles elméjűek a melankolikusok; kik ilyenek közülük és kik 
nem? (kiadás alatt).

81 De victus ratione in morbis acutis secundum Hippocratem; Galeni in Hippocratem de alimento; Galeni in Hip-
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kialakítása és fenntartása miatt tartották fontosnak, hanem a betegség során köve-
tendő diéta miatt is – ezt a betegség minőségei nyomán határozták meg. „Ételed 
legyen orvosságod” – idézi Hippokratést Galénos az egyik dietetikai művében. 

Sem A testnedvekről, sem A fekete epéről nem szerepel a Saját könyveimről címei 
között Galénos ön-bibliográfi ájában, de ez nem zárja ki eredetiségüket, s A fekete 
epéről hitelességét nem is vonja kétségbe a szakirodalom. A Saját könyveimről 11. fe-
jezetében ugyanis így utal az elveszett vagy annak hitt könyveire: „Sok mást írtam 
gyakorlás céljából, ezek közül jónéhány elveszett abban a tűzvészben, amelyben 
a Béke oltára is leégett, mások, amelyeket a barátaimnak adtam, fennmaradtak.”82 
Ha mégis ebben a listában akarnánk ezeket elhelyezni, akkor a 7. fejezetben: az 
Erasistratos tanításaival vitázó iratok között lehetne a helyük, hiszen ez az iskola
(a dogmatikusok) nem tárgyalta a testnedveket, ő és követői egyenesen haszonta-
lannak ítélték ezek vizsgálatát – velük száll vitába Galénos A fekete epéről első fejeze-
tében, s az írás során később is cáfolja téves nézeteiket. 

Mi tehát a fekete epe, ez a titokzatos negyedik testnedv, amelyet a 19. század 
orvostudománya egyenesen kigúnyolt, mint légből kapott, tudománytalan felté-
telezést? Lássuk Galénos válaszát! Miután felvázolta kora szakirodalmának állását 
a témáról, röviden összefoglalja, amit a három másik testnedvről tudni kell. A be-
mutatás teljesen tapasztalati úton történik: mikor és milyennek láthatjuk ezeket, 
milyen az ízük, színük, állaguk, fajsúlyuk, megalvadnak-e vagy sem. Azt is hangsú-
lyozza, hogy a színük, állaguk, ízük alapján a vérnek, az epének, sőt a nyálkának is 
többféle válfaja van, de attól még a megnevezésük azonos. Szóba kerül egy ötödik 
típus is, amelyet fekete nedveknek neveznek (röviden feketéknek, de a fordításban 
inkább a teljes kifejezést használtam). Tisztázza a névazonosságból adódó félreér-
tést, melynek révén ezeket a fekete epével keverték. Nem azonosak a fekete vérrel, 
mert nem alvadnak meg, hanem a vér egyfajta seprőjét, üledékét jelentik. Ezeket 
hányáskor vagy hasmenéskor lehet látni, és ugyan színükben hasonlítanak a fekete 
epéhez, de hatásukban sokkal kevésbé veszélyesek és ízükben sem olyan maróak 
és kesernyések, mint az. A fekete epe tehát, melyet a fentiekkel hasonló alkalmak-
kor lehet látni (és szagolni), a szagáról, ízéről és romboló hatásáról ismerszik meg 
Galénos szerint, ugyanis sűrű állaga miatt nem átmeneti károkat okoz a szervezet-
ben – ahol épp jelen van –, hanem tartós és súlyos roncsolást vagy elmérgesedést.
A legmaróbb ecethez és a Holt tenger vizéhez hasonlítja, melyben minden élet el-
pusztul, s még „a légy sem kívánja megízlelni”. Származását tekintve a fekete epe 
többféle lehet: eredhet a fekete nedvek vagy az epe túlságos kiszáradásából – mind-
kettő veszélyes, de az epéből keletkező veszélyesebb. A fekete nedvektől az külön-
bözteti még meg, hogy ennek még a hányás vagy hasmenés útján való kiürülése is 
kockázatos, szemben a fekete nedvekével, amelyeké használ. A 4. fejezettől a fekete 
epe keletkezésének módját mutatja be Galénos. Ennek első fázisa a vér sűrűvé és 

pocratem vel Polybium de salubri victu ratione; De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultationi-
bus; De alimentorum facultatibus; De probis pravisque alimentorum succis.

