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Frazer-Imregh Monika (ford.)

Galénos
A fekete epéről1

1. A fekete epéről egyes [szerzők] hosszabbra nyújtották értekezésüket, mint ahogy 
az az orvosi mesterség számára alkalmas, mások meg a megfelelő terjedelemből 
lefaragtak valamennyit, míg megint mások semmit sem mondtak róla – ez talán 
inkább felróható nekik, mint az előbbieknek az, hogy bizonyos dolgokat felesle-
gesen tettek hozzá. Könnyebb ugyanis mellőzni a haszontalan dolgokat, mint rá-
jönni minden egyes dologra, amelyről egyáltalán nem ejtettek szót. Úgy tűnik szá-
momra, hogy Hippokratés mondotta el elsőként mesterségünk feladataira nézve a 
hasznos tudnivalókat [e téren], ahogy Erasistratos viszont egyáltalán nem említette 
ezeket. Pleistonikos, Praxagoras és Philotimos követői ugyanis, akik a legtöbb írást 
hagyták hátra a testnedveket illetően, bizonyos dolgokat, amelyeket Hippokratés 
nem fejtett ki elég részletesen vagy világosan, megfelelően tárgyaltak véleményem 
szerint, más dolgokat viszont helytelenül mutattak be. Az újabb szerzők közül az 
ephesosi Rufus írása a legkiválóbb a fekete epéről; s helyesen mondhatnánk, hogy 
semmi sem hiányzik belőle, ha valaki természetes hozzáállással és nem a vita szán-
dékával, ellentmondásra készen hallgatja. Az új orvosok közül [azonban] sokan ez 
utóbbira törekszenek – a leginkább azok, akik magukat Erasistratos vagy Asklépi-
adés követőinek vagy metodikusoknak nevezik.2 Közülük néhányan még olyan 
álokoskodásokat is papiruszra vetettek, amelyekben azt igyekeznek bizonyítani, 
hogy a testnedvek tárgyalása haszontalan az orvostudomány számára.

Nos hát, mi először is szokásunk szerint elmondjuk azt, ami hasznos, azután 
pedig szép sorban rátérünk a vitatott dolgokra; s később nem habozunk majd meg-
cáfolni azok kérdéses írásait sem, akik haszontalannak vélik a testnedvek tudomá-
nyát. Ám hogy értekezésünkben semmi homály ne keletkezzék, minden egyes test-
nedvhez fajtája szerint egy nevet rendelünk, és igyekszünk végig így jelölni azt. Ezt 
fogjuk tehát most tenni, azzal a testnedvvel kezdvén, amely minden ember számára 
a legismertebb.

2. Ez pedig akkor pillantható meg, ha egy ütőér vagy egy gyűjtőér megsérül: 
azonnal kiömlik az ezt tartalmazó véredényekből; vörösebb a gyűjtőerekből, álta-
lában világosabb az ütőerekből. Ám mindkettő hamar megalvad, nemcsak amikor 

1 A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Claudii Galeni Opera omnia, tomus V. Medicorum Gra-
ecorum Opera. Editionem curavit Carolus Gottlob Kühn, in offi  cina Car. Cnoblochii, Lipsiae, 1923, 
104–148. babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=chi.15862725;view=1up;seq=11

2 Ld. a fenti tanulmányt.
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a testből kicsordul, hanem még akkor is, amikor a testben van, mindenfelé.3 Mi-
után pedig a vér alvadása végbement, vércsomó4 formájában látjuk. Így szokták 
ugyanis nevezni a görögök a megalvadt vért. Nemcsak a hasüreg és a belső szervek 
területein látható véralvadás, hanem a húgyhólyagban is, amelyben a vizelet gyűlik 
össze, valamint a tüdőben és a göcsörtös ütőerekben, mint ahogy még a mell és 
a tüdő között is és a nők méhében. Ennél a testnedvnél többnyire a vörös szín az 
uralkodó, és a legmegfelelőbb vér pontosan ilyen. Olykor sárgásabbnak vagy söté-
tebbnek is tűnhet, mint ahogy állaga lehet sűrűbb vagy hígabb. Azoknál, akiken 
eret vágtak, olykor felfedezhető a vér mellett egy híg folyadék, amely az alvadás fo-
lyamán kiválik, és a vér felszínének területét foglalja el. Ennek ésszerű magyarázata 
talán az lehet, hogy az elfogyasztott folyadékból jut el, s egyesül a májban keletkező 
vérrel, s később válik ki, nemcsak a vizeleten át, hanem az izzadság révén és az úgy-
nevezett láthatatlan levegőjáratokon keresztül is. Néha egy nyálkára emlékeztető 
folyadék is megjelenik a vérrel együtt, ahogyan az egész vér lehet eléggé sűrű és sö-
tét is, mint amilyennek gyakran a folyékony szurkot láthatjuk. Akár az ütőerekből, 
akár a gyűjtőerekből csordul ki, s bármilyen is legyen, egyetlen elnevezéssel vérnek 
nevezzük, s az említett változatai közül egynek sincs saját neve. S egészében megal-
vad azonnal, még akkor is, ha egy izomban ejtett mély sebből folyik ki. 

Gyakran látható egy másik, a sűrű és sötét vérhez nagyon hasonló testnedv tá-
vozása is, hányás vagy hasmenés esetén, mely viszont nem alvad meg, még akkor 
sem, ha hosszabb ideig érintkezik az azt körülvevő levegővel. Ezt egyesek olykor a 
hányás során savanyúnak vagy kesernyésnek érzékelik, néha pedig semmiféle ízét 
nem tapasztalják, sem édességet, mint a vér esetében, sem sós ízt, mint néha a vér 
vagy a nyálka esetében, sem keserűséget, mint a sárga epénél. Közismert ugyanis, 
hogy a sós vér és a sós nyálka betegségre utal. A vér pedig általában édes, a nyálka 
íztelen, mint a víz. Ám [ez utóbbi], ha természetes minősége megváltozik, nemcsak 
sós, hanem savanyú is lehet, de olykor még édessé is válhat. Mindazáltal az ilyen 
testnedvet nyálkának nevezik, csak fehér legyen. Minden [ilyen] testnedv közös 
ismertető jele az, hogy nem alvad meg. Nyilvánvaló, hogy nem számít, hogy egy 
bizonyos testnedvet savanyúnak vagy sósnak nevezünk-e, hisz mindkét kifejezés 
ugyanazt a dolgot jelenti.5 

Létezik aztán egy másik testnedv is, melyet hányáskor mindig keserűnek érez-
nek, ám nem mindig sárga, hanem olykor vajszínű. És a sárga mindig sűrűbb a vaj-
színűnél. Úgyhogy helyesen állapítják meg ezekből a testnedvek szakértői, hogy 
híg nedv hozzákeveredése és a vizes állag révén tűnik a sárga epe vajszínűnek. Az 
ilyen nedvet egyesek vizesnek nevezik, mások savósnak,6 mivel ebből7 származik, 
amiből a vizelet és az izzadság is. Minthogy a sárga epe a hígabb nedvvel kevere-

3 A görög szövegben itt sajtóhiba van: τόπος helyett τρόπος áll.
4 θρόμβος. 
5 Azaz a savanyú nyálka meg a sós nyálka is nyálka, és ez a lényeg.
6 ὀρρώδης – ebből: ὀρρός vagy ὀρός – savó, vérsavó, vérplazma.
7 A vérplazmából.
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dik, a színe halványabbá, állaga pedig vizesebbé válik, úgyhogy amikor nagyobb 
mértékben feloldódik, hasonlónak tűnik a nyers tojássárgájához, s ezért tojássárgá-
ja-szerűnek nevezik. Ez tehát az epe, akár vajszínű, akár sárga, akár tojássárgája-sze-
rű a megjelenése; a véredényekben keletkezik. A gyomorban egy másik, póréhagy-
ma-színű keletkezik. A póréhagyma [világoszöld] színéről kapta a nevét, [s ezért] 
hívják így, ahogyan a patinazöldet is a rézrozsdához való hasonlósága alapján.
A festőfű-szerű epét meg a festőfű szürkéskék színe miatt nevezik így. Mindezek 
közös tulajdonsága, hogy nem dermednek meg. Így nevezték el a vörös epét is, 
mely állagát tekintve közel áll a híg vérhez, ám mivel nem alvad meg, ezért epének 
hívják. 

