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„Valamint a nemzet, melynek története van, örömmel 
andaladik el múltján, s magának abból hazaszeretetei 
és tetterőt merít; úgy a magyar invos is büszkébb 
önérzettel teldntend jelene és jövőjére, ha a 
történelem tükrében látja, hogy az úttörő elődök 
hosszú sora vonul el előtte, s hogy a házai orvosi 
irodalmat korántsem kezdeni, hanem az elődök 
nyomdokain folytatni kellrí'

Markusovszky (1861)
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Előszó

A medicina annak a küzdelemnek a része, amit az ember a természettel - 
nem szükségképpen ellene - folytat. A legrégibb mitológiák az ember 
halhatatlanságát egyszerre tartják emberi közelségben és elérhetetlen távolságban 
lévőnek. Noha a testi halál legyőzése mitológiai álom marad az időelőtti halál 
elkerülése s az ahhoz vezető processus, a betegségek egy részének megelőzése, a 
megbetegedettek gyógyítása nem elérhetetlen cél. Az orvoslás, mely valamilyen 
formában e cél eléréséhez vezethet, minden népnek minden korban és kultúrában 
egyik legizgalmasabb feladata.

Hogyan teljesítették vagy kísérelték meg teljesíteni ezt a feladatot, hogyan 
próbálták megoldani az ebből fakadó, ehhez kapcsolódó problémákat? Milyen 
eredmények születtek, melyek a fejlődés útjára vezettek, milyen kudarcok 
vezettek tévútra? Mit jelentettek ebben a folyamatban a teóriák, az 
experimentumok, a kutatás, a tudomány eredményei, ezek helyes inteipretálása, 
az így levonható diagnosztikus és terápiás konzekvenciák? Mit jelenthetett és 
jelent egy logikai hiba vagy egy helyes következtetés, esetleg kutatási eredmény 
helytelen alkalmazása? Mit jelent a tévedés vagy a tévedések sorozata, mely 
hosszú időn át rossz irányba terel elméletet s gyakorlatot egyaránt? Mit jelent 
mindez az orvos és főként az ember, a beteg számára? Ezek a kérdések izgatják a 
gyakorló orvost, a kutatót és az orvostörténészt.

Az orvostörténelmet önálló diszciplínaként több mint két évszázada 
művelik az európai irodalomban. Az első összefoglaló mű „Historie de la 
medicine” 1696 és 1729 között jelent meg, szerzője Dániel le Clere. 
Pragmatikus, ma is jól használható orvostörténelmet Kurt I. P. Sprengel (1766- 
1823) írt négy kötetben. Más, életrajzi jellegű a mi IVeszprémi Istvánunk 
ugyancsak négy kötetes „Succinta”-ja (Leipzig, 1774-1789).

A tárgy egyetemi oktatása a múlt században kezdődött. A hazai 
egyetemnek akkor nem volt e tekintetben rossz a curriculuma. Scltöpf-Merei 
Ágost az „Orvossebészi történelem” rendkívüli tanára lett 1836-ban. 1845-ben 
pedig Stockinger Tamás kapott megbízást, mint professzor extraordinarius 
publicus az „okszerű orvossebészi történelem” tanítására a pesti egyetemen. 
Ezután sajnos hosszú szünet következett.

Századunk első évtizedeiben az orvostörténelem jelentőségét mind a 
kutatásban, mind az oktatásban egyre többen ismerik fel. Növekszik az egyetemi 
tanszékek, intézetek száma. Egyúttal mind gyakrabban hangzik el a kérdés: mire 
jó az orvostörténelem? A legteljesebb választ erre a kérdésre az orvostörténelem 
megismerése maga adja. Fel lehet azonban bontani a választ - s talán kell is - 
több részre, de megközelíteni az általános tudománytörténet szempontjából is 
lehet.

A tudomány történetében a múlt és a jelen szorosan kapcsolódik. Eközben 
világossá válik, hogy a jelen egyik-másik, immár helyesnek bizonyult, elfogadott 
elmélete gyakran a múlt egy tudományos gondolatának újabb fejlődési formáját 
képviseli.
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Az orvostörténelem tanításának és tanulásának kapcsán nemcsak a tárgy 
indokoltságának kérdése merül fel, hanem fontossága mellett szükségességének 
problematikája is.

