
Klimes-Szmik Katalin

A mesoamericáí orvoslás elveinek forrásai

és historiográfiája.

Azok az első híradások az Újvilág gyógyhatású szereiről, az orvoslás-
ról amelyekben először érkezett jelentés Mexikó meghódításáról.
Mégis, ennek ellenére alig van reményünk arra, hogy az

orvostörténet valaha is megbirkózhat ezzel a fejezettel. Míg a Párizsi Egye-
tem Orvosi Karának első könyvtárát ma is tudjuk milyen, javarészt ókori
szerzők müvei alkották, 1395-ben, addig az 1492 előtt keletkezett amerikai
kódexek közül, az a néhány amely átvészelte a hódítást, gyakorlatilag muta-
tóba, átkerült Európába, a szellemi elit ugyanakkor megsemmisült. Akik
megismerték a latin írást és nyelvet, népük emlékezetét közvetítették az
1530-1540-es években, de vajon kitől tanulhattak? Miből meríthettek?
Cortez hadjáratát követő években, hitvitára utazott Mexikóba tizenkét szerze-
tes - a vitából azonban mind a mai napig, a pápai és a császári fennhatóság
elismerésén kívül, egyetlen szó sem került nyilvánosságra. A kutatók mire
hagyatkozhatnak manapság?

Míg Jean de KETHAM: Fasciculus medicináé с müvének 1495. ve-
lencei kiadásából, az emberi test és a Zodiakus ábrája láttán senkinek sem
illik sommás ítéletet alkotnia és a babonaság bélyegét rásütni a korabeli eu-
rópai orvoslásra vagy ki keresne közvetlen összefüggést a párizsi egyetem-
nek, a Hentesek utcájában lévő, 1608. évében, boncteremnek használt
helysége és a falon függő Szent Katalin ábrázolás, valamint a teremben vég-
zett boncolás eszközei és technikája között, anélkül, hogy ne kellene utóbb
szégyenkeznie mert önnön tudatlanságának sincs tudatában, addig az ameri-
kai szellemi régészetnek meg kell küzdenie efféle rögtönzött összefüggéseket

A tanulmány szövegében használt mesoamericai, nahuatl, azték mexica megjelölés követi a 
társadadalom-tudományok megkülönböztetéseit. Mesoamerica kultúrtörténeti fogalom,
építészeti formák alkalmazása, bizonyos fogalmak és ezekre utaló folklór jelenségek körvona-
lazzák azt a területet amely nem követi sem a spanyol hódítás előtti sem az azt követő száza-
dokban kialakult politikai határokat hanem magában foglalja Közép-Amerikát a Panuco
folyótól délre, egész Nicaragua területét és a Karib-szigetek egy részét is. Az azték éppúgy
politikai fogalom mint a mexica, (mesika), tenochca (tenocska), az előző zyutoazték nyelvcsa-
ládba tartozó, nahuatl nyelvet beszélő lakosság által kialakított nagyobb területet érinti míg az
utóbbi a spanyol hódítás idején birodalmi és kultikus központként működő székhelyet, másik
nevén Mexico-Tenochtitlant. Pedro CARRASCO: La sociedad mexicana antes de la conquista. 
1.165-289. p. = História general de Mexico. I-II. Mexico, 1981. A továbbiakban, a nemzet-
közi szakirodalomban általánossá vált szóalak mellett zárójelben áll a magyarul megfelelő
kiejtés.
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keresők vélekedésével is.1 Arra a kérdésre, mit tudunk az amerikai gyógy-
ászati ismeretekről, először is számba kell venni, hogyan keletkeztek a forrá-
sok, kik a közvetítői, és milyen céllal használták akik merítettek belőle. A 
magunk tudásszomját ezekhez a korlátokhoz kell szabnunk.

Hernan CORTEZ V. Károly császárnak írt beszámolóiban2 a nagy
városok piacain kapható árúk és szolgáltatások között mindössze megemlíti a 
gyógynövényárusokat, holott joggal szentelehetett volna némi figyelmet
azoknak is akiknek a segítségével felépültek a hadjáratok során megsebesült
bajtársai. Az sem igazán meglepő, hogy a gyógynövények leírása, tanulmá-
nyozása egy emberöltőnél is tovább váratott magára, jóval hosszabb ideig,
mint amennyi elég volt ahhoz, hogy a gyógyhatású szerek importja kereske-
delmi sikert hozzon néhány, kereskedőnek és orvosnak egyaránt rátermett
férfiú számára. II. Fülöp uralkodása alatt (1556-1598) érte Mexikót az az
elismerés, miszerint Francisco HERNANDEZ (1517-1587), a legjobb képzett-
ségű udvari orvosok egyike, kapta feladatul a gyógyászati ismeretek és a 
gyógyászatban használt szerek összegyűjtését és leírását. 1571 és 1576 között
öt évet szentelt ennek a feladatnak. Az eredményt 17 fóliáns méretű kötet
képviselte, közüle kettő, a gyógynövények metszeteivel. Az expedíció 60

1 BENEDEK István: Varázslás és orvoslás az azték, maya és inka birodalomban. Bp., 1976.
Kritikájával számos ponton egyet kell érteni, de például az anatómiai ismeretek egyedüli forrá-
sát és eredetét összekapcsolni az emberáldozattal, 1. 61. p., éppoly alaptalan, mint csekély
adatok birtokában, orvosi tudás nélkül, superla-tívusban nyilatkozni az orvosi ismeretekről,
miként azt az általa idézettek teszik.
2 Cartas de reláción de Hernan Cortez a Carlos V. Mexico, 1976. XXIII, 330 p. 41. p., 63. p.
3 Biografisches Lexikon der hervorragenden Aerzte aller Zeit und Völker, Hrsg. August
Hirsch. Wien-Leipzig, 1886. 3. Bd. 174. p.: szerint ez is elhamvadt az Escorialban az 167l-es
tűzvész idején. Előbb azonban a gyűjtőnek kellett elszenvednie azt a csapást, hogy fáradozási-
nak eredményét nem foglalhatta össze személyesen, hanem feltehetőleg udvari intrikák hatásá-
ra, bár továbbra is megtisztelő udvari állása lehetett, mégis, 1580-ban, egy ideiglenesen
Madridban tartózkodó, nápolyi származású orvost, Nardo Antonio Reccit kérték fel. Ám ő is
korábban elhunyt semhogy befejezhette volna két kötetes kivonatát. Végül Cesi hercegének
költségén jelent meg a Rerum Medicarum Novae Hispániáé Thesauris, seu plantarum, 
animalium, mineralium mexicanorum Historiaex Francisci Hernandez in India primum 
collecta, dein a Nardo Antonio Recchio in volumen digesta a Jo. Terentio et Fabio Columna 
Lyncaeis notis et additionibus illustrata etc. Roma, 1648-1651. 2 vol. fol. - Enciclopedia 
universal ilustrada europeo-americana (továbbiakban: EUI). 1-70 torn. Madrid. "Francisco 
Hernandez" szócikke szerint Mexikóban már 1615-ben kiadott Francisco Hernandez
gyűjtéséből egy terjedelmesebb kivonatot Francisco Jimenez Quatro libros de la naturaleza у
virtudes de los árboles, plantas у animales de la Nueva Espana en especial de la provincia de 
Mexico de que se aprovecha la medicina, címmel. Francisco Hernandez kéziratai és a szemé-
lyére vonatkozó levéltári források alapján Germán SOMOLINOS DARTOIS: Vida у obra de 
Francisco Hernandez. 97-485. p. = Francisco HERNANDEZ Obra completa vol. I. Mexico,
1960. с. jelentette meg és ahonnan a továbbiakban, minden, Francisco Hernandezt érintő
ismeret származik. Asuncion H. de León-Portilla ed. Francisco HERNANDEZ: Antiguedades.
Madrid, 1986. /Crónicas de America. 28./ az első kiadása annak a kéziratnak amely a 17
előreküldött köteten kívül, a szerző útipoggyászával együtt, másik 22 kötetben érkezett, egyéb,
tudományos szempontból ugyancsak értékes kézirat között. Életében egyetlen egy sem jelent
meg.
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000 dukátot emésztett fel és Francisco Hernandez felkészültségén,4 tapaszta-
latain, odaadó munkáján kívül indián kollégáinak lelkes segítőkészségéről is
tanúskodik. Arról, hogy a gyűjtemény létrehozásában mekkora szerep hárult
az amerikaiakra, legékesebben vall az a tény, hogy Francisco Hernendez
méltányosságból, első végrendeletében róluk is gondoskodott hiszen készsé-
gesen álltak rendelkezésére tudásukkal, fáradságot nem kímélve egészítették
ki gyűjteményét a „legritkább füvekkel" is és ennek ellenére az ő illetmé-
nyükről „elfeledkezett" az idő közben indiánpolitikát változtató hivatal.

Az ősi orvoslásról persze olyanok is megemlékeztek akik orvosi ké-
pesítés és praxis nélkül is felismerték, nem hiányozhat Mexikó természetraj-
zának és történelmének ismertetéséből ez a fejezet! A gyógyfüvek, gyógyító
eljárások, gyógyhatású kövek így kaphattak tételes felsorolásként helyet a 
Ferenc rendi Bernardino de SAHAGÚN Új Hispánia általános története című
művében.5 Hová lettek az egykori botanikus kertek, a megannyi bajra, beteg-
ségre enyhülést hozó gyógyító eljárások, az a szakértelem amellyel, hozzáve-
tőleg húsz, különféle baj kezelésére szakosodott orvosságos-ember közül
választhatott aki segítségre szorult? A kérdés felmerül, annál is inkább, hi-
szen az első spanyol orvosok az ismerkedést Mexikó gyógynövényeivel
Huaxtepecben, Moctehuzoma hajdani botanikus kertjének maradványaiban
kezdték már Hernandez odaérkezése előtt is. De Amerikában éppúgy nem
volt ismeretlen az emberi test felépítése, mint a fertőző betegek elkülönítése,
vagy az árvák, a rokkantak és az elesettek gondozása sem. A hódítás korabeli
ismeretekről az első szemtanúk híradásai nem orvosoktól származnak, leg-
alább is amiről tudomásunk van. Történészek, antropológusok többnyire
megegyeznek abban, anakronizmus volna az ötszáz évvel korábbi állapotokra
a ma élő utódok gyakorlata és tudása alapján, visszamenőleg következtetni.

Aki túl az orvoslásnál alkalmazott eszközök és szerek ismeretén arra
is választ keres, milyen elveken nyugodott a gyógyítás és minként kapcsoló-
dott az életről, a halálról, a világegyetemről alkotott fogalmak rendszeréhez,

4 Francisco Hernandez (1517-1587), Toledo környékén született. Családjáról, korai éveiről,
nem tudni semmi egyebet csak azt ami erre vonatkozóan később kelt írásaiban szerepel. A 
levéltári kutatás tisztázta, nem azonos a szakirodalomban gyakran vele azonosított Francisco
Hernandez Blasco személyével. Minden jel szerint a tanulmányait Alcalá de Henáres új egye-
temén végezhette ahol a filozófia és a természettudományok elsőbbséget élveztek a jogtudo-
mánnyal szemben. Franciso Hernandez a gyakorlóéveit a portugál határhoz közeli Guadalupe,
Jeromos rendi kolostorában és kórházában töltötte SOMOLINOS 97-106, ahol a rend tagjain
kívül városi polgárokat, nemeseket és zarándokokat is kezeltek. A kórházhoz füvészkert és
könyvtár is tartozott, állományát a Granada elfoglalását követőn, pusztulásra ítélt arab művek
is gyarapították. Jellemző a színvonalára, hogy az autopsziát, egy XV. századi pápai bulla
engedélye alapján gyakorolták. EUI "Guadalupe" címszó.
5 Bernardino de SAHAGÚN (?-Tlatelolco 1590), fiatalon került Mexikóba ahol a mai antropo-
lógusok tudományos módszerességét megszégyenítő gyűjtő munkáját egész életén át folytatta.
Nyolcvanadik életévét betöltötte már amikor hozzákezdett az összefoglaláshoz, a História de 
las cosas de Nueva Espana megírásához. Nyomtatásban először Carlos Maria Bustamante
jelentette meg, 1829-ben. A továbbiakban az Angel Maria GARIBAY K. gondozásában megje-
lent kiadás szerepel mint referencia. Tomo I—IV. Mexico, 1981.
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miként válhatott valakiből orvosságos-ember, annak egyúttal szembe kell
néznie azzal a kérdéssel is, miért szűnt meg a folytonosság a gyakorlatban és
a szervezeti formákban éppúgy mint már annyiszor az emberiség történeté-
ben, más civilizációk esetében is. A válsz koránt sem leegyszerűsíthető. Már
az európaiak megjelenése előtt is voltak cezúrák, a teremtésmítoszok a ma-
guk nyelvén erről is vallanak. Természetesen a XVI-XVII. századi fordulat
számunkra jóval inkább ismerős.