Mindez talán több, mint ami kitűzött feladatunk szerint az értekezésünk része, 
és ami az ismeret számára hasznos, mégis a tanítás [célja] késztetett arra, hogy tö-
mören végigmenjek rajtuk. Ezután pedig a fekete epe tárgyalásával folytatjuk.

3. Mivel tehát nem alvad meg, ebben különbözik a fekete vértől, azoktól viszont 
nem, amelyeket sajátos módon fekete [nedveknek] nevezünk. Az ilyenek ugyanis 
gyakran hányás vagy hasmenés révén ürülnek ki, s erősen eltérnek a fekete epétől, 
nemcsak erejükben, hanem ízükben és minőségükben is. Ezek ugyanis minden bi-
zonnyal nem részesednek sem a maró sem a kesernyés ízben, a fekete epe pedig az 
ízlelés és a szaglás révén mutatja meg magát azoknak, akik hánynak, de nemcsak 
nekik, hanem másoknak is. S nem erjesztik meg a földet sem, miként az. A fekete 
epe azonban, jóllehet hasonló a legmaróbb ecethez, darabos állaga miatt állapotát 
[illetve helyzetét] illetően azzal ellentétes; s ezért, amely részével a testnek tömé-
nyen [és tartósan] érintkezik, azt kimarva teljesen elfekélyesíti. Az ecet ugyanis, mi-
vel fi nom részecskékből áll, áthalad, a fekete epének azonban a sűrűsége lehetővé 
teszi, hogy [bárhol] tartósan megtelepedjen, s így a roncsolás okává válik. Úgyhogy 
a mondott ismérvek alapján a fekete epe világosan megkülönböztethető a fekete 
dolgoktól, akár nedvekről akarsz beszélni, akár székletekről, akár ételekről – így 
hát sem a légy sem semminemű más élőlény nem kívánja megízlelni, ahogy a [tú-
lontúl] tömény tengervizet sem. Hiszen abban sem maradnak életben az állatok, 
amire az úgynevezett Holt tenger a bizonyíték. S ezért úgy tűnik, hogy ennek kelet-
kezése veszélyes, ha a fekete nedv túlságos kiszáradásából származik. S még ennél 
is sokkal veszélyesebbnek kell tartanunk azt a fekete epét, amely a sárga epe túl-
zott kiszáradásából ered, amennyivel maga a nedv is hatékonyabb a nedvnél, azaz 
a sárga epe a vér eff éle üledékénél, melynek keletkezése az orvostudomány művelői 
szerint az olajseprőéhez és a borseprőéhez hasonló. Hanem ahogy sok más dolog-
gal kapcsolatban, melyek azonos nevűek ugyan, de természetük ellenkező, a közös 
névhasználat félrevezetett némelyeket, úgy az említett két testnedvre vonatkozóan 
is egyesek tévedésben voltak, és azt gondolták, hogy gyakran a [beteg] javára válik, 
ha egy keveset kihány vagy hasmenéskor kiürít a fekete epéből. Én azonban még 
ifj ú koromban megtanultam mesterem, Pelops mellett mindkét testnedv ismertető-
jeleit, s azután egész életemben, egészen mostanáig megfi gyeltem azokat, s mindig 
azt láttam, hogy a helyesen fekete epének nevezett testnedv távozása veszélyes volt, 
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a fekete nedvek kiürülése viszont nem ritkán a [beteg] javára vált. Mesterségünk 
feladataihoz elegendő tehát ezt az egyet tudni, főként ha valaki megtanulja annak 
a módját, hogy hogyan lehet a távozásuk körülményeit megkülönböztetni, amit a 
továbbiakban részletesen be fogok mutatni. Aki pedig még nem nagy tapasztalat 
révén ismeri mindkét ürítés létrejöttét, természetes, hogy esetleg csodálkozik vagy 
kételkedik, hogy a leghitványabb testnedv kiürülése árthat a testnek – hiszen az 
ellenkezője tűnhet ésszerűnek: ha a káros nedvek kiürülnek, az a legegészségesebb 
lesz. Ezen elv szerint [működik] a fekete nedvek kiürülése is. Ám akit a hosszú ta-
pasztalat győzött meg (ami, miként az imént elmondtam, előfordul), az könnyedén 
meg fogja találni kialakulásának az okát, s főként, ha azt akarja felderíteni, hogy mi 
hozta létre a fekete epét. Megtalálásának elvéről már volt szó, azonban jobb lenne, 
ha ennek módját egészében kifejtenénk. 

A hasból és a belekből visszafelé, a máj felé haladó nedv egy része ugyanis ál-
lagában hígabb, más része sűrűbb, ahogyan maguknak az ételeknek az anyagai is 
különbözhetnek. Mivel pedig tudjuk, hogy a testet irányító természet mindent az 
élőlény épségben maradásáért tesz, s látván az étel és ital kevésbé hasznos részeinek 
kiürítésére szolgáló vezetékeket és nyílásokat, nem lehet meglepő, ha ugyanez a 
természet a vér üledékének kivezetésére is kieszelt valamit – hogy ez milyen, és a 
test mely részein megy végbe, később vizsgáljuk meg.8 

4. Most előbb azt fogjuk elmondani, amit a tapasztalat révén ismertünk meg, 
amiről hosszú ideig kísérletezve győződtünk meg, még ha ezzel vitát is indítunk – 
ezekre az eredményekre jutottunk. Érvágás során a vér sűrűbbnek és sötétebbnek 
tűnik a száraz és meleg testi alkatban,9 ahogyan az ilyen időszakokban, területe-
ken, állapotokban is,10 valamint [az ilyen] életmód és az olyan sűrű nedvű és száraz 
ételekben gazdag étrend esetén, mint amilyen a lencsefőzelék, a kagylók,11 a mar-
ha- és kecskehús, különösen, ha ezek sóban voltak pácolva. Ugyanilyen üledéket 
termel12 a sötét, sűrű és fanyar bor. Hasonlóképpen a betegségek közül azok, ame-
lyek a meleg és száraz [túlsúlyú] rossz vérmérséklet során keletkeznek (mint a váltó-
lázak); sűrűvé és sötétté teszik a vért. Olyanná tette nekik13 az a sokáig tartó járvány 
is, amely a hosszú nyár idején keletkezett, s azok közül, akik életben maradtak, 
nem kevés embernek a végbelén át14 az úgynevezett fekete nedvek távoztak, álta-
lában a kilencedik napon, vagy [néha] a hetediken vagy a tizenegyediken. Számos 

8 Ugyanebben a fejezetben később szó lesz az aranyérről, melyet Galénos szerint a természet a fekete 
nedv, vagyis a vér üledékének kivezetése céljából hoz létre a szervezetben, vagy a visszerekben létesít 
„lerakatot” ebből.

