
Tamás növénynevekre, helynevekre és növényhasználatra 
utaló szavakra vonatkozó kutatásai alapján úgy tűnik, 
hogy a középkori Magyarországon a népi gyógyítók is 
alkalmazták például a csalánt, a fenyőt, a hagymát, a hársot 
és a nyírfa egyes részeit.

Az orvostudomány többi ágához hasonlóan a gyógy-
növényismeret az arab világban is továbbélt az európai 
középkor sötét évszázadaiban, Ibn Szína, azaz a nyugati 
források Avicennája (980–1036) ötkötetes művet jelen-
tetett meg az ismert betegségekről és a kezelésükre 
használható 760-féle gyógyhatású növényről.

Dél- és Közép-Amerikában az európaiak megérke-
zéséig virágzó prekolumbián civilizációk ugyancsak 
gazdag gyógyító hagyományokkal rendelkeztek. Az inkák 
között külön foglalkozásnak számított a 
füvesember és a gyógynövénygyűjtő 
is, akik különféle teákat, tinktúrákat 
és kenőcsöket állítottak elő. Az 
európaiak által akkor még tel-
jesen ismeretlen növényekkel 
is gyógyítottak. A maják és 
aztékok hatalmas városaiban 
régészetileg is kimutatható 
külön gyógynövényes utcákat 
tartottak fenn, ahol például 
mákolajból készült szem-
cseppet, valamint csonttörés 
utókezelésére való fügekaktuszport 
lehetett beszerezni.

A nagy földrajzi felfedezések során nemcsak 
étkezési növények, de különböző gyógynövények is 
átkerültek Európába, az európaiakat pedig annyira érde-

kelték az amerikai gyógy-
növények, hogy már 
1552-ben meg-
r e n d e l té k 
egy azték 
gyógyító-
tól a később 
Badianus-kéz-
irat néven is-
mert növény-
gyűjteményt.

A reneszánsz 
idején Európában 
ismét az ember 

került a középpontba, így megnőtt az 
érdeklődés a gyógyítás iránt is, ami le-

hetővé tette a gyógynövény-terápia 
további fejlődését is. A kor egyik 
legjelentősebb gyógyítója, Paracel-

sus (1493–1541) ismerte fel első-
ként, hogy nem maga a növény, 

hanem a benne lévő, általa „ötö-
dik lényegnek” nevezett elem a 
fontos, amelyet ma hatóanyag 
néven ismerünk. Ezek után 
már a modern gyógyszerészet 

alapjait megteremtő lépések követ-
keztek, melyek közül az egyik első a világ 

első farmakológiai tanszékének megalapítása 
volt 1533-ban Páduában. Ugyanebből az időszak-

ból származik Magyarország gyógynövényeinek első 
tudományos igényű leírása (füveskönyve) Méliusz Juhász 
Pétertől, melyben közel 300 növényfaj és azok több mint 
1000 népi neve szerepel.

A 16. század folyamán tehát megszületett a farmakobo-
tanika tudományága, majd az igazi robbanásszerű fejlődés 
a 19. században következett be, elsősorban a különböző 
hatóanyagok izolálásával, később pedig a modern korban 
ezeknek a mesterséges gyártásával. Ezzel a folyamattal 
párhuzamosan, főleg az elszigeteltebb vidékeken azon-
ban töretlenül élt tovább a gyógynövényekből készített 
orvosságok hagyománya.

Modern világunkban persze már szinte bármilyen 
problémára azonnal kaphatunk gyógyszert a patikában. 
Ugyanakkor nem szabad teljesen elfelejteni az emberiség 
kezdetei óta őrzött ősi tudást, a gyógynövények által kínált 
kíméletesebb és természetesebb megoldásokat sem.
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JUHÁSZ PÉTER 
ÍGY ÍR A MÁLYVA ÉS 

AZ ÁNIZS GYÓGYHATÁSAIRÓL 
HERBÁRIUM CÍMŰ MŰVÉBEN: „MALUA, 

SZÉKREKEDÉS ELLEN: MIKOR AZ EM-
BER EROLKEDIC GYAKORTA, DE SEM 

SZARHATIC, SEM VIZELHETIC, EZ 
MALUA LEUELE ÉS GYÖKERE, AZ 
KÖMÉNY, ÉS AZ ANIFUM, AZAZ 
BÉCZI KÖMÉNNYEL HA BORBA 

FŐZED, GYAKRAN ISZOD, 
MEG INDITTYA.”