Ismeretes, hogy korunkban egyre rövidebb idő alatt duplázódik meg az 
ismeretek anyaga. Ennek egyik következménye, hogy a hallgatók, amíg nem 
értik, a történeti visszapillantást feleslegesnek tartják. Nem csekély szerepe van 
ebben annak az Európa-, sőt világszerte észlelhető jelenségnek, mely a 
diákoknak (és végzetteknek!) a háború előtti generációkhoz képest jóval 
alacsonyabb általános történelmi tudására vonatkozik. Ennek következtében 
egyre nehezebben helyezik az eseményeket, folyamatokat és a tényeket a 
megfelelő történelmi összefüggések helyére. Mégsem volna helyes kategorikusan 
állítani, hogy az orvostörténelem ismerete nélkül nem lehet valakiből jó orvos, jó 
szakember. Azt azonban bízvást állíthatom, hogy az orvosi műveltség, ha nem is 
jobb szakemberré, de jobb orvossá teszi az ambiciózus szakembert. Az 
orvostörténelem is segít eljutni az orvosi humanizmushoz.

Ezt a célt akarják elérni az orvosi fakultások, egészségügyi főiskolák. A 
második világháború után csaknem minden európai és észak-amerikai egyetem 
felállította - vagy ahol már volt, kibővítette - orvostörténeti tanszékét, intézetét. 
Curriculumába felvette e tárgyat vagy még tágabb lehetőségeket nyújtva a 
„medical humanities” című előadásokat.

A mai tanulmányi rend mellett az orvostörténelem az egyetlen tárgy, mely 
a medicinát egészében igyekszik áttekinteni, beleértve az orvosi hivatást, s a 
mellette mind nagyobb szerepet játszó más egészségügyi képzettségűek 
munkásságát is.

Az a felismerés, hogy tudományunk története - ha nem is maga a 
tudomány, mint ahogy azt Goethe írta -, de annak egyrészt integráns része, 
másrészt átfogó szemlélője, segít abban, hogy az orvos, a szükségképpen egyre 
fokozódó technicizálódás mellett se veszítse el humán gondolkodását.

Budapest, 1991.

Prof. dr. Schultheisz Emil 
az orvostörténelem tanára 

a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
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Előszó a m ásodik kiadáshoz

Az egyetemi-főiskolai tanulmányok jóformán állandósult reformtörekvései 
mögött a részismeretek rohamos növekedése és az ismeretanyag elsajátításának 
nem csökkenő nehézsége húzódik meg. Az adathalmozódás ilyen tempója és a 
specializálódás ilyen fokozódása mellett a nagy összefüggések egyre 
elmosódottabbakká válnak. A hallgatók - s nemritkán a kutatók - nem jutnak el 
diszciplínájuk egészének megismeréséig, a medicina sok alapvető és mindmáig 
aktuális problémájának felismeréséig.

A szakismeret fontosságát senki nem vitatja. A medicinát napjainkig 
kísérő kérdésekre a választ senki nem várja, aki nem ismeri a tudományág 
történetét. Az orvostörténelem az orvostudománynak és a szellem- 
tudományoknak az az ága, mely történeti reflexióival e kérdéseket megvilágítja, 
az összefüggéseket feltárja és a medicina egészéről áttekintést nyújt. 
Tanulmányozásából kitűnik, hogy a múltnak a tudomány legújabb állása mellett 
is köze van a jelenhez.

A főiskola hallgatóitól nem áll messze ez a szemlélet, amit az az 
örvendetes tény is mutat, hogy rövid időn belül e könyvnek második kiadása is 
szükségessé vált.

Budapest, 1996. február

Prof. dr. Schultheisz Emil 
az orvostörténelem tanára 

a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen
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Bevezető

Az orvostörténelemnek három főszereplője van: az orvos, ide értve az 
orvoslás minden mozzanatával valamennyi szinten foglalkozó szakembert is, a 
betegségek, melyek adott társadalmi-, földrajzi-, történelmi helyzettől függően 
sokat változtak és változnak, valamint a beteg, aki térben és időben szemlélve 
fogékonyságának tudatában a probléma viszonyulásában igen eltérő lehet.