Hernandez is, Sahagún is, idézett művében, arra törekedett, hogy a 
tárgyra vonatkozó adatokat tételes felsorolásban közölje, elhagyva mindazt
ami a korabeli kifejezéssel élve, „ördögi praktikának" minősült. Az óvilág
kultúráival analóg sőt gyakran alig különböző kultuszok az olyan kutató el-
méket mint amilyen a ferences Sahagún is volt, éppen arra ösztönözték,
gyűjtsön össze lehetőleg minden olyan nyelvi bizonyítékot amelyből rekonst-
ruálni lehet a vallási szertartások alapját képező mentalitást, végső soron a 
világról alkotott fogalmakat. Ám a nyilvánosság elé csakis azok az ismeretek
kerülhettek, amelyek gyarapíthatják az európai orvoslás tárházát. Ez felelt
meg a megbízók szándékának is. így Hernandez jegyzetei ismeretlenek ma-
radtak a kortársak előtt, sőt a XX. századig csak olyan kivonatokból ismerték
amelyek a mágiát tekintve kilúgozottak voltak. Az egyetlen indián szerzőktől
származó orvosi tárgyú és forrásértékű munka, a Badianus Kódex3 viszont
nem tekinthető európai hatástól mentes, eredeti amerikai tudás bizonyítéká-
nak. Szerkezete követi a középkori európai de capitis ad calcem felsorolás
módszerét, a testrészek sorrendjében írja le a betegségek tüneteit és a kezelé-
sére javasolt szerek, legtöbbször italok elkészítését. Számos színes növényi
ábrát is tartalmaz amelyek ugyancsak a korabeli európai és a mesoamercai 
ikonográfia elegyéből születhettek.7 Az egyéb forrásokból, szórványosan
fennmaradt híradásból ismert terápiákhoz képest, a receptek nem képviselnek
csak egy töredéket. Megemlít azonban olyan szereket és eljárásokat amelyek
a recens etnológiai szakirodalomból is jól ismertek, mint például a füstölés, a 
bezoárkövek, állati eredetű amulettek használata. Közte akad szép számban
olyan is amely nahuatl neve alapján egyértelműen nem európai eredetre
utal.8 A felsorolás olyan bajok ellenszerét is ismeri amelyekkel ilyen formá-
ban aligha lehet találkozni európai orvosi könyvekben. Ezek közé tartoznak a 

6 Emily Walcott EMMART: The Badianus Manuscrip (Códex Barberini, Latin 241) Vatican
Library. An Aztec herbal of 1552. Introd., transl., annot. by --. Baltimore, 1940. 205-338. p.
ami az eredetivel egykorú latinra fordított szöveget és annak angol nyelvű változatát tartalmaz-
za, 205 oldalas bevezető tanulmány és mutatók kíséretében. Eredeti címe szerint Libellus de 
medicinalibus indorum herbis quem quidam Indus, Collegii Sanctae Crucis, composuit, nullis 
rationibus doctus, sed solis experimentis edoctus. Anno Domini Servatorisl552.
(továbbiakban Libellus). Az ajánlásból kiderül, hogy szerzője egy Martin de la CRUZ nevű
indián, az eredeti kézirat 118 folio terjedelmű.
7 A növényi ábrák feltüntetik a teljes növényt, beleeértve a gyökérzetét is és a jellegzetes lelő-
helyek talaj adottságait (apró szemcsés, köves, mocsaras). Ezek azok a részletek (kő, víz) ame-
lyek a prehispán korból megőrzött ikonográfiából jól ismertek.
8 Az ellenszereket a latin szöveg is a nahuatl eredetit meghagyva közli. Legtöbbjük beszélő-
név, a közreadónak nem sikerült ezek botanikai azonosítása.
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kormányzat teendői közepette elfáradt vagy a közhivatalt viselők fáradtságá-
ra, a villámcsapás, rossz szél vagy forgószél ellen ajánlottak, a védelem a 
folyókon, tavakon átkelők, és az utazók számára de éppenséggel nem hi-
ányzik a végéről, az egyértelműen a túlvilági útra való felkészítést szolgáló
szertartás: "De quibusdem signis morituri" címen. A szerző szerint akkor jött
el az ideje „ha a felépülésre nincs már semmi remény" és megfigyelhetők a 
halál beálltának összes jelei.9 Annak ellenére hogy a szerző, Martin de la
CRUZ, amerikai indián és az általa írt Libellus eredetileg nahuatl nyelven
íródott, szövegében számtalan a latínra és spanyolra lefordíthatatlan megne-
vezés, műve csak ebben az értelemben számít eredetinek. A megrendelő a 
spanyol alkirály volt. Nem az orvosi hivatást gyakorlók okulására íródott.
Ez idő szerint talán még maga az alkirály is érdemesnek tartotta az indiáno-
kat egyetemi szintű stúdiumokra, hiszen a latint máris sikerrel oktatták. Szor-
galmazta tudományuk alaposabb vizsgálatát, és ehhez, a kor kiemelkedő
színvonalon képzett és iskolázott tudós nemzedéke láthatott munkához, olya-
nok akik itáliai egyetemeken tanultak és otthon, - ahol ekkor élt még a több
ezer éves tradíció, elmélet és gyakorlat egyaránt - ehhez méltó praxist foly-
tattak, ítéletüket, amennyiben el nem érte volna a művészeteket és a tudo-
mányt is a politika, elfogadhatná az utókor is mint a kortárs tudomány
ítéletét. Vitán felül, a Libellus egyaránt ébreszthetett érdeklődést is és ko-
moly kétségeket. Mindezek jegyében talán nem járunk messze az igazságtól
ha feltételezzük, ez az orvosi könyv inkább az érvelésben játszhatott szerepet
semmint a tudományban vagy az oktatásban. Francisco Hernandez, az első
aki tudósnak és gyakorló orvosnak egyaránt megfelelt, ötven évvel a hódítás
után érkezett, mikor a lakosságot már négy járvány is megtizedelte. A kéz-
iratban maradt Antiguedades tartalmaz ugyan egy-egy fejezetet az orvoslás-
ról, szülésről, temetésről, forrásait részben Sahagún gyűjtése képezte.

Ahhoz, hogy a mesoamericm orvoslást az európai elvektől és gya-
korlattól elkülönítve megismerhessük, a fentieken kívül egyéb forrásokat kell
keresni. Más kultúrákhoz hasonlóan,10 ebben az esetben is olyanok tanulmá-
nyaira kell támaszkodnunk akik egyéb történeti forrásokat, a rituális- és a 
jósnaptár használatát, teremtésmítoszokat és vallási ünnepeket elemeztek.
Megelőlegezve a továbbiakból eredő következtetést, el kell fogadnunk, vá-
laszt csak a fizikai és a pszichikai egyensúly helyreállításának a mikéntjére
vagyunk képesek adni akár azért, mivel másra nincsenek forrásaink, akár

A Libellusban, Martin de la CRUZ folio számozását követve I. a 70, 71, 91, 92, 95, 103, 104,
115, 116, 117. számú folio szövegét.
10 Szándékosan figyelmen kívül hagyjuk az egyes ismeretek eredetének kérdését. Kizárólag a 
hódítás korában, élő ismeretek és gyakorlat foglalkoztatták a források szerzőit és ismertetésünk
is erre szorítkozik. - v.o. Hans BIEDERMANN: Medicina magica. Metaphysische Heilmethoden 
in spaet-antiken und mittelalterlichen Handschriften. Graz, 1978. ism. TÜSKÉS Gábor = 
Comm.Hist.Artis.Med. 92. 1980.
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azért, mert valóban, az orvoslásról szóló források szerzői tökéletesen vissza-
adták mindazt amit ezen a téren elért az ember Mesoamericában] . 

A nahuatl nyelvterületre, a kutatók két legbecsesebb forrása a Firen-
zei és a Madridi Kódex}2 Mindkettő Sahagún gyűjtő-munkájának eredmé-
nye. Az Új Hispánia általános történetében Sahagun spanyol nyelven,
tematikus fejezetekben, rendszerezve közölte azokat az ismereteket amelyek-
hez a jegyzetei, a fennsíkról (Altiplano Central) származó indián adatközlői-
től származó szó- és szólás gyűjteményei, különböző műfajú forrásszövegek
nahuatl és latin nyelven, olykor ábrákkal együtt, e két kódexben találhatók.
Mesoamericában az egyes területek eltérő története folytán, ez az a terület,
ahol a spanyol felfedezés és hódítás idején, témánk szempontjából lényeges
egymást kiegészítő források keletkeztek, ahol az idegenek és a helybeliek
együttéléséből az első vegyes lakosú települések kialakultak.

Érdemes kiterjeszteni az orvostörténeti kutatásokat néhány későbbi
korszakból származó és különböző jellegű, eltérő céllal készült forrásra, mint
például az Inkvizíciós eljárások során készült aktákra vagy a gyóntatok szá-
mára fogalmazott instrukciókra is miként Gonzalo AGUIRRE BELTRÁN, me-
xikói történész tette annak ellenére, hogy köztudott, az Inkvizíció hatásköre
Amerikában nem terjedt ki az újhívőkre, így az indiánokra sem. Ott szerepel-
nek mégis valahányszor ellenállásra felbujtásnak minősült az eset, márpedig
e kutatások fényében az ilyen gyanút rendre az orvosságos-emberek iránt
táplálták a hivatalok. Ennél azonban sokkal gyakrabban lehet orvostörténeti
adatokra bukkanni az indiánok településein élő meszticek, mulattok ellen
indított vizsgálatok szövegében. Az Inkvizíció periratai tehát közvetve arról
is tudósítanak, hogy míg a tudomány lassan érlelő, gyűjtő, elemző munkája
évszázadok leforgása alatt előbbre jutott, a népi gyakorlatban, mikor bekö-

Emmart bevezető tanulmányának 49-70. oldalán részletesen ismerteti a gyakorlati orvos-
lást, míg Lopez Austin 1980.több fejezetben kitér az anatómiai ismeretekre és az egyes testré-
szek és szervek funkciójáról alkotott fogalmakra.
12 A Mesoamericán belül tapasztalható eltérések koránt sem lebecsülendők, annak ellenére,
hogy a nahuatl nyelvterület és a mexica hódítás által érintett területek a homogenizálás ered-
ményét is magukon viselték a kereskedelmi utak, az adózás és a központosító intézmények
terjesztésében. Az eltérésekre néhány példa: míg a maják és talán már az olmékok is ismerték a 
zérót, az abszolút időszámítást, a mexicák csak 52 éves periódusokon belül ismerték az abszo-
lút időpont meghatározásának módját. Az individuális érzések hangját csak a tölték leszárma-
zottak köréből ismerjük, élükön a költőként és mérnökként egyarán köztiszteletben álló
fejedelemmel, Nezahualcoyotl\a\. 

Agustín LOPEZ AUSTIN: Cuerpo humano e ideológia. Las concepciones de los antiguos
nahuas. I—II. Mexico, 1980. e kódexek philologiai elemzésére támaszkodik. Lehettek Sahagun
rendtársai között akik szintén hozzáfértek, miként néhány kutató is de mindmáig, teljes terjede-
lemben csak kéziratban és több részben, különböző gyűjteményekben tanulmányozható.

Gonzalo AGUIRREBELTRÁN: Medicina у mágia. El proceso de acalturación en la estructura 
colonial. Mexico, 1936. 443, 334. p. Tanulmánya az általa használt forrásnak megfelelően,
elsőrendű az orvosságosemberek mint a faluközösségben az összetartozás, olykor az ellenállás
szervezőinek szerepét vállalók szempontjából de ugyanakkor a tanulmány főként az afro-
amerikai szinkretizmust kívánja feltárni.
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vetkezett a cezúra, gyorsan ötvöződött az indián közösségek népi- orvoslása
a négerek, mulattok, meszticek gyakorlatával. Az átvételt eleve megkönnyí-
tette az amerikaiak és a jövevények gyakorlatában, ezen a téren megnyilvá-
nuló analógia. Az átvétellel együtt megvilágítja az ismeretek
hagyományozásának korabeli modelljét is és arra a beismerésre késztet, hogy
ne csak a meghaladni szükséges terén jelöljük ki az eredeti amerikainak vélt
jelenségeket! Illetve legyünk figyelemmel arra is, Hippocrates és Galenus,
Dioscorides, Avicena tudományából jóval kevesebb jutott el az amerikaiak-
hoz15 mint amennyi afro-európai babona megerősítette korábbi varázslóikat a 
maguk gyakorlatában.16 Egy másik tény legalább ilyen fontos bár az esemé-
nyeket igazán nem befolyásolta, miszerint az európai kultúrfölény nem vált
tapasztalati valósággá az amerikaiak számára. Ugyancsak a XVI. század ele-
jén, szinte Európában és a Nyugat Indiákon egyidöben láttak munkához a 
vallásgyakorlat tisztaságát felügyelők, korabeli nevükön a bálványimádat 
kigyomlálói akik nem csak jelentést tettek az állapotokról hanem az indiánok
gyóntatói számára részletes instrukciókat fogalmaztak.17 Természetesnek kell
venni, hogy mind az instrukció fogalmazói, mind azok akik utóbb történeti
forrásként merítettek írásaikból elsősorban példatárként kezelték ahonnan az
antikvitás és a prehispán amerikai mentalitás megegyező vagy analóg jelen-
ségeire lehet a megfelelő idézeteket kiemelni. Ezen túl azonban a bálvány-
imádat gyomlálói koránt sem kizárólag a barbár szokások, a vadak kultuszai
miatt vették a fáradságot, hanem legalább annyira aggódtak a zoroaster köve-
tőinek, az ariánusoknak a kultuszaival talált rokon jelenségek miatt. A politi-
ka az Ibér félszigetet, köztudott, hogy Amerika felfedezésével és
gyarmatosításával egyidöben, erőszakkal változtatta egyvallásúvá de előző-
leg, legalábbis a görög gyarmatosítás idejétől nyomon lehet követni a folya-

15 Carlos VlESCA TREVINO: Alonso Lopez у su Suma у recopilación de Cirugía (1535-1597). 
29-59. p. = Estudios sobre etnobotánica у antropológia médica. Ed. Carlos VIESCA TREVINO.
Mexico, 1974. 65 p. 1578-ban jelent meg az első orvosi könyv Mexikóban, XIV, 201 fol.
Szerzője Alonso LOPEZ a klasszikus nyelveket nem ismerte, egyetemi tanulmányokat biztos,
hogy nem végzett. Feltehetőleg Francisco Hernandez révén szerepelnek müvében, az említés
rangján, ókori szerzők. Forrásai közül VIESCA TREVINO, Guy CHAULIAC: Chirurgia magna
hatását tartja meghatározónak, szellemében skolasztikus. 33. p. Könyvében az ajnánlás
"mindazoknak akik olvasni tudnak, ... hogy gyógyíthassák az indiánokat, ... városon kívül, 
bányákban, nagybirtokon, falvakban és távoli helyeken" idézi VlESCA TREVINO 31—32. p., ami
nem túl ígéretes a páciensek szemszögéből nézve.
16 Kettős mércével mérnek akik az amerikai orvoslás jóhírét sokallva kifogásolják, az importált
gyógynövények közül némelyik nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, mint például Be-
nedek István is, ugyanakkor cseppet sem aggódik vajon a CERVANTES Don Ouijote'\ában sze-
replő gyógynövények megállják-e a helyüket a modern profilaxisban: 1. BENEDEK Lm. 45-72.
p. különös tekintettel a 68. p. - Gustav HENNINGSEN: The witches' advocate. Basque 
witchcraft and the Spanish Iquisition (1609-1614). Reno, Nev., 1980. Bp, 1988. 353 p. - A
korabeli magyar ráolvasásokról igen tanulságos BOLGÁR Ágnes: Magyar bájoló imádságok a 
XV-XVl. századból. Bp, 1934. 39 p. melynek bevezetőjében a szerző közöl a bájoló imádsá-
gokkal foglalkozó szakirodalmat és megállapítja mily szoros a rokonság a magyarul fennma-
radt szövegek és középkori latin és német nyelvű megfelelői között.