9 Szó szerint: a száraz és meleg testek természetében. ἐν ταῖς τῶν ξηρῶν καὶ θερμῶν σωμάτων φύσεσι. 114.
10 Κατάστασις – állapot, helyzet, természet. Az életkorokról lehet szó.
11 Κοχλίαι – csigák vagy kagylók. Ezen nyálkás testű állatok besorolása furának tűnhet. Talán a csiga 

vagy kagyló szívós izomzatából adódhat, hogy húsuk száraz jellegű.
12 Τῆς τοιαύτης ὕλης ἐστί. 115. A Kühn-kiadásban szereplő latin fordítás anyagnak fordítja, de itt könnyen 

lehet, hogy az étel által a vérben termelődő üledékről van inkább szó.
13 Ti. a betegeknek.
14 Διὰ τῆς κάτω γαστρός – a has lenti részén át.
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különbség volt észlelhető ezekben a nedvekben: egyeseké igen közel járt a fekete 
epéhez, mások pedig a székeléskor sem a szúró érzést, sem a rossz szagot nem ész-
lelték, sokaké pedig a kettő között mutatkozott. Akiknek a betegek közül nem volt 
ilyen széklete, azoknak az egész testét ellepték az egyforma fekete kiütések. Olykor, 
amikor ezek kiszáradtak és elsorvadtak, pikkelyszerű valami esett le róluk, ám csak 
lassanként, több nappal a krízis után. Mindazok pedig, akik kifejezetten fekete 
epét székeltek, egytől-egyig elpusztultak – ez ugyanis annak a jele, hogy a vér meg-
aszalódott. Másfajta, láz nélkül jelentkező kiütés is látható sokakon az érdessé vált 
és kiszáradt bőrön, midőn a természet a melankolikus testnedv15 feleslegét kilöki. 
Innen ered az úgynevezett elefánt[betegség] 16 is. Amikor pedig az ilyesmi lázzal 
együtt jelentkezik, akkor a melankolikus nedv a bőrt megtámadva az úgynevezett 
karbunkulust17 hozza létre. Ha viszont láz nélkül támadja meg, akkor ha a vérrel 
keveredett, akkor az elefántbetegség kialakulását idézi elő, hogyha egymagában, 
akkor először egy fekete daganatot okoz, idővel pedig az úgynevezett rákot alakítja 
ki végül. Mikor [a fekete epe] már nagyon maró és rosszindulatú, a bőrt elemésztve 
(ha az elég gyenge) fekélyt okoz kívül, melyet rejtett ráknak neveznek. Nyilvánva-
ló ugyanis, hogy az eff éle betegségek, és különösen a rák a melankolikus testnedv 
hatására keletkeznek, ez világosan látszik abból, hogy az ilyen állapotú testrészekre 
érkező vénák sűrű és sötét nedvet tartalmaznak. A természet ugyanis igyekszik a 
vért állandóan megtisztítani kiválasztva belőle a hasznavehetetlen dolgokat, és ki-
löki azokat a fontos alkotóelemek közül, olykor a hasba és a belekbe, olykor kifelé 
a bőrbe. Ami e salakanyagok közül fi nomabb részecskékből áll, az a bőrön át távo-
zik; némelyek az érzékelés számára nem észlelhető levegőjáratokon át, némelyek 
érzékelhetően, mint az izzadság. Ami pedig sűrűbb, az nem képes távozni a bőr 
tömör állagán keresztül, hanem megreked benne; a meleg jellegű [salakanyag] kar-
bunkulust alakít ki, ami pedig nem ilyen, az rákos daganatot. Amikor a fekete nedv 
minősége révén alkalmas rá, a vérrel keveredve a vöröses elefántbetegségeket idézi 
elő; ha viszont ezek sokáig tartanak, idővel sötétebb árnyalatot öltenek. A termé-
szet azonban gyakran a fenéken található erek közül egy vénát megnyitva vezette 
ki az ilyen, vérrel keveredett nedvet; erről kapta a tünet is az aranyér18 nevet. S meg 
kell vizsgálni, milyen a kibocsátott vér; vajon olyan-e, mint a tornászoké s az atlé-
táké és az átlagemberek közül azoké, akik makkegészségesek és jók a testnedveik, 
vagy sötétebb és sűrűbb ennél. Mindazonáltal a természet az ilyen vért gyakran a 
lábszár vénáiban teszi le, aminek következtében megdagadva és kitágulva visszért-
águlat jön létre, és a bőr idővel az ilyen ereken sötét színezetet ölt. Ezekbe csak a 
vér nagy tömege áramlik be, anélkül, hogy ott fekete epe keletkezne, s ha az [érfal] 

15 Tehát a fekete epe.
16 Bőrbetegség, a bőr az elefánt irhájához hasonlóan kemény és száraz lesz. A különféle sömörökre gon-

dolhatunk.
17 Ἄνθραξ – 1. faszén, parázs; 2. rubin, gránátkő. Jobbnak láttam latin megfelelőjével visszaadni, mivel 

több információ itt nem áll erről a betegségről.
18 Αἱμορροΐς, ίδος, ἡ.
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természeténél fogva nem elég erős, akkor erővel kitágítja azt. Ám az elő sem fordul, 
hogy ezekben az erekben a fekete epével keveredett vér okozná a visszértágulatot. 
Persze fennáll ezekben a veszélye annak, hogy ha valaki kimetszené az ilyen ereket, 
akkor [a többi ér] a fekete epe martalékául esne. Hogy ez így történik, azt gyakran 
megfigyelték, nemcsak a visszértágulatoknál, hanem az ilyen nedv által keletkezett 
aranyereknél is. Egyszer viszont valakinek a lábszárán hosszú ideig fekély volt, s 
midőn a rajta levő kitágult visszeret kivágták, a régi seb azonnal begyógyult, ami 
viszont a műtét után az érből megmaradt, az gyógyíthatatlan maradt. Később azon-
ban körülbelül egy év elteltével pergamoni tanítóink egyike, akit Stratonikosnak 
hívnak, és aki a Hippokratést követő Sabinos tanítványa, a férfi karjának hajlatán 
a vénát megvágva, s látva, hogy abból sűrű és sötét vér folyik ki, másnap eltávolí-
tott belőle19 egy keveset, aztán harmadnap és negyednap is hasonlóképpen egy 
keveset, e három műtét után orvossággal20 tisztította ki a fekete nedvet a vérből, s 
jónedvű ételek étrendjét előírva neki, a fekély gyógyulását segítette elő. 

5. Arra pedig, hogy minden testnedvet a vénák és az artériák tartalmaznak, bi-
zonyság a [bennük folyó] nedv színének és állagának változatossága, s világos az 
eddig elmondottakból is, azonkívül mindabból, amit Hippokratés Az ember termé-
szetéről című értekezésében leír, melyet behatóan tárgyaltam az ő szellemében Az 
elemekről szóló írásomban, azonban most is el kell mondanom az alábbi részletének 
kezdetét:

Tehát az emberi testben magában van vér, nyálka és kétféle epe: a sárga és a 
fekete. Ezek képezik a test természetét, és ezek révén beteg vagy egészséges. 
A leginkább pedig akkor egészséges, ha a megfelelő mértékben vannak ezek 
meg benne egymáshoz képest való arányukban, minőségükben és mennyisé-
gükben, s főként, ha keverednek. Betegség akkor lép fel, ha ezek egyike [a he-
lyes aránytól, minőségtől és mennyiségtől] már többé vagy kevésbé [különbözik 
és] különvált21 a testben és [nem]22 keveredik a többivel. Ugyanis szükségszerű, 
hogy ha ezek egyike különválik és magában marad, akkor nemcsak az a terület 
lesz beteg, ahonnan távozik, hanem az is, ahol maradva megreked és pang, fáj-
dalmat és szenvedést okoz. Mert amikor a testből több folyik ki ezek egyikéből, 
mint amennyi belőle feleslegként van, akkor ez a kiürülés fájdalmat okoz. Ha 
viszont befelé történik ez az ürülés, távozás és a többitől való elkülönülés, akkor 
kétszeres gyötrelmet kell okoznia a mondottak szerint: ott, ahonnan távozott és 
ott, ahol túlteng.