E három tényező közül a legfontosabb és a legdinamikusabban változó az 
orvos. O műveli és fejleszti a medicinát, ami alatt a gyakorlati orvosi munka és 
az alapul szolgáló elméleti ismeretek összessége értendő. Benne érnek meg a 
betegségek kihívásaira adandó válaszok. Ő áll közvetlenül szemben a testi-lelki 
szenvedésekkel. Leginkább őrá nehezedik a kollektív egészségvédelmi 
intézkedések felelőssége. Munkája elméleti és gyakorlati állásfoglalásából 
következik. Az elmélet és gyakorlat viszonya azonban korántsem egyszerű, az 
orvoslás történetének egyik központi kérdése. Az elmélet és gyakorlat 
dialektikáján tanulmányozható a fejlődés bonyolult mechanizmusa.

P é c s ,  1991.

Dr. Buda József 
egyetemi docens
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Bevezető a második - átdolgozott - kiadáshoz

Napjainkban a történelmi szemlélet megerősödőben van és úgyszólván 
reneszánszát éli. Európa-szerte megjelent és gyorsan fejlődik egy új - 
tudományosan megalapozott - gyakorlat, a műemlékvédelem. Aki részt vett 
külföldi vagy hazai turistautakon, lépten-nyomon tapasztalhatta, hogy a 
turistaforgalomban mindenhol hivatalosan legfontosabbnak nyilvánított látnivaló 
(az ún. sightseeing, Sehenswürdigkeit) a történelmi múltnak a műemlékek által 
bemutatható jelenléte. Az idegenvezetők külföldön is, hazánkban is elsősorban a 
műemlékekben manifesztálódó nemzeti történelmi múlt hagyományait, értékeit 
méltatják, számos esetben érintve az orvoslás vagy betegápolás történelmi 
emlékeit is. Vannak azonban más tényezők is: a terjedő honismereti mozgatom, 
valamint a helytörténeti kutatások. A történelmi témákkal és a 
visszaemlékezésekkel foglalkozó könyveket úgyszólván napok alatt elkapkodják. 
Mindez nem a kis példányszám, hanem a fokozódó érdeklődés következménye. 
Úgy tűnik, beigazolódik az, amit már Hess András budai ősnyomdász az első 
hazánkban nyomtatott könyv a Chronica Hiingarorum előszavában 
megállapította:

„...hónának minden szülöttje leginkább az övéinek életét vágyik megismerni: 
hogy azok milyen életet éltek; és hogy utánozza, ha valami neveztest és említésre 
méltót talál benne; ha pedig megismeri, hogy azok némely dolgot nem szerencsésen 
intéztek, ezen okulva, óvakodjék tőle”.

S mindez érvényes az orvoslás és betegápolás történetére is.

Csaknem egy évtizede, hogy az „Orvoslás története” című jegyzet 
kidolgozásához hozzáfogtam. A főiskolai hallgatók részére készült változat 
kézirata is öt éve készült el, s azóta többszöri változatlan utánnyomásban jelent 
meg. A régészeti és történeti kutatás természetesen továbbhaladt. Új leletek, 
eredmények és vélemények láttak napvilágot az évről-évre növekvő nemzetközi 
tudományos szakirodalomban. Az újdonságok - még ha sokszor vitathatók is - a 
kéziratok néhány megállapítását és válogatásának némely részletét 
feliilvizsgálandóvá teszik, ezt indokolja az oktatás során szerzett tapasztalat is. 
Mindezeket figyelembevéve vállalkoztam egy új, átdolgozott kiadás útra 
bocsájtására.

P é c s ,  1996. szeptember

Dr. Buda .lózsef 
főiskolai tanár
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Gyógyításra utaló adatok a történelem eló'tti 
civilizációk népei között

(? - Kr.e. 4000)

I. sz. ábra
Történelem előtti barlangfestmény Spanyolországban



Gyógyításra utaló adatok a történelem előtti civilizációk népei között

6 - 3,7 millió év között Australopithecus

2 millió - 10 000 között PALEOLITIKUM 
/Régebbi kökorszak/

900 - 720 000 között A „Homo” nemzetség képviselőnek 
meaielenése: Homo erectus heidelberaensis.
Vértesszöllősi ősember

200 000 körül ..Neander-völgvi” ősember
70 000 - 60 000 között A Homo neandertalensis pattintott 

kőeszközöket használ, ismeri a tüzet és már 
temetési kultusz jellemzi.