BRAZÍLIÁBAN A KR. U. 2–5. 
SZÁZADBÓL SZÁRMAZÓ 

CSONTVÁZAK MEDENCÉJÉBŐL 
VETT KOPROLITMINTÁKBAN A 

BÉLFÉRGESSÉG ÉS EGYÉB BÉLPA-
RAZITÁK KEZELÉSÉRE HASZNÁLHA-
TÓ GYÓGYNÖVÉNYEK POLLENJEIT 

AZONOSÍTOTTÁK. AZ INKÁK A DOHÁNY-
LEVELEK NEDVÉVEL SEBEKET FERTŐT-
LENÍTETTEK, A KOKAIN ALAPANYAGÁT 

SZOLGÁLTATÓ KOKACSERJÉT PE-
DIG FÁJDALOMCSILLA-

PÍTÓKÉNT HASZ-
NÁLTÁK.
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Barbárok
A TÉVÉSOROZAT EGY RÉGÉSZ SZEMÉVEL

BÁLINT CSABA

Kr. u. 9 szeptemberében a Római Birodalom tör-
ténetének egyik legnagyobb vereségét szenvedte 
el, amikor a mai Észak-Rajna-Vesztfália területén 
található teutoburgi erdőben a germán törzsek 
koalíciója pár nap leforgása alatt három legiót 
pusztított el. A Net� ix 2020 októberében debütált 
sorozata, a hazánkban forgatott Barbárok ezt a 
csatát és az ahhoz vezető eseményeket dolgozza 
fel. Cikkünkben utánajárunk, hogy mindezt meny-
nyire hitelesen, s vajon a történeti és régészeti 
adatokat � gyelembe véve teszi-e meg.

A Hermann-emlékmű a teutoburgi erdőben, 
tetején Arminius bronzszobrával
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sorozat főhőse Arminius, egy gyermekkorától 
a Római Birodalomban nevelkedett germán 

hadvezér. Életéről ókori írók, mint például 
Tacitus vagy Velleius Paterculus műveinek 

köszönhetően tudunk. Arminius fi atal felnőttként jelentős 
katonai karriert futott be a római hadszervezeten belül. 
A germánok végül vezetőiknek a római hadviselésben 
való jártasságának köszönhet-
ték győzelmüket a teutoburgi 
erdőben is, hiszen Arminius vé-
gül szembefordult a birodalom-
mal, és apjával, a heruszk törzs 
főnökével, Segimerrel együtt 
vezette népét a csatába. Ahogy 
az a legtöbb, valós történelmi 
eseményeket feldolgozó fi kciós 
történetben szokott lenni, a ké-
szítők itt is időről időre eltértek 
a valós történeti eseményektől, 
hogy fokozzák a történet drá-
mai hangulatát. Az egyik ilyen 
elem a jelen sorozatban, hogy 
miután Arminiust gyerekként 
túszul ejtik a rómaiak, nem 
máshoz, mint Publius Quinctili-
us Varushoz, Germania későbbi 
kormányzójához kerül, aki 
végül a római legiókat vezette 
az ütközet során. A sorozat alatt 
így átélhetjük a főhős őrlődését, hogy vajon átálljon-e 
a birodalom által elnyomott és kizsákmányolt törzsek 
oldalára, elárulva ezzel nevelőapját, avagy kitartson
az őt felnevelő rómaiak mellett. A valóságban ehhez ké-
pest kevéssé valószínű, hogy mostohaapa és mostohafi úi 
kapcsolat lett volna Varus és Arminius között.