Tehát [világos,] hogy az élőlény akkor egészséges, ha ezek benne a megfelelő mér-
tékben keverednek, és viszont beteg, ha valamelyikük az egész testben, azaz min-

19 Ti. a lábszáron levő érből.
20 Az orvosságokat főként gyógyfüvekből készítették, ld. Galénos ide vonatkozó írásait.
21 Χωρισθῇ – szétválik, eltér, különbözik.
22 A görög szöveg hibás, hiányzik egy tagadószó. Így emendálom.
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den véredényben feleslegben van, vagy a test egyetlen részén gyűlik fel. Aki csak 
jártas az orvostudományban, az igazat fog adni Hippokratésnak. Midőn ugyanis 
a fekete epe okozta, egy testrészre [korlátozódó] betegségeket mutattam be nem 
sokkal előbb, rámutattam, hogy a visszértágulat vagy az aranyér folyamán a többi 
[részt] a fekete epe lepte el. S a test mélyén található, nem látható részeken való-
színűleg hasonló betegségek keletkeznek, mint a bőrhöz kapcsolódó területeken. 
Hiszen kétségkívül, ha egyszer a sárga epe egy területet megtámadván vöröses bőr-
gyulladást23 okoz, a fekete epe meg karbunkulust vagy rákot, akkor a test mélyén 
bizonyára nem az adamas24 [nevű betegség] keletkezik, hanem ott is ugyanazon 
bajok támadják meg. Más szóval ezekről lehet világosan felismerni az előidéző 
okot; világosan látható ezek során, amikor a sárga vagy a fekete epe kimarta a be-
leket itt-ott, a leginkább olyan területen, ahol egymáshoz vannak tapadva, s néha 
teljesen gyógyíthatatlan vérhast okoznak. S ezért írta Hippokratés az Aforizmákban, 
hogy: „A vérhas, ha a fekete epétől ered, halálos.” Jómagam pedig korábban em-
lítettem, hogy minden a fekete epétől eredő fekély gyógyíthatatlan, ha csak nem 
valaki azt nevezi gyógyulásnak, amikor egészen a sértetlen területekig körbevágva 
a teljes érintett részt kimetszik. Ahogyan tehát a bél menthetetlen, ha a fekete epe 
marja ki, ha meg a sárga epe, akkor nehezen gyógyítható, világos, hogy a test más 
részei közül is [így lesznek ezzel] mindazok, amelyek a test mélyén rejtőznek és 
sokkal fontosabbak a beleknél. Ráadásul a belek ápolása könnyebb annyiban, hogy 
a végbélen át bejuttatott orvosságok közvetlenül az érintett területekre jutnak. Ez 
pedig más szervekkel kapcsolatban nem könnyen történhet meg. Ezért tehát az or-
vosi ismeretek nem kis részét mellőzték a tudományos vizsgálódásból azok, akik 
egyáltalán nem kutatták a fekete epét, még inkább pedig azok, akik a sárga epét 
sem. Hogy akik meg sem ezeket, sem a nyálkát nem vizsgálták, azok az orvosi szak-
ma hány nélkülözhetetlen ismeretéről mondtak le, azt fel sem tudjuk sorolni. 

Erasistratos a fekete epéről egyáltalán semmit nem írt, a sárga epéről pedig ke-
veset, ráadásul az nem is teljesen igaz. Ezt mondja róla ugyanis: 

Azt, hogy az epés nedvnek távoznia kell [a szervezetből], sok ezzel kapcsola-
tos betegség tanúsítja: tudniillik a sárgaságok és a májgyulladások, és sok más 
egyéb. Annak vizsgálata, hogy ez vajon az ételnek a gyomorban való megemész-
tése során keletkezik, vagy pedig a magunkhoz vett ételekben elvegyülve kívül-
ről jut-e [a testbe], semmi hasznára nem válik az orvostudománynak. 

Ezt írta tehát Erasistratos Általános írásai első fejezetében a sárga epéről. 
A vele vitázók pedig azt mondják, hogy ha ő egyetért azzal, hogy káros az epe túl-
szaporodása, akkor jobb lenne, ha ez egyáltalán nem is keletkezne, hogyha pedig 
ez lehetetlen, akkor legalább a lehető legkevesebb [termelődjön belőle]. Csakhogy 

23 ἐρυσίπελας – vöröses bőrgyulladás.
24 ἀδάμας – acél, kemény fémvegyület, gyémánt. Jelentéséből kiindulva kemény tapintású duzzanat 

vagy daganat lehet. A Liddell–Scott-szótár sem ismeri az ilyen nevű betegséget.
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senki nem képes megakadályozni a termelődését, és arról sem tud gondoskodni, 
hogy a lehető legkevesebb képződjön belőle (mégha ez lehetséges is), amíg nem 
ismeri a dolog keletkezésének okát. E nedv [alap]anyagát pedig az ételek és az italok 
tartalmazzák. Kétségkívül van ezek között különbség: egyesek sokat, mások keve-
set tartalmaznak belőle, némelyek meg talán semmit. Ha meg a testben keletkezik, 
akkor az orvosoknak tudniuk kell, hogy mely szervekben termelődik a leginkább, 
és mely okok hozzák létre. Ez a téma pedig a nedvek keletkezésének közös témá-
jához kapcsolódik, amiről Erasistratos egyáltalán nem írt. Így amit nála olvasunk, 
abból sem azt nem tudhatjuk meg, hogy az ételek közül melyek adnak jó nedveket, 
melyek rosszakat, de az életmódokról sem [tudhatjuk meg ezt], s még kevésbé az 
emberi természetekről. Mindazáltal látunk olyan embereket, akik bármilyen dié-
tát követnek, sok epés vagy melankolikus vagy flegmatikus nedvet halmoznak fel. 
Hogy ez [utóbbi] is igen súlyos betegségek okozójává válhat, azt egy másik tanul-
mányban mutattuk be. Azzal Erasistratos is egyetértett, hogy bizonyos betegségek 
ezen nedv hatására alakulnak ki. Ámbár minden módon tartózkodik attól, hogy 
a rossz nedveket okolja. Azonban a ragadós és sűrű nedvekkel kapcsolatban azt a 
véleményt nyilvánította ki, hogy azok a bénulás okai lehetnek, mivel ezt írta: „Tehát 
[ez] a betegség akkor keletkezik, amikor a tüdő erezetét folyadék lepi el azoknál 
az inaknál, melyek által a szándékos mozgások mennek végbe.” És kicsit lentebb: 
„A [felesleges nedv] beszüremkedése – mondja – abból a táplálékból keletkezik, 
amellyel az inak táplálkoznak. A [nedv] pedig ragadós, nyúlós és nehezen kiürít-
hető.” Azt viszont, hogy a gutaütésnek, a fásultságnak, az epilepsziának és sok más 
[hasonló betegségnek] az efféle nedv felszaporodása az oka, meg sem említette. 