Jacinto de la SERNA: Manual de ministros de indios pára el conocimiento de sus idolatrias 
у extirpación de ellas ... Ed. Francisco del PASO Y TRONCOSO. Mexico, 1953. 47-368. p.
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matos betelepülést, így a világvallások mellett itt korábban megfért mindaz
amit heterodoxianak neveztek. Tárgyunk szempontjából ezeknek az iratok-
nak a forrásértéke a ráolvasó szövegeknek és a konkrét szituáció viszonylag
részletes leírásának az együtteséből fakad. Sőt, keletkezésének dátuma miatt,
hidat képez a vallástörténeti tanulmányok alapján rekonstruált prehispán
világkép, az utalásszerűén, az orvoslásról szóló híradások és a mára leszűkült
szerepkörben, erős idegen hatásokkal kevert népiorvoslás között.

Cseppet sem lebecsülendő azon publikációk száma amelyek tárgya,
hivatkozással a racionális elemekre18 a hatóanyagokra és ezek alkalmazására 
szorítkozik.19 Ez az irodalom azonban bevallott céljának megfelelően
egyáltalán nem kíván foglalkozni és így nem is kecsegtet azzal a reménnyel,
hogy felfedné azt a hatást amelyet hajdani alkalmazóik tulajdonítottak ezek-
nek. Az antik kultúrákhoz hasonlóan a mesoamericm orvoslás is a világ
keletkezésével, a világrend fenntartásával, kapcsolatos elvekkel azonos el-
vekre épült, azonos taxonómiai rendszerbe illik. Tehát az erre vonatkozó
közlések leginkább a történeti jellegű elbeszélésekben, a rituális és a jóslásra
használt naptárakban és a világteremtés mítoszaiban keresendők.20 Ugyanúgy

Bernardo ORTÍZ DE MONTELLANO: Aztec medicine: empirical drog use. (továbbiakban:
ORTÍZDE MONTELLANO) - Ethnomedicin, III. 3-4. sz. Hamburg (1974/75) 249-271. p.
19 Alonso LOPEZ volt az első aki a Suma-Ъап, 1. 14. jegyzet, 52 nahuatl néven nevezett gyógy-
hatású növényt ajánlott, melynek a harmadát Európában is használták már Amerika felfedezése
előtt. Nicolas MONARDES: Dos libros, el uno que trata de todas las cosas que traen de 

nuestras Indias Occidentales que sirven al uso de la Medicina, у el otro que trata de la Piedra

Bezoar у de la Yerva Escuerzonera. Sevillában, 1569., sevillai orvos tollából, aki hihetőleg
személyesen soha nem járt Amerikában. Idézi BENEDEK Lm.: 36-39. p., Eui - Nyelvemlékek-
ből és kortárs etnobotanikai gyűjtés alapján publikáltak többek között: Ralph ROYS: The 

ethnobotany of the maya. The development of Middle American research. .New Orleans, 1981.
- ORTIZ DE MONTELLANO Lm. - Jose LIRA: Apuntes sobre lafarmacopea tradíciónál andina.

= Bulletin d'Institute Francais D'Etudes Andines. Tom. IX. no. 1-2. (1980) - JÁRAINÉ
KOMLÓDI Magda: Gyógynövények, növényi orvosságok és alkalmazásuk a mexikói népi orvos-

lásban. 131-144. p. = Síppal dobbal ... Hagyományos orvoslás az Európán kívüli népek köré-
ben. Szerk. Babulka Péter, Borsányi László, Grynaeus Tamás. Bp., 1989. - LOPEZ AUSTIN
Mercedez de la GARZA és mások 1970-es és 1980-as években megjelent tanulmányai áttörést
jelentett, mert taxonómiai rendszerbe illesztve értelmezte az ember spirituális alkotóelemeire
vonatkozó nyelvi emlékeket. Lopez Austin, alapvetőn philológiai jellegű tanulmányában
bőven idézi, értelmezi a régészet, a néprajz, a történettudomány ide vágó adatait, az egymás
után betelepülő népek közös kultúráját amely "idővel homogénné vált hagyományt közvetít és 

csak nagy általánosságban lehet a nahuatl nyelvű népeknek tulajdonítani" 1980 I. 8. p. Ebben
a tárgykörben 1969 óta, az Estudios de Cultura Nahuatl (továbbiakban: ECN ) folyóiratban
jelennek meg tanulmányai, elsőként a gyógyhatású szerekről: "De las plantas medicinales у de

otras cosas medicinales. ECN 1969. Az orvoslásra nem tér ki de ugyancsak a világegyetemre
vonatkozó fogalmak meghatározásában jelentős tanulmányok, amelyekre a továbbiakban
támaszkodik jelen munkánk, Mercedes de la GARZA: El hombre en el pensamiento nahuatl у

maya. Mexico, 1978. 141 p. és Pedro CARRASCO: La sociedad mexicana ántes de la conquista. 

165-289. p. = História general de Mexico. I—II. Mexico, 1981. Álláspontjuk, részben a fel-
használt források miatt, lényeges kérdésekben, egymástól eltér, témánk szempontjából ezekre
nincs módunk kitérni.
20 Megfelelő áttekintést ad SÁRKÁNY Mihály: Közép- és Dél-Amerika népei, с fejezetben, a 
Mitológiai ábécében. Bp., 1985. 71-90. p. a naptárról, a teremtésmítoszokról, általánosságok-
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miként az agrárrítusok sem szolgálták a növénynemesítés vagy a sokféle
agrotechnika közvetlen céljait, a gyógyítást szolgáló gyakorlatban sem szo-
rítkoztak a fiziológiai hatás elérésére. E kétféle jellegű de egyaránt a testi-
lelki egészséget szolgáló gyakorlat megkülönböztetése az egyik legjelentő-
sebb eredmény a prehispán művelődéstörténet kutatásában. Számos, néprajzi
és más antropológiai kutatás torpant meg ezen a ponton. Olykor megelégszik
annyival, hogy pszichológiai eszköznek átminősíti az orvoslásnak, a mai
racionalitás fogalmával össze-egyeztethetetlen mozzanatait, a mágikus ele-
meket, anélkül, hogy meghatározná, mit illet ezen a néven. A pszichológiai
hatás, elnevezés gyakran egyebet sem jelent, mindössze tanúskodik a kuta-
tónak a kutatás tárgya iránti messzemenőn elnéző magatartásáról.21

ban a vallásról. Forrásokat nem közöl. Magyarul, azóta megjelent a Popot Vuh, a TOVAR:
Azték krónika. A népek meséi sorozatban: A boldogtalan kolibri., az így látták., és a Sasok és 

kondor kese lyuk. címmel megjelent szövegválogatások.
21 Egy a sok példa közül, Alain ICHON: La religion de los totonacas de la Sierra. Mexico,
1973. 512 p. A "Gyógyító szertartások" с. fejezetben, 334-343. p., a gyógyítás egyenlő a
mágiával. "El tratamiento seguirá siempre el esquemaya descrito: búsqueda de la causa de la 
en/ermedadpor médio de los cristales adivinatorios, tratamiento psicoterapeutico por succión 
si el caso se presta completado con un tratamiento seudo-medicamentoso sutnario, en fin 
ceremónia religiosa" 334. p., a kristályt kizárólag a betegség eredetének megállapításakor
használják, "jóslásra". Ilyenkor a varázsló "azt lát a kristály segítségével amit akar", írja {"él ve 
en sus cristales lo que ha decidido ver, en razón de la en/ermedad que supone aqueja al 
paciente" 261. p.) és fel is sorolja a diagnózis néhány gyakori esetét a "Jóslás és orvoslás" с
fejezetben, 256-262 p. anélkül, hogy bármi módon utalna a megkülönböztetés tartalmára,
esetleg ilyen tanulmányokra, leírásokra vagy ezek hiányára. Ebben a tanulmányban a mágikus
gyakorlat, úgy fest mintha a gyógyítás célját szolgáló, kizárólagos eszköz lenne. A bevezetés
egy sor kérdést vet fel anélkül, hogy módszerét és elvi alapállását körvonalazná, mondván,
"Lehet, hogy a magunk nyugati mentalitását próbáljuk beleképzeli ("proyectar") a totonaca
indiánok kusza ismereteibe ("nociones") holott esetleg nem érzik a szükségét, hogy koherens
rendszert alkossanak azokból, hanem csak egy szűkkörű kisebbség őrzi a szent hagyományokat
("tradiciones sagradas") amelyek a többség számára ismeretlenek ("inalcanzable" azaz elérhe-
tetlen) 37. p. Mindaz amit a rontás, ijedtség néven neveznek az adatközlői és amit az "árnyék
felállítása" 261. p. néven a varázsló tesz, rendkívül hasonló a hódítás korabeli lélek-vesztéshez
és a tonalli visszaszerzéséhez. Az egyik általa ismertetett esetnél megjegyzi, az "árnyék felállí-
tását" végezheti a varázsló is vagy a bába ( v.o. Sahagún a második fürösztésről és a tonalli 
visszaszerzéséről, a 30. jegyzetben ). A további leírásban analóg gyakorlatot lehet felismerni a 
rontás és az ihíyotl -nak az eltávolítása, vagyis egy másik tárgyba való átcsalogatása között,
amelyről szerzőnk koherens ismeretek hiányában nem is vélekedhet másként: "minden joggal
pszichoterápiának lehet minősíteni a (rontás) kiszívását... annak ellenére, hogy egyes, nagyon
alantas varázslókat tettenértek nyilvánvaló csaláson, nem is egyszer". 262. p. tehát, ha úgy
tetszik ami az egyik helyen „szent hagyomány" abból utóbb „nyilvánvaló csalásnak" lesz. -
ORTIZ DE MONTELLANO Lm, 249-250. p. a "pszi-chológia birodalmába" helyezi a mágiát,
továbbá a tudomány megkülönböztető feltételét a kísérletező kutatástól való függésében hatá-
rozza meg amelynek helyessége vitathatatlan. Ugyanakkor a kísérletezés korai formáinak nem
tulajdonít jelentőséget. Megelégszik annyival, hogy az azték orvoslást a "mágia, a tudomány és
a vallás keverékéének ismeri el, ugyanakkor megállapítása kategorikus, "nem létezett éles
megkülönböztetés a mágia, a tudomány vagy empiriznus és a vallás között", holott helyesebb
volna elismerni, nem tudjuk milyen út vezetett a kísérletezéstől, "empirizmus"-tól az ismeretek
kodifikálásáig. Közismert tény, az amerikai hatalmi elittel együtt megsemmisült a szellemi
elit. Ellentétben a későbbi századok gyakorlatával, az orvosságos-emberek, a szertartásokban
résztvevők saját magukon kellett hogy kipróbálják az általuk alkalmazott szerek hatását.
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Az orvostörténet egy sajátos területe a hallucinogén és a pszichotróp
szerekkel illetve a tudat állapotát elváltoztató szerekkel és eljárásokkal kap-
csolatos. Richard SCULTES és Alfred HOFMANN a hallucinogének kutatástör-
ténetét 1855-től, Ernest FREIHERR VON BlBRA e tárgyban megjelent
könyvétől származtatja. A következő lépést az interdiszciplináris kutatás
irányába, Louis LEWIN Phantastica címmel 1924-ben kiadott könyve jelen-
tette, melyben immár számot adhatott azoknak a növényi hatóanyagoknak a 
mesterséges előállításáról is amelyek segítségével a modern tudomány, bi-
zonyos kóros elmeállapotok előidézésével, az elmebetegségek modellezésé-
vel, kijelölte e hatóanyagok új alkalmazási területét. Az 1930-as évektől
számos olyan terápia kidolgozására is lehetőség nyílt, amely ugyanazokra a 
hatóanyagokra épít mint amelyeknek kultúrtörténeti szerepüket is köszönhe-
tik, egykor a legmagasabb presztízs, máskor pedig a teljes számüzöttség je-
gyében.22 Mesoamerica a földkerekség azon területeinek egyike ahol a 
legtöbb ilyen hatású szert használják mind a mai napig. A legelterjedtebbek
közé egy kaktusz tartozik, a Lophophora williamsii, vagy apeyote, (pejote)
30 féle alkaloidát tartalmaz. Közüle a trimetoxifeniletilamin idéz elő különö-
sen erőteljes, színekben gazdag látomásokat. Egy másik ilyen szert „az iste-
nek husa"-'nak neveztek nahuatl nyelven24 de botanikai lag nem egy, hanem
több megfelelője van, a Panaeolus több fajtája és egy gomba, a Stropharia
cubensis is közéjük tartozik. Psilocibin és psilocin típusú alkaloida tartal-
muk, kép- és hangeffektusok gyanánt jelentkezik. De Hernandez különféle
terápiás alkalmazásokat jegyzett fel egy sokáig azonosíthatatlannak tűnő
szerről, az ololluhquiról, (olojúki) is.25 Használták fájdalom- és lázcsillapí-
tásra, felfúvódás ellen, továbbá „amikor érintkezésbe kívántak lépni az iste-
neikkel, és üzenetet vártak tőlük, ebből vettek magukhoz a papok, írja a 
magjáról, hogy általa delíriumot idézzenek elő". Más szerző szerint „hivatás-
szerűen élnek az ololluhquivsd, csalárd doktoraikon keresztül hozzá fordul-
nak, .... hisznek abban, hogy általa megtudják amit tudni kívánnak" azaz a 
betegségek okát, vagy azt, hogy megkerül-e elvesztett vagy elrabolt holmi-
jukjószágaik. Sőt egy olyan kenőcs alkotóelemeinek egyike volt amellyel ha
bedörzsölték magukat, „minden félelmük megszűnt bármilyen súlyos hely-
zetben is voltak". Számos kudarccal végződő próbálkozás után, ezt a szert a 
Turbina corymbosával, egy kúszónövény hatóanyagával sikerült azonosítani.
Magja az LSD hatásával vetekedő ergolinikus alkaloidát tartalmaz és így
beigazolódott, mily jogos volt nem csak az amerikaiaknak a szer hatalmába
vetett bizalma hanem egyúttal a használatát tiltó hittérítői erély is.