35 000 - 10 000 között Homo sapiens. Cro-maenoni ősember. Néav. 
fo emberi rassz kialakulása. Nyíl és 
hajtófegyverek ismerete. Őskori művészet 
megjelenése: a barlangfestményeken: vadászati 
jelenetek és a termékenységgel kapcsolatos 
ábrázolások (pl. Altamira). Kultikus 
szobrocskák készítése pl.: Willendorfi Vénusz. 
A csontvázokon felismerhetők a fogkopások, a 
daganatok, a csonttörések, valamint az izületi 
bántalmak nyomai.

10 000 - 5 000 között MEZOLITIKUM
A gyűjtögető életformát (vadászat, halászat) 
kezdi kiegészíteni az élelem megtermelése is: 
az állatok háziasítása ill. a kapás földművelés 
révén.
Kooonva- trepanációk

5 000 - 2 000 között NEOLITIKUM
/Újkökorszak/

Uralkodóvá válik a földművelés és az 
állattenyésztés, valamint az ezzel járó 
letelepedés (Jerikó).

3 500-tól A Sumér kultúra kialakulása a papi rangú 
sumér orvosok megjelenésével.

3 500 - 3 100 Megkezdődik az Euffátesz csatornázása és az 
öntözéses földművelés.

3 400 - 3 000 Egyiptomban az un. predinasztikus kor
3 100 - 2 800 Mezopotámiában megjelenik az írás és a 

városállamok szerveződése: Uruk, Dzemdet, 
Nctszr.

I. sz. táblázat
A legrégibb korok időrendi táblázata
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Gyógyításra utaló adatok a történelem előtt! civilizációk népei között

Történelem előttinek nevezzük azt az időt, melyről nem maradt ránk írott 
emlék. A napfényre került régészeti leletek alapján következtethetünk arra, hogy 
egyes népeknél már voltak kultúrigények. Csontvázak, csontok, egyéb sírleletek, 
barlangképek, archeológiái és paleopathológiai vizsgálatok segítik a történeti 
rekonstrukciót.

Amit a korai történelem előtti idők embereinek bajairól és haláláról 
tudunk, szinte kizárólag a régészeti leleteken alapul. Ebből az időből jelenleg 
semmiféle megfejthető írásos emlékkel nem rendelkezünk.

Az ősi leletanyag tanulmányozása adhat információkat a korai népek 
életmódjáról, betegségeiről. Az „őskórtan” a csontok alapján bizonyos 
betegségek fajtáira, okaira, elterjedtségére, továbbá az akkori gyógymódokra 
utalhat. A gyógymódokra, ápolásra csak feltevéseink lehetnek, pl. olyan 
csontleletek alapján, melyek gyógyult koponyalékelésről tanúskodnak. (Innen 
eredhet a magyar „agyafúrt” kifejezés.)

2. sz. ábra
A történelem előtti időben lékelt koponya

Az emberiség korai őskorából (pl. a félmillió évvel előttünk élt homo 
erectus idejéből) csak nagyon kevés csontlelet ismert. A meglévők is 
töredékesek. Az anyagi kultúra leleteivel összevetve azonban némi betekintést 
nyerthetünk ezen embercsoport életkörülményeibe. A csontleletek 
ősemberkutatói számos esetben egy-egy betegség nyilvánvaló nyomait mutatták 
ki. Egy gibraltári és egy rhodéziai neandervölgyi-típusú ember 
koponyamaradványán pl. szuvas fogakat találtak. Egy másik - ugyancsak 40.000 
évvel előttünk élt - ember fogainak zömét elveszítette, ami állkapocs betegségét 
valószínűsíti. Csonttörés e's izületi kopás is viszonylag gyakran kimutatható a 
kőkor emberénél.

Az újkőkorszakból (Kr.e. 5500-2200) már több csontvázlelet ismeretes. 
Ilymódon az újkőkori ember betegségeiről, s az akkor lehetséges ellátásról már 
több ismeret áll rendelkezésünkre. Ebben a korban alakult át a vadászok és 
gyííjtögetők társadalma földművelő és állattenyésztő néppé, ami szükségszerűen 
az emberek letelepedésével járt együtt. A letelepedés viszont újabb veszélyeket
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hozott magával, pl. fokozott fertőzésveszélyt, főleg a téli hónapokban. Ebből a 
korból származó csontvázakon végzett vizsgálatok hi (ínybetegségekre engednek 
következtetni, melyek elégtelen vagy helytelen táplálkozás következményei. Más 
lelőhelyen, pl. Ukrajnában 32 csontváz közül ötnél jól összefért csonttörés 
mutatható ki. Már a korai történelmi időből származó csontleleteken elég 
gyakran kimutatható a daganatos megbetegedés, pl. a Stuttgart melletti 
neolitikus temetőben. Más leletekkel összevetve sajnos igazolható, hogy már 
ebben a korban is gyötörték a daganatos megbetegedések az embereket. Még 
gyakrabban mutathatók ki a gyulladásos megbetegedések nyomai.