6. Ám most nem az a célom, hogy a többi nedv erejét részletesen bemutassam, 
hiszen azt tűztem ki magam elé, hogy a fekete epéről fogok írni. Erről Hippokratés 
ugyan azt mondja, hogy elkerülhetetlen a képződése, mindazáltal előadta, miként 
kerülhetjük el, hogy túl sok termelődjön, a nyilvánvaló dolgoktól kezdve. Az élőlé-
nyek közül ugyanis azokban képződik több, akik melegebb és szárazabb alkatúak, 
valamint a melegebb és szárazabb évszakokban és területeken, az ilyen korúakban 
és életmódúakban, fájdalmak, aggodalmak, alváshiány esetén, valamint nehezen 
emészthető és igen száraz élelem fogyasztása nyomán. Az egész test színe azonban 
azoknál sötétebb árnyalatú, akik természettől fogva hajlamosak az ilyen epe felhal-
mozására. Azután a forró jellegű betegségekben, amelyek nedvesség hiányában ke-
letkeznek, melyek során ha erős vérzés lép fel, vagy csak szivárog, fekete a vér színe. 
Az ilyen tünetek jelzik az okokat, amelyek miatt a melankolikus nedv25 keletkezik. 
A kitisztítására vonatkozóan maguk a tünetek írják elő megtalálásának módját. 

Ha a lép sokáig rossz állapotban van, akár gyulladás, akár kemény daganat, akár 
kimerülés folytán, az sápadttá teszi az egész testet, azontúl a lép sötétebbé is válik. 
A lép maga azonban mindig sötétebb a májnál, a leginkább a meleg és száraz tem-
peramentumú állatokban, amilyenek a ragadozók mind; a hidegebb és nedvesebb 
temperamentumúaknak a lépe viszont egyáltalán nem sötét, mint például a ser-
25 Azaz a fekete epe.
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téseknek. A marháknak természetes állapotukban sötétebb a lépük, amikor pedig 
megöregszenek, némelyiknek sokkal sötétebbé válik. Egyébiránt e belső szerv íze, 
mármint megfőve, kesernyés mellékízű, és egyáltalán nem hasonlít a májéra. Tehát 
ezen tények miatt voltak a régi orvosok és fi lozófusok közül a legjobbak azon a 
véleményen, hogy a májat a lép tisztítja, mindent magához vonva, ami csak üle-
dékes jellegű a vérben. Ez pedig olyasmi, ahogy már említettem, mint a borban 
a borseprő, az olajban az olajseprő. Az újabb orvosoknál viszont, akik szeretnek 
saját iskolákat alakítani, ahogy sok más dolog is hamisan szerepel, úgy ez is: azaz, 
hogy az orvosnak semmi szüksége sincs mestersége gyakorlásához a testnedvekre 
vonatkozó ismeretekre; mindenekelőtt pedig az, hogy a tisztító orvosságokat té-
vesen nevezik így, mivel a testben levő valamennyi nedvet egyaránt kiürítik, nem-
csak a vélhetően ártalmasakat. Hippokratés azonban, mintegy elismervén a mé-
regtelenítés26 szükségességét, rámutat, hogy az élet minden szakaszában megvan 
az emberi testben mind a négy testnedv. Nincsen olyan életkor, sem évszak, sem 
testalkat, amelyben ne lenne meg mindegyik. Ebből pedig [az következik, hogy] 
azok az orvosságok, amelyek a sárga epét vonják ki, a sárgasággal járó betegségeken 
segítenek; az úgynevezett vízhajtók a vízkóros (ödémás) betegségeket szüntetik 
meg; a fekete epét kivezető gyógyszerek az elefántbetegségeket [a sömöröket] és a 
rákos daganatokat fékezik meg. [Mindebből tehát] világos, hogy a régiek számára 
nyilvánvaló volt, hogy minden egyes tisztító [azaz méregtelenítő] orvosság a hozzá 
tartozó testnedvet vezeti ki. Ha igaz lenne, hogy a gyógyszer erejének megfelelő-
en a testnedveket megváltoztatva az erekben tartalmazott valamennyi testnedvet 
kivezeti, akkor az olyan lenne, mintha az ilyen méregtelenítő gyógyszerek valame-
lyike révén [a betegen] mintegy eret vágnánk. Tehát ugyan miért adunk vízhajtó 
orvosságot a vízkórra, ha egyszer a vérrel együtt is ki tud ürülni, amikor eret vá-
gunk? Vajon miért ürül ki az ödémás betegekből a vízkóros nedv legnagyobb része, 
az epéből meg csak nagyon kevés? Másfelől az epebetegekből pedig miért az epés 
nedv távozik legnagyobb részben, a vízből pedig a legkevesebb? Miért segítenek 
a vízhajtó gyógyszerek [a vízkórosokon], ha tényleg arányosan vezetik ki [mind a 
négy nedvet], azok közül viszont, akik arról vannak meggyőződve, hogy a tisztító 
orvosságok hatása egyenlő az érvágáséval, miért nem mert senki a vízkórosokon 
eret vágni? Hanem lehet, hogy csak néhányan hajtják ki a felesleges vizet a vízhajtó 
orvosságokkal, a vizelethajtókat azonban mindenki alkalmazza. Ámbár azok sze-
rint, akik azt állítják, hogy a vizelet úgy keletkezik, hogy a vese a vért átalakítja, 
a vízkórosokon inkább eret kellene vágni, mint vizelethajtó orvosságokkal ápolni 
őket. Mivel [mondják ők] jobb egyszerre kifolyatni a felesleget, mint többször, több 
nap alatt, lassanként elvégezni ezt a feladatot. Korábban már írtam egy különálló 
értekezést ennek a véleménynek a megcáfolására, melynek címe: A vizelet kiválasztá-
sára vonatkozó meglepő elmélet ellen. Hát nincs igaza a legtöbb embernek, akik inkább 
bízzák magukat olyanokra, akik okoskodás nélkül, jártasságuk révén űzik az orvosi 
mesterséget, mint azokra, akik kifacsart érvekkel rontják meg azt? Nagyon is igaz 
26 Καθαίρειν – tisztítás, méregtelenítés.
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ugyanis, amit közülük [az orvoslásban jártasak közül] néhányan szoktak mondani: 
hogy ők sokkal jobban ismerik az egészségesek meg a betegek étrendjét és életmód-
ját a hamisan érvelve fecsegőknél. Ezek [az utóbbiak] ráadásul még a mi életünket 
is kimerítik: először, amikor elolvastuk, amit a szektájuk vezetői írtak, aztán midőn 
meghallgattuk, amit azok mondtak el, akik csatlakoztak a véleményükhöz, végül 
amikor hamis érveléseiket vagyunk kénytelenek megcáfolni.