A továbbiakban érintenünk kell a pszichotróp szerek alkalmazását
Alfredo Lopez Austin nyomán, a lélek egyik válfajának ismertetésénél. Ezút-

22 R.E. SCHULTES - A. HOFMANN : Planta de los dioses.Origen del uso de los alucinógenos.

Mexico, 1982. 192 p., a haluciongének kortárs alkalmazásáról I. 144-153., 184-185. p.
23 SCHULTES - HOFMANN lm. 48., 74., 132-143. p.
24 Nahatl nyelven: teonanacatl, (teonanakatl) 1. SCHULTES - HOFMANN Lm. 144-153. p.
25 SHULTES-HOFMANN i.m. 158-163., alkalmazásáról idézi SAHAGÚM
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tal, a prehispán és a felfedezést követő korszak különbözőségét illetően, előre
kell bocsátani, egy lényeges momentumot. Az a társadalom amely a tudat
állapotának elváltoztatására számos módszert ismert, alkalmazott, megenge-
dett, egyúttal a szocializáció során szigorú rendet jelölt ki a felhasználását
illetően is. A beavatás egyet jelentett azzal, hogy a serdülő ifjak önmagukon
és társaik viselkedésén tapasztalhatták mind e szerek és eljárások hatását.
Előírások és tiltások határozták meg az alkalmazók körét és az alkalmakat. A 
társadalom rendjére veszélyes visszaélések maguk után vonták akár a teljes
kiközösítést is, vagy a halálbüntetést.26 Mikor az LSD hatásával vetekedő
varázsitalok és kenőcsök, mint diabolikus szerek mindenestől száműzöttekké
váltak,27 megkezdődött tiltott és ellenőrizhetetlen használatuk. Ennek ellené-
re a népi kultúra, az ilyen szerek őshazájában megőrizte28 e szerek iránt azt a 
tiszteletet is ami mind a mai napig meggátolta hogy élvezeti cikk válhasson
belőlük és tömegesen, zabolátlanul éljenek velük minden feltétel nélkül!

***

Ahhoz, hogy a mesoamericai orvoslást megértsük tudnunk kell mit

gondoltak annak idején az emberi testben lakozó lélekről.29 Eszerint, a test
különböző részeiben, eltérő eredetű és részben egymást fedő de lényegében
egymást kiegészítő lélek lakozik, három spirituális elem amely az ember
egész személyiségét magában foglalja. Amellett, hogy a testrészek vagy
egyes szervek elváltozásait ezeknek a spitiruális elemeknek a károsodásával
magyarázták, valóban minden bajt, a beteg teljes személyiségének és vala-
mennyi emberi kapcsolatának összefüggésében vizsgálták. A betegség kivál-
tó okát meghatározni a jósnaptár ismerőinek volt a feladata, miként ezt
követőn a bajelhárító, a lélek épségét szolgáló szertartásokat is elvégezték
vagy ha az eset úgy kívánta, a sajátos szertartást végzőhöz fordultak. Akik
megszegték a rokoni és a nagyobb közösség együttélésének szabályait azok-
ról azt tartották, hogy önmagukon kívül másokat is veszélybe hoztak, elme-
háborodottak, melankóliában szenvednek. De voltak esetek, a pedagógia és
az orvoslás határán, amelyekről Sahagún tudósít, amikor maguk a szülők
folyamodtak aromás, csípős növényekhez, mint fegyelmező eszközökhöz. A 

Joanna BRODA: Relaciones políticas rituaiizadas: el ritual сото expresión de una
ideológia. 219-254. p. = Economía política e ideológia en el Mexico prehispánico. Ed. J.
Broda, P. Carrasco. Mexico, 1978. 270 p.
27 SCHULTES - HOFMANN Lm. 133. p.
28 SCHULTES - HOFMANN : a gomba szedése része a rítusnak, soha nem árulják piacon és egyéb
úton sem terjesztik lm. 109-110., 148. p.
29 A. LOPEZ AUSTIN i.m. alapján. Forrásaira I. 12. jegyzet. Szintén taxonómiai rendszerként
értelmezi a világ keletkezésének mítoszait Mercedaz de la GARZA, 1. 53. jegyzet, de az azték és
a maja kozmogónia összehasonlító vizsgálatára szorítkozik, a világ keletkezésének több válto-
zatban fennmaradt, epikus hagyományát véve alapul. Lopez Austin tanulmányában, a kozmo-
gónia rekonstruálásához elsődlegesek a nahuatl források, közte a társadalomtörténeti jellegű
ismeretek, így az orvoslásra is kitér. CARRASCO i.m. viszont jelentős mértékben támaszkodik
ikonográfiái ismeretekre, közte oaxacai keletkezésű, a maja-tolték együttes hatások területéről
származó kódexekre is.
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tünetek kezelését, a megfelelő, egy - két terápiára szakosodott gyógyfüvesre,
masszőrre, csontkovácsra, érvágóra, szemészre, bábára, stb. bízták.

A fej a leginkább racionális lélek, a tonalli (tonajji) központja. Amíg
az újszülött világra nem jött, anyjával együtt, anyjának lelke az övé is, és
mivel immár ketten élnek ugyanazzal a tonalliwal, védő amulettek erősítik
biztonságukat. Születéskor minden élőlény a Kettősség Urától és Úrnőjétől*0

megkapja a saját lelkét, a tonallit amit értelemszerűen sorsnak, hajlamnak is
lehet fordítani. Az újszülött testét a hozzá tartozó tonalliwal, szertartás kere-
tében végleg egybekapcsolták. Ennek ideje a második fürösztés volt, napját a 
születést követő négy napon belül a legkedvezőbb előjelű napon végezték.
Később, a hajlamokat és így a sorsot nevelés által ha nem is ítélték megvál-
toztathatónak, mégis mikor az ember "arcot és szívet kap", azaz neveléssel,
igyekeztek kedvezően befolyásolni. A tonallin kívül másik két spirituális
elem létére utalnak a bába szavai közvetlen a születés után. Miközben a bába
az első fürdetést végezte, az újszülöttel veleszületett másik két lelkére céloz-
va mondta: „a víz feléleszti, megtisztítja, növeli benned amit értékesnek
neveznek, a szívedet és a májadat" vagyis tisztító szertartásával a szülőktől
kapott örökség megtisztítását végezte. A szív, részben értelmi, részben ér-
zelmi kötődésekért volt felelős, ez magában foglalta az egyénnek a mikro-
kozmoszhoz, a faluhoz, városrészhez, nagyobb közösséghez, tájhoz fűződő
kapcsolatát, beleértve a hagyománytiszteletet is. A szívhez kapcsolódó lélek
neve teyolía, (tejolía).31 A májhoz asszociált ihíyotl (íjotl)32 lélek felelt az
indulatokért és a többi emberre gyakorolt hatás képességéért. Az orvoslás
elveinek ismeretéhez mindháromnak figyelmet kell szentelni, különös tekin-
tettel a tonallira, a sors lélekre és az ihíyotha vagyis az indulatokra.

A tonalli a három közül az, amelyik leginkább a fejjel van kapcsolat-
ban, például mindaz amit az érzékszervek által észlelünk. Ugyanakkor jelen
van mindazokban a testrészekben is amelyek növekedése szemmel látható,
miként a csontokban is továbbá amelyek soha nem szűnnek meg növekedni,
mint a haj, a köröm de ezen túl elválaszthatatlan a vértől és a szívtől is. A 
tonalli ereje vagy a mennyisége változó, függött részben az életkortól és a 
körülményektől is de számos egyéb tényező befolyásolhatta. Már a névadás
alkalmával megerősítették amennyiben kapcsolatot teremtettek valamelyik
előd és az újszülött között. Az uralkodók neve a maja feliratos emlékeken
megegyezik valamely dátummal, a dátumok pedig az egyes intervallumok-
ban, minden végbemenő folyamatot kormányzó istenek kalendáriumi nevé-

30 CARRASCO i.m. 241-243. p. és hasonló értelemben említi az istenpárt akik a Hetedik Ég-
ben laknak, LOPEZ AUSTIN i.m. aki a férfi - nő és áttételesen ezáltal az egymást kiegészítő,
ellentétes tulajdonságok ellentétpárjaiban így a társadalmi hierarchiában is ugyanazt a kettős-
séget ismerte fel a katonai tlatoani. és a közjogi cihuacoati megkülönböztetésével mint amit
kozmikus kettősség néven (dualidad cósmica) képviselt az istenpár. A kalendáriumi ünnepek
egyike sem kapcsolódott a Kettősség Ura és Úrnőjéhez. 
31 LOPEZ AUSTIN 19801: 208. p.
3 2 LOPEZ AUSTIN 1980
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vei, tehát valamely isten nevét viselték. A leszármazottak birtokában, bár-
mely tonallit tartalmazó maradvány, haj, köröm, hamvak, afféle lelki tőkét
képezett. Az élet során, az évek múlásával gyarapítani is lehetett a tonallit de
részleg vagy egészen elveszíteni is. Sőt időleges távozását még nem tartották
veszedelmesnek. A súlyos, kóros állapotot ugyanakkor a tonalli elvesztése-
ként fogalmazták meg. Ez halálos veszedelmet jelentett. A halál beálltakor
végleg különvált a testtől és a többi lélektől ami a szívben és a májban ho-
nolt. A sors-lélek ezután az elhunyt halálának körülményeitől függően tovább
élt, immár végleg elszakadva attól a testtől amelyet éltetett, ezután erejével
táplálta az istenségek valamelyikét hozzájárult további működéséhez.

A többi lélektől eltérően, a sors-lélek bizonyos mértékű ideiglenes
távozását természetesnek tartották, mintha a kellemes és jó dolgok képesek
volnának elcsalogatni a testtől amennyiben csak távozás árán élvezheti azo-
kat. A Badianus kódex utazók számára éppen ezért írja elő a kellemes aromá-
jú amulett viselését, nehogy idegenben a sors-lélek túlzott csábításnak legyen
kitéve. De a tonalli rendszeres, nagymértékű távozásával magyarázták azokat
az állapotokat is amelyekben az észlelést akár az alvás, az ájulás vagy va-
lamilyen extatikus állapot akadályozza, mint amilyen a coitus. A próféciák
érdekében, orvoslás vagy egyéb céllal vállalt látomásokat-szerző-úton szintén
a tonalli működött, akár éltek hallucinogénekkel, akár egyéb úton, bármiféle
szer nélkül, puszta önmegtartóztatás által érték el a látomások előidézését.

A jósnaptár olyan periódusokból állt amelyeket többnyire állatokkal
jelképeztek, az adott periódus alatt születettek hajlamait a szimbólumként
szereplő állat viselkedésével írták körül. A nevelésben, leginkább a tonallit 
erősítő fegyelem, önuralom kapott szerepet.34 Azoktól akiket a kormányzatra
alkalmasnak ítéltek, fokozott mértékben követelték meg, a nemesek iskolái-
ban a böjtöket, a szexuális önmegtartóztatást, a virrasztást de nem csak a 
felnőtté avatás előtt hanem azután is. Élete során lehetősége nyílt a tonalli 
gyarapítására mindazoknak akik legyőzték ellenségeiket és javaikkal együtt
megszerezték sors-lelküket is. A mexica háborúisten és egyben törzsük pat-
rónusa, Huitzilopochtli (Uicilopocstli)36 fegyverben született, ellenségeit
legyőzte a csatatéren, eredeti kifejezéssel, a "labdajáték terén" ahol győzel-
mét a felhasított mellkassal szerte szórt ellenség jelezte, "Huitzilopochtli 
megette tonalli-lelküket" vagyis megszerezte a sorsukat. Közismert tény,
hogy a spanyol hódítás idején a korábban alávetett népből lett hatalom, az

33 CARRASCO Lm. 265-268. p.
34 SAHAGÚN erre vonatkozó leírását nahualtból fordította és magyarázatokkal közli LOPEZ
AUSTÍN: Augurios у abusiones. Mexico, 1969. 220 p.
35 LOPEZ AUSTIN 1980 83-88. p.
36 Az ünnep értelmezését, leírását 1. Miguel LEÓN - PORTILLA: México-Tenochti-tlan: su 
espacio у tiempo sagrados. Mexico, 1978. 79 p. - Walter KRICKEBERG: Mitos у /eyendas de
los aztecas, incas mayas у muiscas. Mexico, 1980. 267 p.: 33., 214. p. - A labdajátékról 1.
REZI-KATÓ Gábor: Ősi labdajátékok Amerikában. = Élet és Tudományés 41. (1986) 25. sz.
781-782. p. és dr. KLIMES-SZMIK Katalin: A labdajáték mint szimbólum. = Élet és Tudomány,
41. (1986) 25. sz. 783. p.
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azték vezetéssel újjáalakult Hármas Szövetség, kiterjesztette uralmát
Mesoamerica jelentős részére. Nem tudni mióta volt szokás az évente meg-
rendezett fogolyszerző csata a szomszéd - ellenséges - népek között, mikor
"megörvendeztették a Földet és a Napot". Ezek során, a korabeli európai
csatáktól, a tűzfegyverek korára jellemző vonástól eltérően nem az ellenség
megsemmisítésére törekedtek, hanem fogolyszerző ütközetek voltak. Ekkor
ejtették a termékenységi rítusok és a törzsi védőisten kultuszaiban lényeges
szerepet játszó emberáldozathoz szükséges foglyokat. A foglyulejtő maga is
gyarapította ezáltal sors-leikét, miközben a foglyot úgy gyászolta mintha
saját gyermekét veszítette volna el, tonallit tartalmazó maradványait meg-
őrizte. A feláldozott sors-lelke nagyobbik részt a természet erőinek megúju-
lását szolgálta. Mindazok akik adósság fejében szolgáltak, mindaddig amíg
nem voltak önnön sorsuk irányítói, mindaddig amíg vissza nem szerezték a 
szabadságukkal együtt az akaratukat is, nem rendelkeztek tonallival. 