Ugyancsak nehezen igazolható a sorozat történései 
közül, hogy Arminius felesége, Thusnelda férjéhez ha-
sonló jelentőségű szerepet kap a csata előkészületeiben 
és a küzdelemben. A hadvezérhez képest Thusneldá-
ról jóval szűkösebbek az ismereteink az írott források 
alapján, noha a produkció papnőként, illetve harcosként 
mutatja be őt. Mivel a sorozatban Arminius valódi apja, 

Segimer – miután Varus egy 
feloldhatatlan dilemma elé 
állítja – még a csata előtt fel-
áldozza magát az isteneknek, 
Thusnelda veszi át pozícióját, 
mint a germán seregek vezére.

Sajnálatos módon magát 
az ütközetet a széria kissé mi-
nimalista módon jelenítette 
meg. A hat epizódból álló első 
évadból csupán az utolsó rész 
második fele foglalkozik a csa-
tával. A valóságban az erdősé-
gen keresztülvonuló legiókat 
a germánoknak mintegy há-
rom napig tartott megsemmi-
síteni. A törzsi harcosok a szűk 
erdei utak miatt hosszúra nyúló 
római menetoszlopokat távol-
sági fegyverekkel, dárdákkal 
és parittyákkal gyengítették 
meg, majd az elszigetelődött 

egységeket összpontosított támadásokkal morzsolták 
fel. A csatában különböző erődítések is fontos szerepet 
játszottak, a germánok az erdőben például földsáncokat 
húztak fel, melyek mögül biztonságosabban tudták el-
hajítani fegyvereiket és ahová akár vissza is tudtak húzód-
ni, de a legiók is sikeresen létesítettek egy megerősített 

Marcus Caelius sírköve, amelyen az „elesett
Varus csatájában” felirat olvasható

A teutoburgi erdő látképe
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átmeneti tábort. Ehhez képest 
a sorozatban a barbárok alig egy 
nap leforgása alatt érik el a teljes 
győzelmet. Távolsági fegyvere-
ket és erődítéseket alig látunk, 
sőt, a páncélzattal és egyéb 
felszereléssel jóval kevésbé 
ellátott germán harcosok a so-
rozatban nem félnek nyíltan 
megrohamozni ellenfeleiket 
és hosszú, kaotikus állóharcot 
kezdeményezni velük. Sajnos 
az a hiba – ami nagyon sok ókori 
vagy középkori témájú fi lmben 
látható –, miszerint a különbö-
ző szúró- és vágófegyverek ját-
szi könnyedséggel hatolnak át 
fémből készült páncélokon, itt 
is szembeszökő. A hollywoodi 
fi lmekben kedvelt és előszeretettel bemutatott, csatame-
zőket elborító lángok kedvéért a germánok – a sorozat-
ban legalábbis – nagy kiterjedésű tűzcsapdákat fektetnek 
le a legiók vonulásának útjába. A teutoburgi csatában 
ilyen megoldás alkalmazása több szempontból 
is problémás lett volna, ráadásul a korabeli ér-
tesülések alapján a csata alatt viharos, esős idő 
volt. Igaz, a képernyőn látott csata során is végül 
eleredt az eső.

Hibái ellenére a sorozat a hasonló 
produkciókhoz képest mégis egészen sok 
dologban pontosabbnak, történetileg hűbb-
nek tartható az átlagnál. A nyelvi viszonyokat 
például – véleményem szerint – jól mutatják 
be. A rómaiak korrekt klasszikus latint beszél-
nek. A germánok nyelve ugyanakkor sajnos 
a modern német lett, de ez talán még min-
dig jobb, mintha a brit akcentussal beszélt 
angolt használnák. Noha akár választhat-
ták volna az ősgermán egy rekonstruált 
verzióját, vagy a későbbi feljegyzésű, de 
valamelyest jobban ismert gót nyelvet.