7. Hippokratés tehát úgy tűnik, rendes és becsületes férfi volt, nem a hírnév vagy 
a tekintély vágya, hanem az igazság szeretete vezette. Ám ha valaki azt mondaná, 
hogy vágyott a hírnévre és a megbecsülésre, nos ezek megszerzése a legkönnyebb 
volt e férfi számára, ő maga pedig nem kívánt írásaiban az elismert és az övénél 
régibb iskolákkal perlekedni. Persze egyik sem volt annyira nevezetes. Azonban 
azok, akik őt követően telhetetlenül vágytak a meg nem érdemelt dicsőségre, létre-
hozták saját silány iskoláikat azzal, hogy vitatták a régiek tanításait. Mindazonáltal 
akadtak közülük néhányan szelíd jelleműek, akik alaposabbak, és Erasistratost is 
közéjük lehet számítani. Hanem Hippokratésszal való versengése még őt is olyan 
dolgok írására kényszerítette, amikkel saját magának mond ellent. Hiszen ki ne 
nevezné ellentmondásnak [azt az állítását], hogy jóllehet a természet az élőlények 
minden testrészét előrelátóan alakította ki, a lép szervét teljesen hasztalanul hozta 
létre bennük? Ki ne tudná, hogy még a vele egyébként egyetértők közül is néhá-
nyan elítélték a férfinak ezt a kijelentését a lépről, s ezért állították, hogy ez a szerv 
a máj számára készíti elő a táplálékból a nedvet a jó vér előállítása érdekében, mint-
ha bizony beszédükkel valami másik ellen-bélfodrot hoznának létre, nem tudván, 
hogy az ereknek kellene minden bélből a májhoz szállítaniuk a tápláló nedvet, nem 
csupán a gyomorból? Hogy Erasistratos nem meggyőződésből, hanem pusztán a 
vita kedvéért állította, hogy az orvosok számára a testnedvek ismerete haszontalan 
(hisz még azt sem fejtette ki, hogy az élőlények mely részében termelődik a vér, sem 
azt, hogy minek a révén vagy miképpen), annak nyilvánvaló bizonyítéka az, hogy 
jóllehet egyetlen olyan betegséget sem említ, amelyet a fekete epe vagy általában a 
melankolikus testnedv okoz (sőt az őt követő filozófusok és orvosok sem), mind-
azáltal minden ember egy bizonyos betegséget melankolikus betegségnek nevez, 
amelyet a fehér hunyorral végzett tisztító kúrával gyógyítanak. Hiszen azok közül, 
akik Hellászban nőttek fel, senki sem olyan tudatlan, hogy ne olvasta vagy hallotta 
volna, hogy Proitos lányait, akik elmebetegségben szenvedtek, Melampus ezzel a 
tisztító kúrával gyógyította meg. Úgyhogy nem pusztán két-háromszáz éve, hanem 
sokkal régebb óta nevezetes ez a tisztító kúra, s a közben eltelt idő alatt mindvé-
gig használták ezt a gyógyírt. Jobb lett volna tehát, ha a nézeteinek ellentmondó 
tanításokkal mindenáron versengő Erasistratos bebizonyította volna, hogy sem a 
búskomorság s egyáltalán semmilyen más elmebetegség nem a fekete epétől ered, 
ahogy a rák sem, az elefántbetegség sem, sem a háborodottak állatias őrjöngései, 
sem a visszértágulatok, sem az erek vérzékenysége, sem az a tény, hogy azok, akik 
ilyen betegségekben szenvedtek, egyúttal búskomorságba is estek. Azonban nem 
mert semmi ilyesmit kijelenteni, gondolom azért, mert attól tartott, hogy azok, 
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akik szakmai gyakorlatuk révén annak rejtelmeiben jártasabbak, elmarasztalják.
A hajdani orvosok pedig épp erre: a szakmai tapasztalatra és nem az ügyeskedve ér-
velő beszédekre alapozták a bizonyítást. Mondja meg tehát nekem valaki a követői 
közül, hogy mi az oka annak, hogy a száraz és meleg temperamentumú állatoknak 
láthatóan olyan sötét a lépe, hogy fogyasztásra sem alkalmas. A sertéseké ugyanis, 
ha nem is ugyanolyan mértékben felhasználható étkezés céljából, mint a máj, azért 
nem ehetetlen.27 Viszont azok, akik a hím- és nőstényoroszlán, a párduc, a leopárd, 
a medve és a farkas húsát örömmel megeszik, tartózkodnak ezen állatok lépének 
fogyasztásától, mint ehetetlen dologtól. Egyébként, ha a lép elsőként dolgozza fel a 
megevett és megivott dolgokat, akkor ha lehetséges, akkor a leginkább ennek kel-
lene fogyasztásra alkalmasnak lennie, inkább, mint a májnak, ha pedig nem, akkor 
semmi esetre sem silányabbnak. Jóllehet Erasistratos kijelenti, hogy az eff éle követ-
keztetéseknek összhangban kell lenniük egymással, nem is tudom, hogyan, de né-
melyek olyan állítások bizonygatására vállalkoznak, amelyeket a tapasztalat cáfol, s 
amelyeket még a szerzőik maguk sem voltak képesek megvédeni egyáltalán. S noha 
Erasistratos hallgatott az inakat tápláló testnedv mibenlétéről, kénytelen volt leírni 
azt a bénultak gyógyításában való haszna miatt, nyúlósnak, ragadósnak és nehezen 
üríthetőnek mondván azt a tápanyagot, amely az inakat táplálja. S ezt bizony nem 
másból, mint az inak körül látható dolgokból szűrte le. Amikor ugyanis a testnedv 
felforr vagy megüszkösödik, ilyen módon bomlik fel, természetes állapotában pe-
dig teljesen vértelen. Ám ha nem fogadjuk el, hogy minden egyes testrészt illetve 
szervet a sajátos összetételű, tulajdon testnedve táplálja, akkor ezen érv meggyőző 
ereje semmivé foszlik. És bizony, ha minden szervet a saját testnedve táplálja, nem 
lehetséges, hogy a ragadozó állatok lépének tápláléka édes legyen. Hogyha tehát 
ezekben mutatkozik meg a legszembetűnőbb módon a lép ilyen jellege, mármint 
hogy egyértelműen keserű és savanyú, akkor nyilvánvaló, hogy az ezt tápláló nedv 
is ilyen. Hiszen az eff éle állatok teremtője nagyon is odafi gyelt arra, hogy a vérü-
ket megtisztítsa a szennyeződéstől és az üledéktől, ahogyan az epe és a vérsavó vá-
ladékától is. Ha tehát a testben, úgy tűnik, minden egyes testnedv megtalálható 
(ezt mutatta ki ugyanis Hippokratés annak alapján, hogy az egészséges emberből 
mindegyik kiürül a saját hajtató gyógyszere hatására), az élőlényeket formáló mű-
vészet28 nem feledkezett meg arról sem, hogy a fekete epe feleslegének kivezetésére 
valamely szervet teremtsen. S nem is lehet a lépen kívül semmilyen más szervet 
elgondolni, amely ehhez a nedvhez tartozna. Ezek után talán azt kérdezed, hogy a 
vér sűrűje melyik éren keresztül jut el hozzá, s nem hiszed, hogy egyetlen véredé-
nyen át nem csak a lép, hanem a gyomor is vonzza a saját nedvét a hosszabb böjtök 
során? Ha emlékeznél arra, amit A természetes képességekről írt értekezésünkben be-
mutattunk, akkor ezekkel kapcsolatban sem lenne kérdésed, s azzal sem, hogy mi-

27 Ld. fentebb, a 6. fejezetben: a sertés hidegebb és nedvesebb temperamentumú, mint az ott felsorolt 
állatok (a ragadozók és a marha, melyek melegebb és/vagy szárazabb jellegűek).