A mexicák szintúgy hitték, más ősi civilizációkhoz hasonlóan, hogy
az egyén testi és lelki állapotát ugyanazok az erők irányítják és befolyásolják,
mint amelyek kozmikus méretekben a világ fennállását és a szűkebb környe-
zetet, a kisebb közösségek életét is. Minden ami létezik, e felfogás szerint,
születésekor és elmúlásakor egyaránt állandó körforgásban van és szerves
része marad egy állandó egésznek. Helyesebb újjászületésről és átalakulásról
beszélni, bár ilyen egyértelműen csak a csecsemőkorban elhunytakról37 szól-
nak a nahuatl nyelvű szövegek. A világ keletkezéséről szólva a maja 38 Popol 
Vuh-Ъап a teremtő istenek az embert kukoricából gyúrták. A nahuatl világ
keletkezését elbeszélő mítosz39 a világ létezésének öt korszakát vagy fázisát
különbözteti meg. Quetzalcoatl és Tezcatlipoca felváltva, egymással vetél-
kedve teremtettek egy - egy korszakot, majd elpusztították. Ezek közül az
utolsó, a jelenkorban élőket az előző korszakokban élők csontjaiból és az
istenek véráldozatából teremtették.40 Az életet adó napot ( ami egyenlő a 
fénnyel, a meleggel, az időszámítás egyik alapelemével ) az istenek tűzhalá-
luk árán teremtették. A nap az égen volt már de mindaddig mozdulatlan ma-
radt amíg az istenekkel azonos áldozatot az ember be nem mutatott. Vagyis
az idő nem jöhetett volna létre az előző korszakokban élt emberi lényektől
különb embernek,41 „az istenek szolgájának" áldozatai nélkül. A mexica 
ideológia szerint a háború, azaz a fogolyszerzés, a termékenység záloga.42

Míg falun, sőt, a Hármas Szövetség vallási központjában is többnyire meg-
elégedtek szerényebb véráldozattal amit a fűlcimpák, a nyelv, a penis átszú-

Tlaloc, az esőisten paradicsomáról Teotihuacanban faifestmény is fennmaradt, a bőség, a 
kellemes élet, igazi Paradicsoma, tele virágokkal, patakokkal, középen, a tduzzadó emlőkkel
ábrázolt, u.n. dajka fa állt, 1. LEÓN-PORTILLA Bevezetés GARZA Lm. 
38 Popot Vuh, nem európai hatásoktól mentes eredetmítosz, idézi KRICKEBERG Lm. 91-104.,
232-233. p.
39 Leyenda de los Soles. Mexico, 1975. 119-122. p.
40 KRICKEBRG Lm. 26., 210-214. p.
41 GARZA Lm. 
42 CARRASCO Lm. 254-257. p.
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rásával serkentettek ki, tüskével, vagy esetleg termény vagy madár áldoza-
tokkal, addig a birodalom nagy, nyilvános ünnepein, főként az utolsó kor-
szakban, tömeges emberáldozatot mutattak be.43 Miután a csatateret is
megöntözték harcosok vérével az egész év folyamán, ugyanolyan elvek
alapján biztosítottak termékenységet, prosperitást minden tekintetben, mint
amilyen elveken az orvoslásban is alkalmazták a lélekre vonatkozó gyógyí-
tást. Az azték nép törzsi istene, Huitzilopochtii44 egyúttal a világteremtésében
szintén szerepet játszó egyik teremtő, a déli vagy kék Tezcatlipoca45 alakjával
megegyezik. Születését a téli napforduló idején tartották, akkor amikor a 
nappalok egyre hosszabbak lesznek46 Az ünnepek rítusai egyaránt árulkodnak
az éj fényein diadalmaskodó nappali fényesség urának a tiszteletéről, mint a 
népe sorsát, vándorlását, háborúit próféciákkal igazgató, a népének szállást
és hatalmat biztosító, háború istenének járó olyan fogalomról, amely a múl-
tat, a mitikus időket képes egybekapcsolni a jelennel.47 A mexicák és szom-
szédaik egyaránt elismerték egymás törzsi védelmező istenét más tekintetben
teremtőnek.48 A törzsek és isteni protektoraik sorsa közös. Erről szól a míto-
szok nyelvén egy Tula városának hanyatlását elbeszélő történet. Az emberál-
dozatot tiltó pap-király,49 másik nevén keleti vagy vörös Tezcatlipoca 
vereséget szenved, az újonnan betelepülők védő istene, a fekete Tezcatlipoca 
pedig cselvetéssel győz.50 A hatalomváltással egyidőben a termékenység
esőistenei elrejtették az ember elől az élelmet és többé nem a toltécoktól 
fogadták és várták a nekik járó áldozatot, hanem a győztestől, a jövevény
mexicáktó\.5i Mesoamericában a hatalmi pozíciót maguknak kivívó népek de

LEÓN-PORTILLA i.m. Tulában az emberáldozatot tiltó Quetzalcoatl városában harcosok
alakjára kifaragott oszlopokból állt az egyik lépcsős piramis tetején a szentély oszlopcsarnoka,
a Chac Mol néven ismert áldozati kő szintén, harcost formázott, fekvő helyzetben. Mexico-
Tenochtitlan főtemploma iker piramis tetejére épült, iker szentély volt, az egyik Tialoc, a 
másik Huitzilopochtii tiszteletére, mindkettőn a megfelelő alakúra kiképzett áldozati kővel.
44 Nevének jelentése a déli égtáj és a kolibri szóösszetételéből áll nahuatl nyelven.
45 CARRASCO 1981 242-247. p., a színekre vonatkozón 1. 263-281. p. GARZA i.m. 34-37. p.
46 BRODA 1982.a. 133. p.
4 7 LEÓN-PORTILLA i.m. 46. p.
48 CARRASCO 1981 237-241. p. a források nem magyarázzák, miként lehet, hogy Quetzalcoatl 
vagy Huitzilopochtii hol a művészetek, mérnöki ismeretek patrónusaként szerepel (Tulában),
hol a háborúé és a harcosoké.
49 Quetzalcoatl, azaz a Tollaskígyó. Nevét egy Guatemala területén honos madár neve és a 
kígyó nahuatl neve alkotják. Bécsben ma is látható az a tollkorona amit Moctehuzma, mint a 
legdrágább ajándékok egyikét Corteznek elküldött, a quetzal faroktollából készült. Színe,
zöldes, színjátszó, a művészetben ugyanúgy alkalmazták mint a jadet, szimbolikus jelentése
összefüggésben áll a jelenkor a középpont és a tökéletesség fogalmával. Eszter PÁSZTORY:
The Aztec art. New York, 1983.
50 KRICKEBERGf.m. 48-62, 122-126. p.

1 Leyenda de los Soles. Vízisten volt Tialoc de Chalchihuotlicue. a női párja is és még egy
kisebb csapat akiket "a vízisten kis segédei"-nek neveznek más források. - KRICKEBERG i.m. 
60-61. p.
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a kisebb közösségek istenei is vagy közvetlen kapcsolatban álltak vagy azo-
nosak voltak a termékenység vegetációs és vízisteneivel.52

A végérvényes elmúlás, az enyészet gondolata csak a költők szavai-
ból, a virág és a dal metaforáiból sejlik53 Az ember halálát, a halál nemétől
függő átalakulásnak tekintették, olyan átalakulásnak melynek során az ember
életerjével egy transzcendens erő megújulásához, végső soron, a fennmara-
dáshozjárult hozzá.54 A nap mindennapos égi pályáját a háborúban, az áldo-
zati kövön vagy az első szülésben életüket vesztettek áldozata biztosította.
Úgy tartották, az ő tonalli lelkük kísérte hajnalhasadtától napnyugtáig az
égitestet mint ahogy a harcosok is felvonulnak a vallásos szertartásokon
Huitzilopochtli jelvényei előtt.55 Akinek a halála kapcsolatban állt a vízzel,
vízbefúltak, vízkórságban vagy bőrbetegségben, a villámcsapás következté-
ben elhunytak, azok kerültek Tlalocnak, az eső istenének a paradicsomába.56

A természetes halállal vagy járvány idején, éhínségben meghaltak lelkére
hosszú út várt, veszélyekkel teli próbatételek, míg végre megérkeztek az alvi-
lágba, a Mictlanha.51 A mítoszokból az már kiderült, hogy az ilyen halált
sem tudták minden tekintetben végleges elmúlásnak hiszen a jelenkorban
élőket az istenek a korábbi korokban élők csontjaiból teremtették.58

Mesoamerica népei nem osztoztak valamennyien a mexicák háborús
messianisztikus felfogásában hiszen a lélekkel és a halál nemeivel kapcsola-
tos megkülönböztetéseket, az ún. kiemelt halálnemeket, mind egy viszonylag
sűrűn lakott, jó megélhetést biztosító területre későn érkezett nomád törzs
ideologikus eszközeként kell értelmezni. A társadalmi rang és a vagyonszer-
zés harcias módjait legitimálta59 olyan kontextusban ahol a kereskedésnek, a 
mérnöki ismereteknek, a megfigyeléssel szerezhető csillagászati tudásnak
korábban is volt rangja, a kézművességnél, a földmüvelésnél előkelőbb.

Ennél általánosabb elv szerint minden ami történik, az az egymást
felváltó, de párhuzamosan több, különböző időegységben kormányzó isten
együttesen érvényesülő hatása alatt megy végbe. Megvoltak a kormányzói
minden egyes csillagászati napévnek, ezen belül az évszakoknak, az év ti-

CARRASCO UO.
53 GARZA i.m. 117-127. p., Nezahualcoyotl, Tezcoco fejedelme és rajta kívül egy költőkből
álló csoport nahuatl költeményeikben központi kérdés a halál utáni lét bizonytalansága, mely
az emberi élet célját illető kérdéseknek is hangot adott! Nem fogalmaznak kategorikus taga-
dást, helyette jellegzetesen rezignált hangvétel jellemző valamennyiükre.
54 GARZA Lm. 55., 89-112., 141. p. CARRASCO Lm. 255. p.
55 SAHAGÚN I. 210-211, 297-298. p.
56 SAHAGÚN I. 297. p.
57 SAHAGÚN I. 293, 296. p.
58 CARRASCO Lm. utal a teremtésmítoszok töredék voltára, a lejegyzőik közvetítette európai
hatásokra és a jelenkort illető kevés változatra ellentétben azzal a változatossággal amely a 
Világ, a Föld keletkezése terén uralkodik.
59 Johanna BRODA: LOS estamentos en el ceremonial mexica. p. 37-67. = Broda - Carrasco ed.
Estratifícación social en la Mesoamerica prehispánica. Mexico, 1976. és CARRASCO i.m. 241.
p..
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zenhárom naponként váltakozó periódusainak, sőt napközben öt és szürkület-
től hajnalhasadtáig kilenc rövidebb intervallum mindegyikének.60 Valameny-
nyi, más és más vonatkozásban érvényesülő hatást jelentett. A transzcendens
erők kapcsolata a nagyobb közösségekkel az úgy nevezett államünnepeken, a 
nagy közösségi szertartások alkalmával, a társadalmi hierarchia szerint meg-
határozott szereplés keretében történt.61 Az egyén életében az átmeneti rítu-
sokon keresztül érvényesült, ezek időpontját az éppen érvényesülő
legkedvezőbb időszak figyelembevételével meg lehetett választani.

A mexicák az időszámításra két különböző naptárt használtak.62 Volt
egy 360+5 napból álló év, és ez a vegetációs periódusokkal párhuzamosan
végzett ünnepek rendjét szabta meg. És egy 260 napból álló, a jós naptár.63

Mindkettő alapelemei ugyanabból a húsz hieroglifából és l- l 3-ig számozott
napokból áll. A két naptár kezdete 52 évente esett egy és ugyanazon a napra.
Matematikailag ez a rendszer szinte tökéletes: a 360+5 napos év kezdete, a 
napokat jelölő húsz hieroglifa közül csak négy valamelyikére eshetett. A 
húsz jel és a 13 szám valamennyi kombinációja szintén 52 évet tesz ki. Az
évkezdő napok négy jele egyúttal egy-egy égtájnak is a szimbóluma volt,
tehát minden évnek, egymást követő sorban egy-egy égtáj is megszabta a 
jellegét. Északot és nyugatot64 például a női jelleg és a hozzá párosított hi-
deg, nedves, sötét, alsó, halál, változatlanság fogalmával jellemeztek, észak
jele a kőpenge, nyugaté a ház volt. Kelet és dél kapta a férfi jelleget amihez
a meleg, száraz, felső, világosság, változékonyság, élet fogalma járult, keletet
a nádszál, a déli égtájat a nyúl ábra képviselte. Az égtájak jellemzéséhez65

színek is tartoztak. Míg az égtájak jellemzői igen hasonlóak, a hozzá tartozó
színek csak a szűkebb kisebb területen érvényesek, és még Mexico-
Tenochtitlan közvetlen közelében sem egyeznek. További meghatározottsá-
got a számok jelentése is okozott aminek tárgyunk szempontjából nincs ak-
kora jelentősége. Tehát minden évnek, minden napnak, stb. megvolt a 

Laurette SEJOURNE:£7 pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios. Mexico, 1981. 407
p., LOPEZ AUSTIN 1980,1. 68-75. p. CARRASCO i.m. 264. p.

1 J. BRODA: Ciclos agricolas en el culto: un probléma de la correlation del calendario 
mexica. m.s. 1982 - Jóllehet a kalendárium ugyanazokból az elemekből állt, az év kezdete a 
Fennsík különböző városaiban rendkívül változatos volt. Számos konkordancia jegyzék ké-
szült a XVI. századtól máig, az elsők között vnan Francisco Hernandezé.
62 CARRASCO Lm. 257-281. p.
63 Nincs olyan természeti jelenség amihez igazodna. SÉJOURNE Lm. 13. p. "A húsz nap meg-
szakítás nélkül követi egymást újra és újra ... míg kitelik a 260 napos időszámítás ... nem 
igazodik a fizikai valósághoz, ... mégis éppolyan szigorú szabályok irányítják mint az égitestek 
mozgását... kizárólag az emberi aktivitás keltette életre, explicite benne foglaltatik a két kü-
lönböző kalendáriumban /egyfelől az ember és a közösség közötti kapcsolat "interaction",
másfelől a közösség és a világegyetem kapcsolata/ olyan pontossággal, hogy a fogalmak 
megszemélyesítése, amit az európai mentalitás isteneknek minősített, itt egyszerű számokkal 
van jelölve." 
64 Az égtájakkal kapcsolatos ismertetés részben CARRASCO 1981 266-281. p., LOPEZ AUSTIN
1980 65. p.
65 Az égtáj - szín összefüggés általános de konkrét jelentése eltér a Hármas Szövetség terüle-
tén is. CARRASCO UO., LOPEZ AUSTIN UO.
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határozott jellege, istenek kormányozták és minden ami csak történt az ő 
segítségükkel vagy ártó hatásuk következtében történt. Volt azonban a 360
kiszámítható napot követőn 5 olyan nap is amelynek nem voltak kormány-
zói, kiszámíthatatlan volt, baljós, ilyenkor mindentől tartózkodtak. A hódítás
után eltelt alig valamivel kevesebb mint egy évszázad leforgása alatt sem
ment feledésbe, hogy minden cselekedetet szertartások és ráolvasások kísére-
tében végeztek, a hódítás idején azonban minden döntéshez, minden feladat-
hoz előre kikérték a naptár ismerőinek tanácsát, mikor érkezik el a szóban
forgó esemény legkedvezőbb ideje.

Az orvoslásban elsőként a diagnózis megállapítása történt melynek
elvei megegyeznek az imént vázoltakkal. Elsőnek a baj bekövetkezésekor
érvényesülő hatásokat kellett megállapítani. A kiváltó okokat igen gyakran a 
viselkedési normák megszegésével, következésképpen valamelyik isten ha-
ragjával magyarázták. Az istenek haragja a sors-lélek különböző mértékű
elveszítésével járt. Ezt követőn a lélek visszaszerzését a második furösztéssel
hasonló módon és hasonló körülmények között végezték a testi panaszok
orvoslása csak ezután következhetett. Abban az esetben ha a lélekvesztés
okát nem az istenek hanem mások ártó szándékában, rontásban látták, akkor
is ugyanezeket a lépéseket tartották be, de a lélek visszaszerzésére rontást
elhárító szertartást, rontást végeztek. Ekkor játszott szerepet az IhíyotJ, az
indulat-lélek.