82 De libris propriis, 11. fej., Kühn, XIX, 41. 

Orpheus_Noster_2018.4_beliv.indd   94 2018. 10. 07.   19:36:19



X. évf. 2018/4.

95

Frazer-Imregh Monika: Galénos, az orvos-filozófus a testnedvekről

sötétté válása, amit a száraz és meleg testi alkat, idő, hely, életkor és étrend segít 
elő, sőt a himlőjárvány idején is a vér effajta megaszalódását tapasztalták. A fekete 
epe felgyülemlése a következő betegségek kialakulásához vezet: vérrel keveredve 
lázzal a karbunkulushoz (vörös duzzanat), láz nélkül az elefántbetegséghez – ez 
a bőr vörössé, majd sötétté, pikkelyessé vagy kérgessé válása (sömörök). A fekete 
epe egymagában először sötét daganatot, majd rákot idéz elő. Ennek több fajtája 
is van, a bőrön fekélyt is okozhat. A rák keletkezésének okát Galénos abban találja, 
hogy a sűrű vér salakanyagát a szervezet nem képes kiüríteni magából.83 Az aranyér 
szerinte a természet egyik megoldása a túl sűrű és szennyezett vér kivezetésére, s a 
visszértágulatok is a sűrű vér „lerakataiként” szolgálnak, bár fekete epét nem tar-
talmaznak. A fekélyek gyógyításában egyik pergamoni tanítójára hivatkozik, aki a 
műtéten kívül „jónedvű ételek étrendjét előírva” hozta helyre a betegét. 

A 5. fejezet elején szerepel egy fontos állítás arra vonatkozóan, hogy „a vénák 
és az artériák mindegyik testnedvet tartalmazzák” – erre bizonyítékként a már tár-
gyalt hippokratési Az ember természetéről 4. fejezetének egészét idézi szó szerint. Az-
zal vezeti be, hogy ezt az írást részletesen elemezte Az elemekről című munkájában,84 
ami azért érdekes, mert létezik egy olyan kommentárja is, amely címében is jelzi, 
hogy Az ember természetéről85 magyarázata. Az utóbbi munkát nyilván később írta, 
azért nem arra hivatkozott. 

Robin Fåhræus svéd orvos-haematológus (1888–1968), aki a vörösvértestek süly-
lyedése arányának megfigyelését dolgozta ki, arra a következtetésre jutott 1921-ben, 
hogy az ókorban a négy testnedvet az érvágások során felfogott vér ülepedését meg-
figyelve különböztették meg egymástól. Átlátszó tartályban ugyanis a homogén vö-
rös folyadék idővel négy rétegre különül el: alul a sötétebb üledék, felette vékony 
réteg élénkpiros vörösvértest, majd a halványzöld vagy fehér fehérvértest rétege, 
végül legfelül a szérum, amely sárgás színezetű.86 Tehát Fåhræus szerint így külön-
böztették meg egymástól sorrendben a fekete epét, a vért, a nyálkát és az epét. Ga-
lénos fenti állítása alapján, miszerint az erek mindegyik testnedvet tartalmazzák, ez 
nem zárható ki, ámbár A fekete epéről arról is tanúskodik, hogy a hányás, a széklet 
és a vizelet vizsgálata legalább olyan fontos volt a négy testnedv közti különbségek 
megfigyelésében, mint az érvágáskor tapasztaltak. Az epe és az epehólyag pedig az 
állatboncolások (és a mindennapi tapasztalat) révén is jól ismert volt.

83 Ez a kijelentés figyelemre méltó, hiszen 1931-ben Otto Warburg azért kapta a Nobel-díjat, mert felfe-
dezte, hogy a rákos sejtek csak oxigénhiányos, elsavasodott környezetben (vérben) képesek életben 
maradni és szaporodni. (A légzőenzimek természetét és működési módját kutatta, ld. O. Warburg, 
On the Origin of Cancer Cells, Science, 123 (3191), 24 February 1956, 309–314. science.sciencemag.
org/content/123/3191/309 (2018. 08. 29.)

84 De elementis ex Hippocrate liber I–II., Kühn, I, 413–508. 
85 Galeni in Hippocratem de natura hominis commentarius, Kühn, XV, 1–173.
86 Fåhræus a Uppsala Egyetem tanára és a göteborgi Királyi Akadémia tagja volt, 1929 és 1941 között hat 

ízben, 17 nevezéssel jelölték Nobel-díjra élettani kutatásaiért. A fenti adatot ld. Gerald D. Hart, His-
torical Rewiev. Descriptions of Blood and Blood Disorders Before the Advent of Laboratory Studies, 
British Journal of Haematology, Blackwell Science Ltd, 2001, 721.