28 ἡ διαπλάττουσα τὰ ζῶα τέχνη. – Galénos itt és más helyeken is úgy beszél a természetről, mint teremtő 
intelligenciáról, mely a célnak megfelelően alakítja ki az emberi és az állati testet.
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ként jut el a táplálék ugyanezen ereken keresztül a gyomorból s a belekből az egész 
élőlénybe, és jut vissza ugyanezeken át újra a gyomorba. A hajtószerek révén elért 
tisztulás során, és akkor is, amikor a természet tisztítja ki a betegség alatt kiválasz-
tott dolgokat, ahogyan az gyakran előfordul az egészséges emberek esetében is, a 
legtöbb tápanyaggal rendelkező vér a gyomorhoz és a belekhez jut el, így táplálván 
azt a hosszabb böjtök során, s az egész testből ugyanezen ereken keresztül ürül ki 
olykor egyszerre nagy tömegű felesleges lerakódás. Mindezt ismertettük A természe-
tes képességekről írt értekezésünkben. Annak ugyanis, aki egy állításunkat kétségbe 
vonja, nem szabad a bizonyítás során ugyanazokra a következtetésekre jutnia, mint 
amelyeket a kérdéses írásunkban kifejtettünk, hanem a mi bizonyításunk helytelen 
voltát kellene megmutatnia, vagy ha ezt nem teszi, akkor félénken hallgatnia kell, 
ahogyan Erasistratos tette.

8. Mivel pedig egyetlen értekezésében sem mondott semmit a testnedvek kelet-
kezéséről és képességeikről, ott, ahol a bénulás kezelésének leírására vállalkozott, 
kénytelen volt az inakat tápláló testnedvet megemlíteni, miként A láz fajtáiról szóló 
értekezésének második könyvében is a régiek mellett tanúskodott, amikor a havi 
vérzés folyamatát nem pusztán kiürülésnek, hanem tisztulásnak nevezte, ahogy 
a tisztulást elősegítő szerek révén végbemenőt folyamatot is. Mert a régi orvosok 
még a szülés során fellépő vérzést is megtisztulásnak nevezték, nem pusztán ki-
ürülésnek. A természet ugyanis, minthogy a terhesség során a magzat kialakulá-
sa és növekedése érdekében a legtáplálóbb vért juttatja el hozzá [ti. a magzathoz], 
az erekben a legsilányabb vér marad, mely a szülés után távozik – miként minden 
egyes hónapban a nem pusztán mennyiségre, de minőségre nézve szintén felesleges 
és hasznavehetetlen vér is távozik. Ez pedig többnyire sötétebb a vérnél annak ter-
mészetes állapotában. Erasistratos ezért így írt a A láz fajtáiról második könyvében: 

Úgy illik tehát, hogy az, aki helyes módon kíván gyógyítani, az jártas legyen 
az orvostudományban, s a betegség során jelentkező egyetlen tünetet se mel-
lőzzön kutatás nélkül, hanem vizsgálja meg alaposan, hogy ezek mindegyike 
milyen testi-lelki állapot nyomán keletkezik. Történt ugyanis egyszer, hogy egy 
asszonykának, aki lázas volt ugyan, de állapota könnyűnek és veszélytelennek 
tűnt, egészen sötét lett a vizelete, ami az előjelek leírásában a legrosszabbak kö-
zött szerepel. Miután megvizsgáltuk, hogy a távozó váladék milyen testi-lelki 
állapot folytán keletkezett, kiderült, hogy az illető nőnek épp akkor érkeztek el 
a tisztulás napjai, ám mivel a vérzés nem történt meg, a felgyűlt vér a hólyag felé 
indult meg. Az efféle vérzés viszont az asszony számára inkább megkönnyeb-
bülést, mint nehézséget jelentett, feltételezhetné bárki, ahogy az a jelek szerint 
meg is történt.

Nos hát, azt, hogy a havi vérzés hiányában a fekete nedvek gyakran a vizelet útján 
távoznak, s azt, hogy az így gyengélkedő nők ennek révén inkább megkönnyeb-
bülnek, mint hogy állapotuk súlyosabbra fordulna, s hogy a méh vérzése megtisz-
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tulás, bebizonyította Erasistratos, s hogy ez az általa előadott ismertetés hasznos 
mind a fennálló testi-lelki állapot megállapításához, mind a várható fejlemények 
feltérképezéséhez, azt helyesen magyarázta meg. Mindabban, amit itt előadott, 
tanúskodik arról, hogy a melankolikus testnedv az emberi testben keletkezik, aho-
gyan az epe és a nyálka is. [Korábban] megmutattuk, hogy a nyálka nedve a nyálkás 
ételekből keletkezik a gyomorban a kiválasztás első szakaszában (miként az epe és 
a fekete epe nedve pedig a májban), majd a nyálka a májban való kiválasztás során 
a vérbe kerül. S azért nem lett a vér tisztításának semmilyen saját szerve, mint a 
két hólyag29 és a lép, mert ezek az epe és a savó váladéka, a lép pedig a fekete epe 
feldolgozásának és kivezetésének célját szolgálják [s a vért magát is megtisztítják]. 
A nyálka ugyanis a gyomorban keletkezvén együtt halad tovább a májban az elfo-
gyasztott ételekből és italokból kiválasztott nedvekkel, s ezekkel együtt átalakulva 
vérré válik. A gyomor környékén fennmaradó nyálkát a májból beléfolyó epe mossa 
át, s így kerül tovább a belekbe. Hogy Erasistratos tudta mindezt, az abból világos, 
hogy a gyógyítással kapcsolatos észrevételei között kénytelen volt beszélni róluk a 
gyógyításban való alkalmazásuk miatt. Mivel a legtöbb írásában hallgatott ezekről, 
világos, hogy szánt szándékkal titkolta és rejtette el mindazt, amit a régi orvosok 
a testnedvekről előtte helyesen leírtak. Hiszen hogy a többit ne is említsük, vajon 
nem csak úgy mellékesen említette az imént idézett szövegben azt, amin mi lépés-
ről lépésre végigmentünk; s nem jelenthetjük-e ki, hogy az elhallgatás jogos vádja 
érhet valakit, aki így ír: 

Történt ugyanis egyszer, hogy egy asszonykának, aki lázas volt ugyan, de ál-
lapota könnyűnek és veszélytelennek tűnt, egészen sötét lett a vizelete, ami az 
előjelek leírásában a legrosszabbak között szerepel.

Tehát bevallja, hogy tudja: a korábbi orvosok az egészen sötét vizeletet a legrosz-
szabb jelek között írták le, úgyhogy nyilván olvasta, amit azok a vizelet fajtáiról 
írtak, tudniillik hogy a magas láztól szenvedő betegeknél igen nagy e kérdés jelen-
tősége. Ezért A láz fajtáiról szóló értekezésében, különösen a második könyvben, 
ahol ezekről írt, ki kellett volna másolnia az ezekről szóló szöveget. Hippokratés 
ugyanis így írt a Prognózisok című könyvében: 

A legjobb vizelet az, amikor az tiszta és világos s az alja nem üledékes, állaga 
egész idő alatt nem változik, amíg a betegség vélhetően fennáll. Ez ugyanis ve-
szélytelen helyzetre utal, arra, hogy a betegség rövid lefolyású lesz. Ha üledékes, 
s egyszer ugyan tiszta, másszor viszont, bár világos és egyenletes állagú, de van 
üledéke, a betegség hosszabb lesz és kevésbé veszélytelen. Hogyha pedig a vize-
let vöröses lenne, s az alja is vöröses és egyenletes, az előzőnél ugyan tovább fog 
tartani, de a beteg megmenthető. Ezekben a vizeletekben a durva liszthez ha-
sonló üledékfélék nem jók. Még ezeknél is rosszabbak a lemezkések. A világosak 