A naptár használata tehát a vallási szertartásokhoz és az orvosláshoz
egyaránt elengedhetetlen volt. Létezett azonban más elv is amely mindkettő
céljait áthatotta, mégpedig az egymást kiegészítő, ugyanakkor ellentétes
erők közötti egyensúly elve66 és a mimézis. A vallási szertartások egyik leg-
tovább tartó ciklusában az egyensúly helyreállítására példát szolgáltatnak
azok az áldozatok amelyekkel a nap erejét kívánták növelni a téli napforduló
előtt vagyis akkor amikor a nap a legrövidebb ideig látható a horizont felett.
Ugyanígy az esővarázslás hónapokig tartó rítussorozatának első mozzanatai
az esős évszakot jóval megelőzően, a túlzott hőség ellensúlyozására történ-
tek. Az esővarázsló szertartások az imitativ mágia elvét követve kísérték
végig a vegetatív periódust,7 az áldozatok, növekedésben és érettségben
mindig megelőzték, előbb az elvetett magok csírázását, később a zsenge pa-
lánták szárbaszökkenését, utóbb az ivarérettségét. Az istenségnek bemutatott
áldozatok testét az istenség attribútumaival ékesítették ebben az esetben öltö-
zékükön az esővizet képviselő gumitejjel telefröcskölt papírok, quetzal tol-
lak, jade ékszerek díszelegtek. Az áldozatokat más ünnepek és istenek
esetében is azonosították magával az istennel, akár egy évig is az istennek
kijáró pompa, tisztelet övezte, díszkísérettel járt, meg kellett tanulnia ennek
megfelelően viselkedni és élni az élvezeti cikkekkel, bódító italokkal, dohány-

Az egyensúly és a mimézis EMMARTnál is szerepel a léikről azonban nem ír.
67 Az ünnepek és szertartások leírása SAHAGUN Lm. I. 133-142. p. és Primeros memoriales. 
Értelmezését 1. BRODA 1982 ms. 14. p.
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nyal. A szertartás következtében sors-lelke, a tonalli az istenség megújulá-
sában tovább szolgált.68

Az orvosláshoz használt növényi, állati és szervetlen eredetű szerek
és eszközök használata ugyancsak igazolást kap a már idézett források elem-
zése során. A világ teremtéséről szóló mítoszokban a növények és az állatok
ugyanolyan jellegű kapcsolatban állnak az emberrel és az istenekkel mint
amilyen kapcsolat embert és istent is egybefűz. A teremtésmítoszokat tanul-
mányozva Mercedez de la Garzanak köszönhetjük a felismerést, miszerint
nem pusztán egyszeri vagy többször ismétlődő teremtés - pusztítás - újrate-
remtésről szólnak a mesoamericai mítoszvariánsok, hanem egymást követő
korszakokkal, egyfajta evolúciós folyamatot írnak le.69 A nahuatl terem-
tésmítoszban70 az egymást követő korszakokban az ember tápláléka előbb a 
makk volt, később a vízinövények, majd a legutolsó korszakban a kukorica
lett. A kukoricát a Quetzal-coatl fedezte fel, aki az embereket is teremtette
ugyanebben a variánsban, ám a lelőhelyre, "a táplálékok hegyének belsejé-
be" csak az állatok segítségével juthatott el.71 Bár a nahuatl teremtésmítosz-
ban nem olyan közvetlen a genetikus kapcsolat ember és kukorica között
mint a majákéban, miszerint az ember nem az előző korokban élt emberek
csontjaiból, hanem kukoricából lett teremtve. Abban mégis rokonságot mu-
tat, hogy különbséget tettek a táplálék szerint is a tonalli halál utáni sorsát
illetően. A csecsemők átestek ugyan a sors-leiket a testtel egybekapcsoló
szertartáson, ez a lélek azonban reinkarnációra várt amennyiben a csecsemő
elhunyt még mielőtt az anyatejen kívül kukoricával is táplálták volna.72

Olyan mítoszvariáns is létezik, amely szerint valamennyi növény
isteni eredetű. Quetzalcoatl és Tezcatlipoca az Égből aláhozott egy istennőt,
akit úgy kárpótoltak egyéb sérelmeiért, hogy a testéből teremtették az embert
tápláló növényeket, hajából lettek a fák, a virágok, füvek, bőréből pedig a 
harasztok.73 A hasznosítható növényekről külön-külön is szólnak a mítoszok,
kiemelik isteni eredetüket. Az egyik mesoamericai őshonos növény amely-
nek nincs egyetlen része sem amit hasznosítani ne lehetne, népi nevén a 
maguey (magej).74 Ennek fermentált nedvét, a pulquet (pulke)75 külön meg-
említik a mítoszok, mint amely szintén isteni eredetű. Fogyasztására ugyanaz
vonatkozott mint a hallucinogénekre általában, csak az élhetett vele akinek
elég erős volt tonalliAeike ahhoz, hogy ne ártson meg neki az az isteni ere-
detű erő amely ilyenkor megszállja. Nagyobb ünnepeken az idősebbek fo-
gyaszthatták minden következmény nélkül, hiszen hatására felidézték régi

68 Értelmezését 1. Y. GONZALEZ TORRES 153. p., BRODA 1982, leírását SAHAGUN I. 152-155 p.
és Primeros memoriales. 
69 Mercedez de la GARZA Lm. 55-57, LOPEZ AUSTIN 1980 L 91. p.
70 Leyenda de los Soles 119-121. p.
71 KRICKEBERG Lm. 26. p.
72 LOPEZ AUSTIN 1980 I. 383-385. p., 1. Tlaloc Paradicsomáról a 37. jegyzetet.
73 KRICKEBERG Lm. 25-28., 210-212. p.
74 Egy agave fajta, KRICKEBERG Lm. 28. p.
75 KRICKEBERG Lm. 212. p.
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csaták emlékét. A calmecachan (kalmekak), ' a nemesek iskoláiban volt
olyan alkalom amikor az ügyességi verseny győztesének megengedték, hogy
belekóstoljon, de egyébként a fogyasztását szigorúan tiltották. A pulqueban 
is mint minden hallucinogén szerben isteni erő lakozott, következésképpen
azokat akik ilyen hatás alatt bármit is tettek, tilos volt bántalmazni vagy meg-
sérteni mert azáltal a bennük megnyilatkozó istent érte volna kihívás.77

A Badianus Kódex tanúsága szerint a növényi eredetű gyógyszereket
a növények virágzatának, leveleinek, szárának, gyökerének a legváltozato-
sabb felhasználásával készítették. A gyógynövényeket is és a táplálékokat is
hideg-meleg természetűre osztották és a kezelendő testében túlsúlyra jutott
erőt igyekeztek ellensúlyozni ennek megfelelő hideg vagy meleg elemekkel,
a táplálékok megválasztása útján illetve gyógyító hatású szerekkel.78 Az
élelmiszerek estében többnyire a magasabb tápértékűt osztályozták meleg
természetűnek. Ez az elv rejlik olykor az élelem és a társadalmi rang között
egyenlőséget teremtő kifejezések mögött is. Közismert, az Andokban a ku-
korica volt a birodalmi hierarchia előkelőinek, az inkáknak a tápláléka, de a 
gazdag ajmarák a Titicaca tó fennsíkján szintúgy kukoricával éltek bármi-
lyen messziről kellett is hozatni. Ezzel szemben a köznép eledele a gyengébb
tápértékű burgonya. A helyes étrendre intő tanácsokból arra lehet következ-
tetni, hogy Mesoamericában tisztában voltak azzal is, a harmonikus testi- és
lelkiállapot még a jó egészségnek örvendőknél is csak akkor fenntartható ha
ebben is igazodik az orvosságos-emberek javaslataihoz és tekintettel van a 
napi aktivitásra, az életkorra és a nemnek legmegfelelőbb hideg és meleg
hatásokra.

A gyógynövényeket hashajtásra, hánytatásra, köptetésre, seb össze-
húzására, a bőr irritálására mind használták. A gumifa nedvét rostok és tollak
felhasználásával törések rögzítésére alkalmazták. De fertőtlenítő füstölést is
végeztek, és a temazcalban (temaszkal)79 miközben gőzfürdőt vettek, rend-
szeresen belélegezték bizonyos füvek aromáját. A szúrós erős, átható illatú
növényeket ilyen tulajdonságuknál fogva eleve gyógyhatásúnak tekintették.
A Libellus ezt ajánlja a melankóliára.80 Kellemes illatos növények viselését a 
tonalh visszaszerzésére éppúgy célszerűnek mutatkozott viselni mint a 
tonalli távozását eleve megakadályozandó. Virág, tömjén, vagy dohányfüst
nem csak visszacsalogatja az elkalandozó sors-leiket, az otthonuktól távol,

A nemesek fiai itt megtanulták a szertartások rendjét, általában mindazt ami a kalendárium
ismereteivel összefüggött, beleértve a kódexfestését is.
77 LOPEZ AUSTIN 1980.
78 A hideg - meleg egyensúlyának elve LOPEZ AUSTIN szerint áthatja a mexicék világról alko-
tott felfogását, amennyiben az orvoslás terén európai átvétel lenne, miként Foster állítja, csak
szűkebb körben érvényesülhetne. LOPEZ AUSTIN 1980 300-319. p.
79 Temaszkal, Clavijero alapján Carmen VENEGAS RAMIREZ: Régimen hospitalario pára indios 
en la Nueva Espana. Mexico, 1973. 222 p. 15. p.
80 EMMART 1940 1-80. p. bevezető tanulmányában rendszerezi a receptek tartalmát de a 
libellus szövegéhez kapcsolt jegyzetekben kísérletet tesz a növények botanikai azonosítására
is.
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úton lévőknél, hanem a benne érvényesülő isteni eredetű tonalli, a testből
kiűzi "a szennyet, a tisztátalanságot".

A növényekhez hasonló szerepet tulajdonít a teremtésmítoszok tanú-
sága szerint, Mercedez de la Garza: az ember - állat viszonynak is.81 Az el-
múlt korokban, miután újabb és újabb természeti katasztrófa a világot
elpusztította, az embereket állatokká változtatta. Amikor szélvész pusztította
el a világot, az emberekből majmok lettek. A tűzeső következtében változtak
szárnyasokká, az özönvíz után pedig halakká. Már a teremtés első korszakát
érintő mítoszban szerepel a világ teremtésében szereplő isten, aki állati
alakban az emberre támad.82 Mesoamericaszerte elterjedt és máig élő képzet
miszerint a rontás, egy állat alakjában megjelenő hasonmás műve, a 
"nahual"-é. Ezen a ponton azonban az eltelt századok során bekövetkező
fogalomváltásból is ízelítőt kapunk.

A naptárról szólva már szerepelt az időpont jelentősége az orvoslás
szempontjából. Születéskor az ember ugyanazt a hajlamot és életerőt, sorsot
kapta mint a vele egy időben született állat. A hódítás korában a sorsközös-
ségben élő állat neve volt a nahual, lényegében az adott időben érvényesülő
isteni hatás folytán az adott tonalli részét az ember kapta, és ugyanannak a 
tonallinak másik részét a nahual. A sors-lélek leírásánál szintén megemlítet-
tük már, a jósnaptár állati jellegzetességekkel szólt az újszülött hajlamaitól:
az ocelot jegyében születetteknek azt ígérte, erős, kitartó, hatalmas és sikeres
lesz. A szarvas napján születettekről azt tartották, ijedős, félénk természetű-
ek, változékonyak. A nyúl, jegyében születettek pedig kicsapongó természe-
tűek, nem csoda, hogy a bor, a pulque istenének az attribútumai között is
szerepelt.83

Állati eredetű szerek szintén javallottak belső és külső használatra
egyaránt. Az állati testrészek gyógyerejébe vetett hit egy és ugyanazon az
elven nyugodott mint a testrészekhez, belső szervekhez kapcsolt lélek képze-
te. Annak akinek a szellemi és értelmi képességeit akarták növelni a róka
agyvelejét ajánlották. Merev vagy dagadt lábakra gyógynövényekből készí-
tett pakoláson, borogatáson kívül szarvas inát és róka lábát javasolták rá kö-
tözni.

A tárgyakban, kövekben is lélek lakozott ugyanúgy mint a növények-
ben és az állatokban. Ennek az erőnek az útja már egészen más volt. Az el-
hunytak szájában a rangjuknak és a vagyoni helyzetüknek megfelelő ékkövet
helyeztek, ami lehetett az értékesebb jade vagy a kevésbé értékes jáspis. Az
elhunyt elhamvasztása után kikotorták a hamuból, és egyéb tonallit őrző
maradványaival, csontokkal, hajjal együtt megőrizték a halott teyolia, azaz
"szíve" gyanánt. Amit a halott útravalójának szántak, ruhát, ételt, azt eléget-
ték, hogy a lélekkel együtt távozhasson a Mictlanba. Az a lélek amely így a 
kőben fennmaradt az utódok birtokában, a szívben lakozó lélek, ellentétben a 

1 GARZA !. p.
2 Leyenda de los soles, 119-121. p.
3 LOPEZ AUSTIN 1969,1. 36. jegyzetet., és 1980
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másik két lélekkel, soha nem távozik a testből. De honnan származik a kövek
animizmusa? Mercedes de la GARZA idéz olyan mítosz variánst, mely szerint
az istenek kőből keletkeztek.84 Ennek az orvoslásban betöltött szerepéről
jóval kevesebbet lehet tudni. A korai források tanulmányozása alapján A.
Lopez Austin arra a következtetésre jutott, hogy a mexicák hatalmas erőt,
pusztító feszültséget gyanítottak a kövekben amit a nap ereje tart féken.85 Az
52 évente bekövetkező időszámítási periódus végén, abbéli félelmükben,
hogy a nap ereje gyöngül, azért szabadultak meg a háztartásban használt
kövektől, a tűzhely, a fürdőben gőz fejlesztésére használt kövektől, az őrlő-
kőtől, nehogy ennek az erőnek a felszabadulása miatt életüket veszély fenye-
gesse. Ugyanakkor a majához hasonló epikus forrást nahatl területről sem ő 
sem más nem idéz.