Orpheus_Noster_2018.4_beliv.indd   95 2018. 10. 07.   19:36:19



X. ÉVF. 2018/4.

96

A továbbiakban Erasistratosszal és követőivel vitázva bizonyítja be, hogy igenis 
szükség van a testnedvek képződésének ismeretére a gyógyításhoz, s rátér a fekete 
epe képződésének ismertetésére, némileg ismételve magát. Hippokratésra hivat-
kozva emeli ki a test tisztításának (méregtelenítésének) fontosságát: minden test-
nedvre megvannak a megfelelő növényi, ásványi vagy állati eredetű orvosságok, 
ételek, amelyek alkalmasak az illető testnedv kivezetésére (vízhajtó, epehajtó stb. 
hatásúak). A fekete epének is léteznek hajtatói, melyek pl. az elefántbetegséget vagy 
a rákot gyógyítják. Cáfolja azok téves nézetét, akik szerint mindegy, hogy milyen 
betegségre adjuk, ugyanaz a hajtató alkalmas mindegyik testnedv kivezetésére.
A 7. fejezetben pedig Erasistratos ellenében bizonyítja be, hogy a lép igenis hasznos 
szerv (hisz a fekete epe megtisztítását és kivezetését végzi el), s hogy a testnedvek 
ismerete igenis hasznos a betegségek felismerése szempontjából. Példaképpen az 
általánosan melankolikus betegségnek nevezett kórt hozza fel, amelyet mindenki 
által ismert módon a fehér hunyorral végzett tisztító kúrával gyógyítottak. A továb-
biakban a szervezetben zajló tisztulási folyamatok jelentőségét és módjait ecseteli 
annak gyógyulása szempontjából, s Erasistratost (A láz fajtáiról) idézve rámutat, 
hogy még ő is használja a testnedvekről szóló tudást, annak ellenére, hogy azt hirde-
ti, haszontalan. A hippokratési tudás elhallgatásával vádolja meg, s a Prognózisokból 
idézi azt a passzust is, amelyre szerinte Erasistratosnak hivatkoznia, s Hippokratést 
idéznie kellett volna. A 9. fejezetben ígérete szerint a fekete epe felszámolásának 
módjairól fog szólni, ehelyett azonban továbbra is azok nézeteit cáfolja, akik szerint 
ugyanazok a hajtószerek alkalmasak bármely testnedv kivezetésére. A fejezet végén 
még egy fontos megkülönböztetést tesz a szervezetben természetesen meglevő fe-
kete epe és a természetellenesen képződött között, amely betegségre utal.

Összegezve tehát, a Hippokratést követő Galénos szerint a természetes fekete 
epe minden egészséges szervezetben megvan, születéstől a halálig, s a vér egyfaj-
ta üledéke. Ettől különbözik a betegségeket okozó fekete epe, mely a vér vagy az 
epe túlzott megaszalódása révén jön létre. A kettő közül veszélyesebb az, amely 
az epéből származik. Az általa okozott betegségeket a fekete epe kihajtásával (mé-
regtelenítéssel) lehet gyógyítani: hajtószerekkel, megfelelő étrenddel, valamint a 
képződését okozó tényezők megszüntetésével (illetve ellenkező hatásokkal).

Rezümé

Galénost (129–216), a rendszeres európai orvostudomány atyját mutatja be ez a ta-
nulmány, aki húsz kötetre rúgó életművével az anatómia, az élettan, a testnedveken 
alapuló kórtan, a sebészet, a dietetika és a gyógyszerészet tanítását a 19. századig 
meghatározta. A nála hat évszázaddal korábban élt Hippokratés és követői munkáit 
kommentálta, kora orvosi irányzataiból pedig a legjobb eredményeket foglalta ösz-
sze. Saját kutatásait és nézeteit tudományosan, a logika eszközeivel védte meg írása-
iban a kor harcosan vitázó szellemének megfelelően. A cikk utal azokra a munkáira, 
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amelyekből személyes életére vonatkozó adatokat nyerhetünk. Röviden bemutat-
ja A saját könyveimről és Az orvosi iskolákról című műveit, majd felvillantja történeti 
hátterét Pergamonban, Alexandriában és Rómában. Végül elemzi a tanulmányhoz 
kapcsolódó két fordítást, melyek először jelennek meg magyar nyelven, ezek: A test-
nedvekről és A fekete epéről.

Kulcsszavak
Galénos, ókori orvostudomány, nedvtan, a testnedveken alapuló gyógyítás, fekete 
epe, a négy temperamentum, Hippokratés, Erasistratos, gyógyító étrend 

Abstract
Galen, the Physician, and Philosopher On the Humors and On Black Bile

This paper is about Galen (129–216AD), father of European medicine, who defined 
the teaching of physicians until the nineteenth century by his twenty volumes of works on 
anatomy, physiology, pathology based on the humors, surgery, nutrition, and pharmacy. He 
commented on lots of works from the Hippocratical Writings and summed up the best results 
of contemporary medical schools. He defended his own research and points of view in the same 
sharp and well-argued way as every researcher in his era, but with a scientific method, based 
on logic. The article refers to his works, where data can be found about his personal life. It 
briefly details his works On my Books and On the Medical Schools, then highlights his historical 
background in Pergamon, Alexandria, and Rome. Finally, it analyses the two translations 
related to the study, which appear for the first time in Hungarian, namely: On the Humors 
and On Black Bile.
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Galen, ancient medicine, humorism, humoralism, black bile, four temperaments, 
Hippocrates, Erasistratus, healing diet
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