A szériában több, a római írók által 
a germánokról valóban feljegyzett 
ismeret is feltűnik, ami egyértelműen 
jelzi, hogy a sorozat készítői sok esetben 

alapos kutatómunkát végeztek 
vagy legalábbis megfogadták
a szakmai tanácsokat. Ilyen pél-
dául a germán törzsek éjszaka 
tartott gyűlése, a sorozatban 
ezek során tárgyalják meg, hogy 
miképp is szálljanak szembe a ró-
maiakkal. Korrektül mutatják be, 
hogy a germánok számára nem 
létezett egységes Germania 
vagy akár csak egységes ger-
mán nép, hanem különböző 
saját identitással, névvel és 
szokásokkal rendelkező tör-
zsek konglomerátuma létezett, 
amit csupán a rómaiak kezel-
tek egy kulturális tömbként.
A történetben az is nagy szere-
pet kap, hogy Arminius, Thus-

nelda és a készítők által kitalált gyermekkori barátjuk, 
Folkwin, igyekeznek megbékíteni és összefogni az 
időnként egymással rivalizáló vagy akár háborúzó tör-

zseket, a heruszkokat, a marsusokat, a chattusokat és
a bructerusokat. Hiteles temetkezési szokások, így 

a régészeti és írásos források által egyaránt iga-
zolt halotti máglyák is feltűnnek a történetben, 
a szertartás résztvevői pedig testtartásukban

a híres 1. századi bronzszobrot, az „imádkozó 
szvébet” utánozzák.

A legnagyobb dicséret a Netfl ix barbár-
jait a kosztümök és felszerelések miatt il-
leti. A római katonák ruhája, páncélja és 
fegyvere nagyon jól tükrözi a korabeli 
viszonyokat, továbbá tartózkodtak a már-
már klisének számító, viszont a fi lmekben 
gyakorta viselt céltalan bőr alkarvédőktől. 
A csata helyszínén talált egyik legfonto-
sabb régészeti lelet, egy római lovassági 
sisakhoz tartozó bronz arcmaszk replikája 
is feltűnik a képernyőn. A germánok fel-
szerelése is szerencsére nélkülözi a „fi l-
mes germán-skandináv” bőrgúnyákat, és 
helyette korhű, lenvászonból és gyapjú-
ból készült tunikákat, nadrágokat és fi -

bulával összefogott köpenyeket hordanak. 

Publius Cornelius Tacitus római történetíró
(55/56 – 117-120)

Thusnelda szobra Firenzében
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sorozat főhőse Arminius, egy gyermekkorától 
a Római Birodalomban nevelkedett germán 

hadvezér. Életéről ókori írók, mint például 
Tacitus vagy Velleius Paterculus műveinek 

köszönhetően tudunk. Arminius fi atal felnőttként jelentős 
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A germánok végül vezetőiknek a római hadviselésben 
való jártasságának köszönhet-
ték győzelmüket a teutoburgi 
erdőben is, hiszen Arminius vé-
gül szembefordult a birodalom-
mal, és apjával, a heruszk törzs 
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az a legtöbb, valós történelmi 
eseményeket feldolgozó fi kciós 
történetben szokott lenni, a ké-
szítők itt is időről időre eltértek 
a valós történeti eseményektől, 
hogy fokozzák a történet drá-
mai hangulatát. Az egyik ilyen 
elem a jelen sorozatban, hogy 
miután Arminiust gyerekként 
túszul ejtik a rómaiak, nem 
máshoz, mint Publius Quinctili-
us Varushoz, Germania későbbi 
kormányzójához kerül, aki 
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Segimer – miután Varus egy 
feloldhatatlan dilemma elé 
állítja – még a csata előtt fel-
áldozza magát az isteneknek, 
Thusnelda veszi át pozícióját, 
mint a germán seregek vezére.

Sajnálatos módon magát 
az ütközetet a széria kissé mi-
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meg. A hat epizódból álló első 
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fel. A csatában különböző erődítések is fontos szerepet 
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a sorozatban a barbárok alig egy 
nap leforgása alatt érik el a teljes 
győzelmet. Távolsági fegyvere-
ket és erődítéseket alig látunk, 
sőt, a páncélzattal és egyéb 
felszereléssel jóval kevésbé 
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megrohamozni ellenfeleiket 
és hosszú, kaotikus állóharcot 
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le a legiók vonulásának útjába. A teutoburgi csatában 
ilyen megoldás alkalmazása több szempontból 
is problémás lett volna, ráadásul a korabeli ér-
tesülések alapján a csata alatt viharos, esős idő 
volt. Igaz, a képernyőn látott csata során is végül 
eleredt az eső.