29 Ti. az epehólyag és a húgyhólyag.
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és vékonyak nagyon rosszak. Még ezeknél is rosszabbak a korpára emlékeztető-
ek. Ha fátyolossá válnak ezek a vizeletek, a világosak jók, a sötétek rosszak. Ha 
esetleg vörös és híg lenne a vizelet, akkor az annak a jele, hogy a betegség súlyos 
emésztési és kiválasztási problémával kapcsolatos.30 S ha ez az állapot sokáig áll 
fenn, az azzal a veszéllyel jár, hogy a beteg nem fogja túlélni a betegséget. A leg-
inkább halálos betegségre utaló fajtái a vizeletnek a vízszerűek, a szúrós szagú-
ak, a sötétek és a sűrűek. Az asszonyok és a férfiak számára a sötét vizeletek a 
legrosszabbak, a gyermekek számára pedig a vízszerűek. Azoknál viszont, akik 
sokáig híg és vörös vizeletet vizelnek, ha egyébként lenne esély a túlélésükre, a 
szív alatti szervek leállásától kell tartani. S a vizelet felszínén úszó pókhálósze-
rű olajfoltok is kifogásolandók, ugyanis a sorvadás jelei. Az ilyen vizeletekben 
meg kell vizsgálni a fátyolokat, hogy az alján vagy a tetején ülnek-e meg, s hogy 
milyen színűek. Az alján megülő, említett színű fátyolok jók és helyeslendők, a 
tetején megülő, említett színűek azonban rosszak és kifogásolandók. Azonban 
ne vezessen félre, hogyha a húgyhólyag beteg, s az teszi ilyenné a vizeletet. Ez 
ugyanis nem az egész szervezet betegségének a jele, hanem csak a hólyagé. 

Így hát, miután Hippokratés ezt írta, utána pedig Dioklés és Praxagoras nagyjából 
ugyanazt, ésszerű lett volna, ha Erasistratos a saját véleményét s magyarázatát is 
hozzátéve megmondja, hogy igazuk volt-e vagy nem, például a hányással és a has-
menéssel kapcsolatban: itt fordulnak elő az úgynevezett fekete nedvek, azontúl a 
meghatározásunk szerinti fekete epe.31 Szükség lett volna ugyanis a melankolikus 
testnedvek közös elnevezéséből adódó zűrzavar tisztázására ezek meghatározása 
révén, amit én már korábban megtettem. Erasistratos tehát a testnedvekről szóló 
egész tanítást mellőzte. Én viszont itt nem terveztem, hogy mindegyikről beszélni 
fogok, hanem csak a fekete epéről. Amit pedig a közös névhasználatról és a többi 
testnedvről írtam, azok más munkáimban szerepelnek.

9. Most pedig azzal folytatom, amit a fekete epével kapcsolatban hosszú tapasz-
talatom révén biztosan megismertem – ez főként azoknak lesz hasznos, akik az or-
vostudományt nem elméleti okoskodás gyanánt, hanem a gyakorlatban űzik.

Tudniillik minden olyan betegség esetén, amely a melankolikus nedv miatt ala-
kul ki, rögtön az elejétől fogva a sajátlagosan ezt a nedvet kiürítő szerekkel fogod 
a szervezetet megtisztítani, így akadályozván meg annak gyarapodását, egészen a 
rákig elmenően. 

Csodálatra méltó, hogy egyesek – akaratlanul vagy szándékosan – milyen álo-
koskodásokat vetettek papírra a melankolikus nedv felszámolásával kapcsolatban. 
Azt mondják ugyanis, hogy azokon kívül, akikben ez természetellenes módon 
termelődik, senki más testében nincsen fekete epe, aki tökéletesen jó nedvekkel 
rendelkezik. Ha tehát – mondják –, egy kiváló egészségi állapotban levő atlétának 
valaki olyan szert adna, amit a fekete epe kiürítésére használnak, akkor azt látni 

30 Az eredetiben: ἄπεπτον σημαίνει τὸ νόσημα. 
31 Az eredetiben: ἡ ἀκριβὴς μέλαινα χολή.
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fogja kiürülni, csakúgy, mint ha a sárga epe kitisztítására bevált gyógyszert beadva 
látni fogja azt kiürülni. Állításuk szerint ennek alapján világos, hogy miközben a 
gyógyszer hatására a vér megváltozik, s ilyen vagy olyan epévé alakul át. Miként ha 
a nyálkát kivezető szert adsz, akkor azt is látni fogod távozni – mondják. Hason-
lóképpen, ha a vérsavó kiürítésére bevált gyógyírt kellene esetleg a legjobb egész-
ségnek örvendő embernek beadnod, akkor is látnád a vízhez hasonló híg savót 
kiürülni. Még mielőtt bebizonyítanánk, hogy minden egyes tisztító gyógyír egy bi-
zonyos testnedvet indít meg, amelynek természettől fogva a hajtószere, addig eset-
leg hihető a gondolatmenetük. Miután azonban ezt megmutattuk, nyilvánvalóvá 
válik, hogy az hamis. Köztudott ugyanis, hogy minden egyes gyógyír a hozzá tar-
tozó nedvet hajtja ki, aminek folytán a vízkórosoknak adott gyógyírek néha olyan 
kiürülést okoznak, hogy egész tálakat megtöltenek, és a kiürülő nedvhez hasonló 
arányban a has is megkönnyebbül, s szembetűnően enyhülnek a betegek panaszai: 
könnyebben lélegeznek. A sárgaságban szenvedőkből pedig az epe legnagyobb 
része távozik, a betegek fájdalmai pedig csillapodnak. Ha viszont a vízhajtó gyó-
gyíreket a sárgaságban szenvedőknek adnád be, az epehajtót meg a vízkórosoknak, 
a gyógyírekhez tartozó nedvből igen keveset fogsz kihajtani, s nemcsak hogy egy-
általán nem segítesz a szenvedőkön, hanem még ártasz is sokat, csakúgy, mint ha 
eret vágnál rajtuk. Már pedig azok szerint, akik úgy vélik, hogy a tisztító gyógyírek 
átalakítják a testben a nedveket úgy, hogy mindegyik testnedv a hajtószer termé-
szetéhez idomul, nos szerintük a test megtisztításában az érvágás ugyanolyan ha-
tásos lesz minden esetben. Ahogyan mi vízhajtó szert adván azoknak, akik tömlős 
vízkórban szenvednek, kiürítjük a felesleges vizet, s valóban segítünk is a betegen, 
úgy ők az érvágást alkalmazva úgy tekintenek erre, mint ami valóban segít. Nevet-
ségesek abban a tekintetben is, hogy úgy vélik, nincs olyan szerv a testben, amely 
a fekete epét tartalmazná, ahogy a máj mellett az epehólyag tartalmazza az epét. 
Ez szerintük arra bizonyíték, hogy a teljesen egészséges testben nincs is egyáltalán 
fekete epe. Még azzal sem értenek egyet, hogy a testben nyálka van, ahogyan azt is 
tagadják, hogy a galambokban epe van, minthogy úgymond nincs a májuk mellett 
epehólyag, ahogy semmilyen más élőlénynek sincs…   

Mindenesetre a kétértelműség miatt rászedik magukat (de nem minket), mivel 
azon a melankolikus testnedven, melyről azt mondjuk, hogy az egészségesekben 
keletkezik, mindig azt a fekete epét értik, amely szerintünk természetellenes mó-
don keletkezik. A teljesen egészséges emberekben található fekete epe ugyanis 
nem ugyanaz, mint a természetellenesen meglevő, viszont semmi akadálya, hogy 
mindkettőt melankolikus testnedvnek nevezzük. Fentebb pedig már beszéltünk 
ezekről. S bizony egyáltalán nem ártott most néhány fejezetben felidézni mindezt 
azok miatt, akik hamis vélekedésekkel áltatják magukat, sőt még másokat is, akik 
Hippokratés tanítását tökéletesen elsajátították.
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