Vannak utalások a - főként féldrágakövek - kedvező hatására is. A 
viselős asszony tonalli-lelkét jade erősítette, az obszidián-penge pedig az
ártó szellemektől védte. A Badianus kódexben ritka az a recept amelyhez ne
tartozna a gyógynövényekkel együtt kövek áztatása is. Úgy tűnik, használa-
tánál legalább olyan fontos az anyaga mint a színe. Megfigyelhető, rendsze-
rint három-négy, színre különböző kő kellett egy-egy recepthez de akad
olyan is amelyikhez tizenkettőt sorol fel. Például a lázra felsorolt tizenegy
elmorzsolt növény levébe tizenegyféle bezoár-követ, egy zöld drágakövet,
egy smaragdot, egy sardonixet és egy vérkövet ajánl. A színek felsorolása
valahányszor szerepel a mitikus történetekben, mint például a Napok legen-
dájában, azt jelenti, az összes, valamennyi, enfatikus formában. Mikor az
istenek elrejtik az emberek elől az élelmet, mind a víz istenség értelemben
használt "összes kis vízisten, a kék, a fehér, a sárga, a és a vörös" mind a 
szövegben előforduló "fehér, fekete, sárga, vörös kukorica" ugyanezt pél-
dázza. Talán itt is magyarázatul az szolgál ha a mítoszok nyelvét kiterjesztjük
a receptekre.86

Igen nagy gonddal övezték a megfoganó új életet. Sahagúntól tudjuk,
a mexica szóhasználattal élve, a magzatról azt tartották, olyan "mint egy zárt
doboz" amiről nem lehet tudni "vajon milyen kincset rejtettek el benne az
istenek", s vajon örülhetnek-e szülei, mert egészséges, vagy "az Úr kinevet
bennünket" megbetegíti őt, talán időnek előtte születik. Biztosra vették, ha a 
szülőket házasságtörő bujálkodás vétke terheli, nem képes az asszony
világrahozni a magzatát. A terhesség negyedik hónapjában tanácsot ültek a 
szülők, a bába, az idős rokonok és a calpulli (kalpuji)' öregjei egy szertartás
keretében, hogy kijelöljék azt a bábát aki ezután tanácsokkal ellátja a váran-
dós asszonyt és a hetedik, nyolcadik hónapban a gyógyszerek, az orvosok és

LOPEZ AUSTIN 1980 a teyolia - GARZA i.m. 90. p.: Torquemada és Francisco HERNANDEZ
értelmezését elfogadva úgy véli, a temetkezési szertartáson, a kő az állandóság szimbóluma
ellentétben a test múlandóságával.
85 LOPEZ AUSTIN 19801.
86 A receptekben a sok kb. szinű kő = mind enfatikus, ki írt erről? senkinél nem találok rá
magyarázatot.
87 Rokonsági kapcsolatok alapján felépülő csoport.
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valamennyiünk anyja, Yoaltisitl" oltalmába helyezze, megfelelő diétát ren-
delt neki és egyre mérsékletesebben engedte fürdőbe, temascalba azaz a Vi-
rágok házába, ahol az istennő látja a titkokat és "helyére teszi az emberek
testében mindazt ami összezavarodott", "a gyengéket megerősíti". A viselke-
dési normákat is ő szabja meg a hátralévő időre. A szülést nahuatl nyelven "a
harcos foglyul ejtését" csatakiáltásokkal vezette le. Az újszülött élete első
négy napján amellett a tűz mellett maradhatott életben amelyet senki más
nem gyújthatott meg csak a bába miként a szülés előtt is, a viselős asszony
gőzfürdőjében. A tűz és a víz elengedhetetlen közvetítőknek számítottak a 
tonalli fogadásakor tartott szertartáson. A tonalli, amit a Kettősség Urától és
Úrnőjétől kap az újszülött a víz fejen való érintésével költözik a testbe. Ké-
sőbb a gyógyító szertartásokon a vétkek következtében isteni, vagy egyéb
esetben mások ártó szándékának rontásban megnyilvánuló lélek vesztését
ugyancsak ehhez hasonló víz érintése során nyerte vissza a beteg.89

A tonallivól azt tartották, soha nem lebeghet szabadon. Ezzel szem-
ben a májban lakozó indulatokkal kapcsolatos lélek, az ihíyotf0 a ráhatás
képességét éppen azáltal fejti ki, hogy projektálható, a varázsló ihíyotl lelke
megszerzi, nahuatl kifejezéssel élve "megeszi a szívét, felfalja a ío/o/7-lelkét
(életerejét)" annak akit megcéloz. Projektállható de önmagában nem tud mű-
ködni, úgy szerzi meg a megcélzott ember másik két lelkét: a tonallit és a 
teyolíát is. A gyógyításban éppúgy szerepet játszott mind a rontásban,
amelynek épp ebből fakad a lényege.

A szív az érzelmekhez legközelebb álló lélek fogalmához kapcsoló-
dott. Kizárólag felelt az emlékezetért, a hagyományok megőrzéséért és álta-
lában a cselekedetek irányításáért. Egyéb funkcióit tekintve megoszlott a 
tudás, a hajlamok és a vonzalmak irányítása a tonalli és a teyolia között.
Akik a jóslás tudományában és a művészetekben jeleskedtek, azok képessé-
geit a mexikák ennek a léleknek a működésével magyarázták. A hittérítők
kezdetben ezt a lelket illetve a szívet azonosították a lélek fogalmával

Ellentétben a másik két lélekkel, teyolíát azaz szívet nem csak az
embernek tulajdonítottak, hanem az égnek, hegyeknek, tengereknek, tavak-
nak, sőt a falunak, a közösségnek is. A kisgyermekeket a közösség szívének
az oltalmába ajánlották. Épségét veszélyeztette a rontáson kívül, külső hatás-
ra a sértés, a rabság vagy önnön erős felindulása, esetleg bűnös cselekedetei.
Külön kifejezést ismertek az állhatatos emberre, azt mondták "a szíve és a 
mája keserű" , hitték, hogy a szabad emberen nem fog a rontás, viszont az
"édes szívűeket" könnyen a hatalmába kerítheti. Aki "fehér szívű" azt mond-
ták, vidám, van képessége, hogy örüljön a hiányolt dolgok megszerzésén. Az
életvitel helyességére, vagy sorsdöntő lépések előtt látomásból merítettek

Magyar kiejtéssel: Joaltiszitl.
89 A keresztelő mesoctmericai megfelelőjének leírása SAHAGUN 1980, idézi LOPEZ AUSTIN a 
gyógyitó szertartás, tonalli visszaszerzésével analóg gyakorlatként 1980. A recens népi orvos-
lásban szereplő alkoholos permet és a nyál, részben távoli utódként értelmezhető I. SCHULTES-
HOFMANN int. 
9 0 LOPEZ AUSTIN 1980
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próféciákat. Többek által idézett eset, miszerint Moctehuzoma Ilhuicamina 
(1440-1468), aki jóslatot kért és kapott papjaitól91 és ők hallucinogén szerek
hatására "útra keltek" és az átélteket mint hosszú utazást beszélték el mely-
nek során megfiatalodtak, majd találkoztak a törzsük patrónusának,
Huitzilopochtlinak szülőhelyén, egy hegytetőn az istenek anyjával. Ennek
az emléknek a leírása sok tekintetben analóg azzal a zarándoklattal melynek
első leírása a XVII. századból ered és még napjainkban is él. Az egyik észak
mexikói államban élő huichol indiánoknak kötelező egyszer az életben
résztvenni az úgynevezett, "szarvasnyomok vadászatán".92 Tapasztalt veze-
tővel kelnek útra és napokon át, addig vándorolnak, míg el nem elérkeznek
egy félsivatagos területen tenyésző gombafaj telephelyére. A "szent gombák"
ugyanis, egy a vidéken élő szarvas ürülékével terjednek. Az úton nem vesz-
nek magukhoz semmilyen táplálékot, ezzel szemben megvallják, a gyónáshoz
hasonlóan, betegségeiket, bajaikat, végső soron mindazt amivel kiváltották az
istenek büntetését. Az egyetlen amit ezután magukhoz vesznek az a peyote 
gomba amelynek hallucinogén hatását a zarándoklat élménye is és a megtar-
tóztatás is fokozza. Végül érintkezésbe lépnek őseik szellemével94 A több-
ször is megismételt zarándoklat célja "rátalálni az útra" amelyet a 
hagyományok előírnak az élők számára.

Vajon a fentiek ismerete nélkül mire gondolhat aki egyszer csak
szembekerül egy mexikói múzeumban egy kisgyerek méretű, szárnyas, gom-
ba alakú, köszoborral. Vagy akinek a kezébe kerülnek egy ma élő mazatec 
sámán asszony lejegyzett szavai, miszerint gombák segítségével szerzett
látomások alapján fog a panaszosok kezeléséhez, mondván:

"A miénken túl, egy távoli, közeli és láthatatlan világban, 
Ott él isten, a halál a szellemek és a szentek, ott, ahol 
bármi megtörténtet és tudni lehet mindent... 
Beszédes világ az, a maga nyelvén szól hozzám és 
én azt ismétlem el amit nekem mondanak. 
A szent gombák visznek abba a világba hol mindent tudni 
lehet és visszahoznak onnan, ők a szent gombák, 
szólnak hozzám úgy, hogy én azt megértem. 
Kérdéseimre ők válaszolnak, s mikor az útról visszatérek, 

91 LEÓN-PORTILLA Lm. 66. p. és SCHULTES-HOFMANN Lm. 134. p. - LOPEZ AUSTÍN 1980 I.
411-417. p. a "túlvilági utazás" különböző változatait felsorolja, például az étlen-szomjan
barlangba zárt ember esetét akit áldozatul szántak az esöistennek, mikor életben találták, be-
számolt, mintha üzenetet hozott volna, hasonlóan azokhoz akiket maja földön vízbe dobtak és
élve kijutottak a partra.
92 Moctezuma Ilhuicamina papjainak és a huichol indiánok próféciaszerzö zarándoklatát a 94.
jegyzetben idézett irodalom szerzői vlamennyien azonosan értelmezik analóg jelenségként, a 
"szarvasnyomok vadászatáénak részletes leírását I. SCHULTES-HOFMANN Lm. 132-142, 160.

P-
93 L. 20. jegyzetet.
94 SCHULTES-HOFMANN lm. 176-181. p.: a halucináció alatt kapott élmény, kultúra-függő.
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Azt mondom el amit ők mondtak, amire ők tanítottak" 

Egy biztos, az a nyelvi emlék amelynek alapján Alfredo Lopez Austin a 
tonalli (sors-lélek), a teyolía (szív) és az ihiyotl (indulat) fogalmait rekonst-
ruálta, összevethető a korabeli gyakorlattal, közösségi szertartások és a ma-
gánszféra mágikus mozzanataival amelyek bőven illusztrálják az idézett
tanulmányt. Annak ellenére, hogy nincs az adatközlők által tételesen is meg-
fogalmazva miként kapcsolódik az orvosságosemberek gyakorlata a jósnaptár
alapján végzett összes teendőket ellátó papokéval,96 a fogalmak és a gyakor-
lat egymásnak megfelelnek, az orvoslás pedig ugyanazokat az elveket követi
mint az ideológia egyéb megnyilvánulásai. Ugyanezt nem lehet elmondani
sem a mazatéc sámánasszonyról, sem a XVII. századi zarándokokról. A mai
napig megmaradt az ártó szellemektől való félelem. Gyakran beszélnek az
országúton, a dűlőkön az emberre támadó nahualokxó\ és a "rossz széP'-ről,
esetleg gnóm szörnyek alakjában leírt hegyi szellemekről, halottak szellemé-
ről akik elveszejtik az élők szívét, sorsát. Továbbra is a tonalli elvesztésével
jár a rontás, és annak következtében a testi tünetekkel kísért betegség. Ma is
előbb tisztító szertartást végeznek, a rontó szellemet valamilyen tárgyba át-
csalogatják, eltávolítják és ezután alkalmaznak egyéb terápiát. A megkülön-
böztetés a nahual és a többi lélek között teljesen eltűnt, miként a rontás
minden formája visszaszorult a tiltott szférába. Ezzel együtt azonban elmo-
sódtak az ember teljes személyiségét magában foglaló megkülönböztetések
is.

Miközben 1540-től nagy mennyiségben hajóztak Európába nem csak
a festéknek használt alapanyagok hanem a gyógynövények is, megkezdte
pályafutását Európában is a Tulancingóból való Smilax vagy Dioscorea, egy 
vadon termő tüskés növény szára és gyökerei, mint a rheuma és több bőrbe-
tegség, nemi betegségek ellenszere, de a MichoacanbóX való rebarbara, az
Exonium Jalapa, a Cassia grandis purgálóként vált ismertté, hogy kizárólag
olyan példákat idézzünk amelyek hatóanyagtartalmuk által kiállták az idők
próbáját és valóban azt a célt szolgálják amelyre eredetileg is alkalmazták.97

Az újabb farmakológiai kutatások viszonylag nagy százalékban igazolják a 
népi gyógyászatban való használatot de nem ritka az ellenkezője sem. Cseré-
be az Európából érkező újdonságok között ott volt a királyi rendelet alapján

SCHULTES-HOFMANN Lm. 144. p.
96 Csak elképzeli tudjuk, milyen szellemi próbatétel lehetett a Tizenkettek tanácskozása az
azték életben maradt papokkal és vezetőkkel. Az apostoli küldetésre utal hogy éppen ilyen
számban érkeztek a Jeromos Rend tagjai 1522-ben Mexikóba. Jegyzőkönyv is született de
ennek első része ami vallási kérdéseket érintett, nem maradt fenn. Csonka szövege az egy isten
és földi helytartója, a Pápa valamint a világi uralkodó, a spanyol király fennhatóságának elis-
merésére szorítkozik.
97 EMMART: 1940 10., 34., 68-70. p. A népi orvoslásban használt eljárások és a növényi részek
még akkor sem felelnek meg minden esetben a gyógyítás céljainak, ha a növény valóban meg-
felelő hatóanyagokat tartalmaz. L. az 1984. évi népigyógyászat konferencia előadásait, I. a
Síppal dobbal... c. kötetet 19. jegyzet.
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létesített kórházak és menhelyek alapítása, ami, mint kiderült, nem volt
egészen ismeretlen már azt megelőzően sem. De magánszemélyek is jóté-
konykodtak ilyen módon egyes esetekben kifejezetten a hódítás során oko-
zott pusztítás, a szenvedések beismeréseként. Jóvátételnek szánták a 
menhelyeknek, iskolák alapítását, vagy anyagi alapok teremtésével ezek
fenntartását biztosító hozzájárulásaikat. A vezeklésnek erre a módjára saját
gyóntatóik is intették azokat akik résztvettek a hódításban de azokat is akik
az ilyen úton szerzett javak haszonélvezői voltak.