3. sz. ábra
Ó-perui ötszörös koponyalékelés.

A sebszélek gyógyulási állapotából 
nyilvánvaló, hogy különböző időpontokban 

végezték a beavatkozásokat.

4. sz. ábra
Ó-Pemból származó sebészkés, 

melynek végén trepanációra utaló 
kisplasztika látható.

Déi-Franciaországban Pmniéres francia kutató 1873-74-ben 167 meglékelt 
koponyát talált. A trepanációt kétségtelenül élő egyéneken hajtották végre, ami a 
csonthegek (callus) meglétéből igazolható. A callus ugyanis a csontseb szélén 
képződik a gyógyulás folyamán. A koponyalékelési nyílások túlnyomóan a 
nyakszirt-tájon és fejtetőn, ritkán homlok-tájon fordulnak elő, találhatók 
gyermekeken, fiatalabb egyéneken, ritkábban öregeken.

Más leleteken a csontgyógyulásra utaló osteophyta-képzés teljesen 
hiányzik, így nem kétséges, hogy a beteg vagy a műtét alatt, vagy azt követően 
meghalt.

Egyes leleteken feltűnt, hogy a koponyákból kerek korongokat vágtak ki. 
A rondelleket átfúrták, aminek alapján feltételezhető, hogy azokat amulettként 
viselték.

A vaskorból maradtak fenn mocsárban konzerválódott emberek. Máskor a 
só vagy a jég őrizte meg a szerencsétlenül jártak maradványait. A ma már
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rendkívül fejlett kutatási módszerek ellenére is csak hipotézis szintjén 
maradhatunk, mivel mit sem tudunk a régmúlt időkben élt személyek szubjektív 
panaszairól, azok elhárítására tett kísérletekről. Nyilvánvaló, hogy az ebben a 
korban élt embernek is egyik legfőbb problémája az volt, hogy miként maradhat 
életben, mivel nehéz és veszedelmes körülmények között élt. Meg kellett 
tanulnia önmaga megvédelmezését, azt, hogy miként óvja meg viszonylag 
gyenge testét és hogy végül erőben, tettekben más élőlény fölé emelkedjék. 
Bizonyára az ember életmódjának és létfenntartási harcának igen nagy befolyása 
volt az előforduló balesetek és betegségek jellegére. Mindenfelől veszélyek 
leselkedtek rá: félnie kellett a kidőlő fáktól, a lezuhanó szikláktól, a vihartól és 
villámcsapástól, a vadállatoktól, s mindennél félelmetesebb lehetett 
embertársainak ellenséges támadása. Azt a kődarabot, amelyből hasznos 
szerszámok készülhettek, kegyetlen fegyverek készítésére is felhasználták. A 
kovakőből készült fegyverek ősi tanúi annak, hogy az ember már ekkor is gyilkos 
eszközökhöz folyamodott, és hogy milyen durva és könyörtelen világban élt.

A nyirkos barlangok voltak az első menedékek, ahol az ember az 
állatokkal együtt meghúzódott. Ezek a nedves menedékhelyek okozhatták a 
reumatikus bántalmakat. Azok az izületi elváltozások, amelyeket a csontvázakon 
fellelhetünk, annyira szembeötlők, hogy „barlangi köszvény” nevet adták neki. 
Nyilvánvaló, hogy a reumatikus betegségek okozta elváltozások heves, görcsös 
fájdalmakkal jártak, gyötörték áldozataikat.

Az őskori embert mindennapi életének sok eseménye zavarba hozta. A 
betegségek, balesetek, melyek megfosztották őt erejétől, félelmet és zavart 
keltettek benne. Komoly erőfeszítéseket tett, hogy legyőzze váratlan betegségeit. 
Valószínűleg az állatokat figyelve jött rá, hogy a közeli vizekben keressen 
enyhülést, hogy pihentesse sérült végtagjait, hogy egyes növények gyógyító 
hatásúak.