Hibái ellenére a sorozat a hasonló 
produkciókhoz képest mégis egészen sok 
dologban pontosabbnak, történetileg hűbb-
nek tartható az átlagnál. A nyelvi viszonyokat 
például – véleményem szerint – jól mutatják 
be. A rómaiak korrekt klasszikus latint beszél-
nek. A germánok nyelve ugyanakkor sajnos 
a modern német lett, de ez talán még min-
dig jobb, mintha a brit akcentussal beszélt 
angolt használnák. Noha akár választhat-
ták volna az ősgermán egy rekonstruált 
verzióját, vagy a későbbi feljegyzésű, de 
valamelyest jobban ismert gót nyelvet.

A szériában több, a római írók által 
a germánokról valóban feljegyzett 
ismeret is feltűnik, ami egyértelműen 
jelzi, hogy a sorozat készítői sok esetben 

alapos kutatómunkát végeztek 
vagy legalábbis megfogadták
a szakmai tanácsokat. Ilyen pél-
dául a germán törzsek éjszaka 
tartott gyűlése, a sorozatban 
ezek során tárgyalják meg, hogy 
miképp is szálljanak szembe a ró-
maiakkal. Korrektül mutatják be, 
hogy a germánok számára nem 
létezett egységes Germania 
vagy akár csak egységes ger-
mán nép, hanem különböző 
saját identitással, névvel és 
szokásokkal rendelkező tör-
zsek konglomerátuma létezett, 
amit csupán a rómaiak kezel-
tek egy kulturális tömbként.
A történetben az is nagy szere-
pet kap, hogy Arminius, Thus-

nelda és a készítők által kitalált gyermekkori barátjuk, 
Folkwin, igyekeznek megbékíteni és összefogni az 
időnként egymással rivalizáló vagy akár háborúzó tör-

zseket, a heruszkokat, a marsusokat, a chattusokat és
a bructerusokat. Hiteles temetkezési szokások, így 

a régészeti és írásos források által egyaránt iga-
zolt halotti máglyák is feltűnnek a történetben, 
a szertartás résztvevői pedig testtartásukban

a híres 1. századi bronzszobrot, az „imádkozó 
szvébet” utánozzák.

A legnagyobb dicséret a Netfl ix barbár-
jait a kosztümök és felszerelések miatt il-
leti. A római katonák ruhája, páncélja és 
fegyvere nagyon jól tükrözi a korabeli 
viszonyokat, továbbá tartózkodtak a már-
már klisének számító, viszont a fi lmekben 
gyakorta viselt céltalan bőr alkarvédőktől. 
A csata helyszínén talált egyik legfonto-
sabb régészeti lelet, egy római lovassági 
sisakhoz tartozó bronz arcmaszk replikája 
is feltűnik a képernyőn. A germánok fel-
szerelése is szerencsére nélkülözi a „fi l-
mes germán-skandináv” bőrgúnyákat, és 
helyette korhű, lenvászonból és gyapjú-
ból készült tunikákat, nadrágokat és fi -

bulával összefogott köpenyeket hordanak. 

Publius Cornelius Tacitus római történetíró
(55/56 – 117-120)

Thusnelda szobra Firenzében
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A hajviseletet is helyesen mutatják be, sok harcos hosszúra 
növesztett haja a régészeti leletek alapján is jól ismert, 
jellegzetes kontyszerű, úgynevezett szvéb tincsben van 
összefogva. Persze azért a felszerelések terén sem minden 
tökéletes, hisz a csatában a germán harcosok közül sokan 
használnak állatokat szimbolizáló arcmaszkokat, vagy egye-
nesen állati koponyákat. Az előbbiekre csupán későbbi, 
a germán kultúrkörből származó bizonyítékokat ismerünk 
(ilyenek a nemez állatmaszkok Hedebyből vagy a vendeli 
sisaklemezkék ábrázolásai), azonban ha használtak is ilyen 
maszkokat a Kr. u. 1. században, csatában ezek nem lehet-
tek túl praktikusak, mivel a látást jelentősen korlátozzák.