Az orvoslás történetét kutatók megegyeznek abban, hogy számos
hasonlóság, sőt egyezés létezett a mesoamericai és az európai gyógyászat
terén, a humorális elv, a betegségek és a táplálék hideg - meleg természet
szerinti osztályozása, az anatómiai ismeretek, az animizmus, ez azonban ko-
ránt sem jelenti, hogy az egyezések elősegíthették volna e kettő tartós, szim-
biózisát. A gyógy-növények kereskedelmi sikere nagyban hozzájárult ahhoz
hogy az orvoslás iránt akkora lett az érdeklődés! Nem csak a kereskedelmi
szem-pontból sikeres gyógynövények számíthattak elismerésre, hanem a 
gyógyászatban bevált terápiák és alkalmazóik is. Számos adat tanúsítja, hogy
fizetett alkalmazottak vagy adójukat ebben a formában teljesítő gyógyfüves,
érvágó, gőzfurdős, masszírozó indián volt az európai eredetű új intézmények
személyzetének sorában.10

Az orvoslás terén mégis különváltak, az egyszerűség kedvéért hasz-
nos és elvetendőnek nevezhető eszközök, ismeretek és alkalmazóik ugyanúgy
mint a társadalom más szféráiban. A hasznosak között éppúgy helye volt a 
bezoarköveknek mint a lázcsillapítóknak és az elvetendők sorában a 
halucinogenekkel egy sorsra jutott a fertőtlenítő hatású füstölés, égetés, és az
a gyanúsan sok tisztálkodás is, de még a gumitej számtalan alkalmazása is
beleértve a törött végtagok rögzítését! Hiba volna mindent a tudatos szelek-
ció számlájára írni. A halucinogének esete egyértelmű. A gumi-tej sorsa
némiképpen hasonló ha arra gondolunk, hogy a vízhatlanítás egy időre, hosz-
szú mellőztetés után ismét visszahelyezte korábbi rangjába ezt a sokféle

VENEGAS i.m. 9. p. a mexicák is ismertek hasonló intézményt, a Nagytemplom és az uralko-
dói palota szomszédságában a különleges és gyógyíthatatlan betegeket gyűjtötték össze, más-
hol fertőző betegek, leprások, megint másutt árvák, idősek és rászorultak kaptak ellátást.
Részletes ismertetésére nem talál forrást mindössze említést. - и.о. 32—41. p. Az első indián
kórház már működött, amikor 1550-ben rendelet írta elő, hogy Mexico városában és minden
faluban, ha más forrás nincs, a plébánia és a plébános gondozzák a betegeket, hozzanak létre
menhelyet és kórházakat. Mexikó városban, Szent József Indián Kórház néven, 1530-153 1-től
létezett állandó orvosi ellátás az indiánok számára, a Ferences Rend tartotta fenn. 1550-től a 
Kincstár is hozzájárult a fenntartás költségeihez, ennek megfelelően az intézmény neve a 
Királyi jelzővel bővült, и.о. 32—41. p. A volt spanyol gyarmatokon a szekularizációval szűntek
meg az indián kórházak és menhelyek, mikor a közösségek tulajdonjogukat veszítették, az
ehhez hasonló intézményekkel együtt (iskolák) felszámolták ezek anyagi fedezetét jelentő
köztulajdonát (kézműves műhelyeket, nyájakat, ültetvényeket) amit a hajdani missziók eseté-
ben a Jezsuita Rend szekularizációjának végrehajtási költségei címén, a Bourbon-
adminisztráció bevételként könyvelt el és szabadon rendelkezett vele.
9 9 Egyezésről I. LOPEZ AUSTIN, VENEGAS RAMIREZ, AGUIRRE BELTRÁN
,0° VENEGAS i.m. 43^4 . p.
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hasznosításra alkalmas, igen jelentős kereskedelmi cikket. A gumitej tulaj-
donságai azonban nem teszik lehetővé, hogy a cseppfolyós és a szilárd hal-
mazállapot között nagyobb mennyiségben és nagy távolságokra szállítsák,
így használata eleve korlátozott volt. Márpedig a gyarmat éppen azáltal
gyarmat, bármely korban és a világ bármely táján, miszerint a nyersanyagok
megszerzésének, közvetítésének, felhasználásának módját átrendezi az új
hatalmi hierarchia. Nem volt ez másként a spanyolokat megelőző Hármas
Szövetség korában, az aztékoknál sem10 és az Inka Birodalomban még ke-
vésbé.102 A spanyol birtokadományozások nyomán gyorsan kialakuló birtok-
határok, nem egyszer elvágtak egymástól rokon településeket amelyek az
egymás között lebonyolított, a rokonsági kötelék által garantált cserének
köszönhették puszta létüket is. Még az sem mindenestől elvetendő, amivel az
alapos jogi képzettségű, más, ugyancsak hajózó és leendő gyarmatosítókkal
szemben a spanyolok is és azóta annyian érveltek, érvelnek, miszerint zsar-
nok uralkodóktól, idegen hódítóktól szabadították fel Amerika lakosságát,
hogy a se szeri se száma változásnak, változtatásnak ezzel együtt jogi alapot
teremtsenek. Néhány évtized leforgása alatt ugyanis valóban megszűntek a 
tömeges emberáldozatok, igaz ha emberéletekben kellene mérni a különbsé-
get nem vitás, a világot behálózó közvetlen érintkezésért, e területek ember-
áldozata mellett eltörpülnek Mexico-Tenochtitlan államünnepei. Nem
kifejezetten azokra kell gondolni akiket a csatákban, a hódító expedíciók
következtében és sokszor legalább utólag elismerten jogos ellenállásuk miatt,
megtorló hadjáratok során a spanyol fegyverek pusztítottak el. Még csak nem
is arra, hány terület néptelenedett el mert lakosságát megfosztották létfeltéte-
leitől.103 Hanem maradva eredeti témánknál, éppen a leginkább hasznosnak
ítélhető de mindenképpen új intézmény elterjedésének sajátos gyarmati kö-
rülményei következtében.

A kórházak és menhelyek létesítése kezdetben megfelelt a hódítás
szükségleteinek: igyekezett izolálni a fertőző betegségek terjedését. A bete-
gek ellátása ugyanakkor a járványok idején a rokonokra hárult, így közvetí-
tők és áldozatok lettek a legtöbb esetben és a járványok láncreakcióként
éhínséggel jártak együtt. Mexikóban a XVI. században, hétszer pusztított
végig a fennsík falvain.104 A kórházakkal szembeni idegenkedést mindenütt
tapasztalni lehet, az indiánok szerint ott kevesebben gyógyulnak meg mint
ahányan éhen halnak. Gyanakvásukon nincs mit csodálkozni, hiszen a járvá-

101 J.BRODA 1976
102 A szerző doktori disszertációja Az Inka Állam gazdasági szerkezete a spanyol hódítás 
korában. Budapest, ELTE, 1982.
10 A statisztikák sorát LAS CASAS Breve história de la destrucción de las Indias nyitotta meg
és túlzásai nyomán kimeríthetetlen vita született, illetve megalapozta a spanyol, mint hódító
íekete legendáját. A hódítás korabeli amerikai lakosság statisztikai adataira vonatkozó viták
mai napig sem jutottak nyugvópontra, bár ennek módszerét az amerikai szerzőpáros W. BORAH
és Sh. COOK az argentin Angel ROSENBLATT bírálatai nyomán átdolgozták, finomították.
104 VENEGAS Lm. 21-27. p.: 1521, 1531, 1543, 1564, 1576, 1588, 1595, volt amelyik 16 hó-
napig, de volt olyan is ami 3-4 évig tartott.
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nyoknak sokkal kevesebb volt az európai áldozata, miközben soraikban ép-
pen ott aratott a halál ahová az indiánokat, olykor kényszerrel is egybegyűj-
tötték.

A kizárólag indián-lakta területeken, a missziókon, többnyire no-
mád, gyűjtögetők vidékein, ott ahol tápláltak ugyan némi bizalmat a barátok
iránt de még nem bízták sorsukat teljes mértékben a térítőkre, első lépésként
a szülők az apróbb gyermekeket hagyták a fegyvertelen barátokra. A misszi-
ókon nevelkedve mit sem tanultak meg a nomádok tudományából, a termé-
szet ismeretéből. A misszió pedig csakis ott és csakis akkor volt életképes,
ha a vetőmag, a rend vagy a korona patikaszerei időben megérkeztek. Énei-
kül nehezen vészeltek át akár csak egyetlen évet is.105 A misszió megszűnté-
vel, ha letelt az újhívőknek megszabott adómentesség ideje, ott ahol az
önfenntartásra nem voltak adottak a feltételek, nem vezetett visszaút a ko-
rábbi nomád életvitelhez, automatikusan szétosztották a misszió lakóit bá-
nyák, nagybirtokok között, sorsuk integrálódás helyett a marginalizálódás
lett.

Különleges esetet képviselnek azok a missziók amelyek mind a mai
napig megalapozták bizonyos területek életképes kapcsolatát a gyarmaton
belül, annak ellenére, hogy kórházként indultak, elnéptelenedéshez közelálló,
sokat sanyargatott vidéken. Példa rá Pedro de Gante, Juan de San Miguel és a 
hatásaiban máig nyomon követhető michoacam, Vasco de QUIROGA műve.
És persze első helyen az úgynevezett Jezsuita államnak a területen
kívüliségét kell itt megemlíteni ahol a gyarmati integráció útja nem korláto-
zódott a személyes, hanem a kollektív formára. A természetet utakkal, ültet-
vényekkel civilizálta, a kóbor gyűjtögető, vadász és kertművelő lakosságot a 
letelepedett életmódra, földművesnek, állattenyésztőnek, sőt ültetvény telepí-
tőnek nevelte, közösségeiket a nyugati civilizáció alapkövetelményei szerint
alakította. A gazdálkodás terén csak az önálló kereskedés hiányzott abból az
eszköztárból, amit átadott a misszión élőknek. Ezt a hiányosságot azonban
feltételnek szabta a nyugati civilizáció cserébe a missziók tized és egyéb
adómentességéért.

Keserűen kell megjegyezni végül, miért nem ülhetett fényes diadalt,
még a gyógyászat terén sem a feltertóztathatatlanul, a szaktudományok ki-
alakulása felé fejlődő nyugati tudományosság a mágiával örök szövetségben
élő újvilági felett. A misszió lehetőségei, a társadalmi kísérlet terén, a szeku-
larizáció idején lezárult, mégpedig brutális módon és megsemmisítő ered-
ménnyel. Ott ahol határterületet jelentett, például az észak-nyugati harcias
törzsekkel szomszédos Yaqui Misszió, vagy az őserdei Andokban, a hegyvo-
nulatok mindkét gyüjtőmedencéjében, Equadorban, Columbiában, Peruban,
Paraguayban, ahol összeköttetést létesített lakatlan vidéken át, fontos keres-
kedelmi úthálózatok között, a jezsuiták kiűzését követőn, az indián sorsa,

A missziók helyzete ebből a szempontból is rendkívül eltérő. A leginkább sikeres és tartós a 
Jezsuita Rend misssziói voltak, a kellő anyagi háttér megteremtése révén ezek voltak
legkevésbbé kitéve az említett bizonytalanságnak.
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éppen a nyugati civilizáció követelményeinek megfelelni képes közösségek
fizikai megsemmisítése lett. Újabb hódítás következett, paradox módon az 
Emberi Jogok Nyilatkozatának fogalmazásával egy időben. Hódítókként vi-
selkedtek akik a missziók ültetvényeit, iskoláit, szilárd épületeit, kórházait
árverésre bocsátották. Az indiánok többet veszítettek mint amennyit készen
kaptak, a misszió területenkívüli státusával, patikaszereivel. Még a kutakat is
betemették ott, ahol rendíthetetlenül ragaszkodtak a megszelídített, civilizált,
hajdani vadak, a nyugati civilizációtól átvett fogalmakhoz, eszköztárhoz, így
például a tulajdonukhoz! Az életben maradottak vagy ismét visszaszorultak,
immár egy megváltozott vadonba, vagy feledve a múltat, üszkös romokon át,
az egyéni integráció útját kellett keresniük. A paraguayinál is különb ember-
vadászat folyt a yaquik ellen. Jelenleg a Yaqiti misszió földjén prosperál
Mexikó Szövetségi Állam legmodernebb, öntözéses gabonatermő területe,
Obregón központtal. Négyszáz év elteltével sem jelenti a jó és a rossz
dichotomiája ugyanazt a nyugati civilizáció és az indián számára, legfeljebb
azóta a spanyol nyelv az őslakos értelemben használt indián fogalmát kiter-
jesztette valamennyi területre, beleértve az Ibér félszigetet is miként az Óvi-
lágot, az egész Földkerekséget.

Fuentes e historiográfia pára el estudio de ios principios de la medicina mesoamericana

El estúdio resume aquellas comunicaciones en la materia, en especial las mexicanas 
publicadas en la década de 1970 у principios de 1980 que permiten reconocer la história de
la medicina сото parte integrante de la reconstruccion del sistema taxonomico prehispanico. 

Trata con mas detalle los estudios que mejor definieron su aparato cientifico у por lo tanto 

contibuyen a la arqueología de la mentalidad, сото son los estudios de Miguel León-Portilla,

Pedro Carrasco, Johanna Broda, Mercedez de la Graza, Alfredo Lopez Austin, German 

Somolinos D' Artois, RichardSchultes, Alfred Hofman, Laurette Sejourne aunque tambien se 

cita algunos ejemplos para ilustrar concepciones rechazadas por la autóra, сото por ejemplo

aquellos que limitan su interes a lo que definen por elementos racionales segun la mentalidad 

moderna. Para la reconstruccion de la medicina acepta la necesidad de considerar las 

finalidades persegudas por los participantes, о sea tanto la practca como la mentalidad 

segűn la cual los elementos mágicos se incluye para reestablecer el equilibrio fisico у

síquico de la persona que se entiende no fuera distinto de la cosmovisión plasmado en los

mitos de la creación del mundo, del origen de los pueblos determinados, у de los ritos

calendáricos. Al final se expone algunos puntos por tomar en consideración a parte de los 

datos ofrecidos por Carmen Venegas Ramirez, en cuanto el régimen hospitalario de los 

indios, pára entender las dificultades о imposibilidad de integrarse los dos sistemas, tanto por 

los principios distintos como por las circunstancias de la practica.
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