Hiányosságai és tévedései ellenére mégis azt lehet 
mondani a Barbárokról, hogy a történelmi sorozatok és 
filmek sorában hatalmas előrelépést jelent a hitelesség 
tekintetében, kiváltképp olyan művekhez képest, mint 
Ridley Scott Gladiátora, avagy a Vikingek című széria. 
Kíváncsian várom a következő évadot; remélhetőleg 
az első hibáit kiküszöbölve nézhetjük tovább a germá-
nok és Arminius történetét, hiszen ez még a teutoburgi 
csata után is tartogatott izgalmas fordulatokat. Addig 
is, akit érdekel ez a korszak, és mindeddig nem látta a 
Netflix Barbárok című sorozatát, annak mindenképpen 
ajánlom, nem fog csalódni!

C C C

Az Osterby- (Németország) mocsárban talált
halott hajviselete, az ún. szvéb csomó

Barbárok c. sorozat
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Egy maja követEgy maja követ

Vandál fazekasműhelyVandál fazekasműhely
 Lengyelországban Lengyelországban

Guatemalában, az 
El Palmar nevű lelőhelyen 

egy templomi emelvényt és egy temet-
kezést tártak fel a régészek. A templom lépcsőin 
talált hieroglifák szerint Kr. u. 726 szeptemberében 
egy Aj pach Waal nevű követ kereste fel Copan váro-
sát, ami kb. 300 mérföldre feküdt El Palmartól. A követ-
ség célja egy szövetség létrehozása volt Copan királya és 
Calakmul (egy város El Palmar közelében) királya között. 
A követség sikerrel járt, és a most feltárt sírban maga a 
követ, Ajpach Waal feküdt. Fogaiba piritet és jádekö-
veket ültettek be, és a jobb sípcsontján olyan sé-
rülések nyomai látszanak, mint a modern kori 

rögbijátékosokon vagy labdarú-
gókon.

Wrzępia 
(Lengyelország) 

közelében a régészek geofi zi-
kai módszerek segítségével kb. 130 edényé-

gető kemencét találtak. Ilyen nagy számban 
igen ritkán kerülnek elő az edények kiégetésére 

szolgáló kemencék Európában. Néhány feltárása is 
megtörtént már, és az eredmények alapján ezekben 

a kemencében egy bizonyos edénytípust égettek. 
A korongolt, kb. 50 cm nyakátmérőjű és 70 cm ma-

gas edényeket valószínűleg tárolásra használ-
ták a Kr. u. 3–5. században. Akkoriban germán 

törzsek lakták e vidéket, feltehe-
tőleg vandálok.

A Neander-völgyi DNS A Neander-völgyi DNS 
nyomábannyomában

 Néhány éve 
a  kutatók kidolgoztak 

egy módszert, amivel ki lehet mutatni 
az ősi emberi DNS-t a lelőhelyek földjéből is. 
A DNS-t a bőrdarabkák, hajszálak, kiszáradt ürülék 
és testnedvek tartalmazhatják. A Max Planck Intézet 
kutatói 150 földmintát vizsgáltak meg egy spanyol és két 
szibériai barlangból, melyek kora 50 ezertől a 200 ezer évig 
terjedt. A kapott eredmények szerint két genetikai hullám 
mutatható ki a Neander-völgyi népességben, melyek 
szétterjedtek Eurázsiában. Az egyik kb. 135 ezer éve, 
míg a másik kb. 105 ezer éve létezhetett, és az 
első hullám egyik ágából származhat az összes 

későbbi, ilyen módon vizsgált 
csoport.

Rövid hírek
Bácsmegi Gábor

a világból
Mizújs?

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

94 95