Liivingstone, a nagy afiikakutató, missziós orvos feljegyzéseiben olvasható egy 
leírás, miszerint egy gorilla kihúzta a testébe dobott lándzsát, sebébe pedig zöld 
levelet tömött a vérzés elállítására.

A tapasztalatokat felhasználva ősanyáink a későbbiekben türelmesen 
gyűjtögették a virágokat, füveket, hogy azokból az arra rászorultak egészségét 
megpróbálják visszaadni. Bizonyára az életmód és a vadászat közben előforduló 
sérülések ellátása voltak azok a beavatkozások, melyeket az őskori ember 
végzett.

Lassan gyűjtötték a tapasztalatokat a sebkezelések, csonttörések, ficamok, 
sérülések ellátásáról, felhasználva a tapasztaltabb öregek véleményét is.

így bontakozott ki a gyógyító-ápoló tevékenység. A meggyógyult 
csonttörések alapján valószínűsíthetjük, hogy már ebben az időben élt emberek is 
gondos ellátásban, ápolásban részesülhettek. Feltételezéseinket némileg 
alátámaszthatják a még napjainkba is élő természeti népek körében végzett 
megfigyelések. Dél-Amerika őserdeiben, Közép-Afrika vadonjaiban, Távol-Kelet 
rejtett zugaiban számos néptörzs él kőkorszaki színvonalon. Körükben tett 
megfigyelésekből szintén visszakövetkeztethetünk eleink hitvilágára,
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gondolkodásmódjára, betegségek, balesetek kapcsán tanúsított magatartásukra, 
mind a beteg ember, mind környezete vonatkozásában.

5. sz. ábra
Történelem előtti időből származó spanyolországi barlangfestmény, 

amely sebesült harcost vagy vadászt ábrázol

6. sz. ábra 
Oroszlánvadászat.

Dél-afrikai sziklafestmény

Azt egyértelműen megállapíthatjuk, hogy már ebben az időben is a 
lehetőségeik határain belül végzett gondos gyógyítással-ápolással elvégezték azt 
a nehéz és úttörő munkát, mely képessé tette őket arra, hogy olykor 
folyamatosan, olykor nagy ugrásokkal előrehaladjanak azon az úton, amely az 
egészség visszaállítása felé vezetett.
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Afrika legbelső, civilizációtól érintetlen területén, a Viktória-tó mellett él az 
abnbiri törzs. Egy osztrák expedíció 1959-ben járt ezen a vidéken. Kiderült, hogy ez a 
törzs a koponyalékelést szertartásszerííen űzi. Sok ezer év óta öröklődő mesterségként 
valóságos specialistái vannak ennek a műveletnek. Az expedíció leírta és le is 
fényképezte a trepanálás műveletét, amely ugyanolyan módon történik, mint 30- 
50.000 évvel ezelőtt. A töizs egyik 80 éves „öregje” - miután megnyerték a bizalmát - 
hajlandó volt bemutatni bámulatra méltó „művészetét”. A beavatkozást egészen 
modem módon kezdte: először elmagyarázta a betegnek, mi fog vele történni. A 
páciens, egy kb. 30 éves férfi, nyugodtan leült egy kőrakásra. Hatan lefogták, 
leborotválták a fejét. Az „öreg” egy késszerű eszközzel köralakú nyílást vágott a 
koponyacsonton. A páciens néhány hörgő hang után elcsendesedett. A vért 
falevelekkel törölték le, majd a csaknem félórás műtét után ugyancsak falevelekből 
készült kötést helyeztek a sebre. Két nap és két éjjel ültek mellette az ápolók, akik 
távoltartották tőle a legyeket és a rovarokat. Két nap múltán a „sebész” hideg vajat 
kent a sebre és ezt többször megismételte több napon át. A beteg gyógyultan hagyta el 
a kunyhóját. így történhetett ez az ősidőkben is. A beteg végül kijelentette, hogy 
megszabadult a „rossz szellemtől”, megszűnt kínzó fejfájása.

Meglepő, hogy a Föld különböző részein élő természeti népek a 
gyógykezelésre, műtétekre és az ápolásra egymástól függetlenül jöttek rá. A 
szükség, az ösztön és a tapasztalat az a három fő forrás, amely az emberiség 
tanítómestere volt. így alakult ki lassan a népies orvoslás.

A történelem előtti őskultúra előzőekben ismertetett eredményei az 
empirizmus jegyében születtek és formálódtak. írástudás híjján szájról-szájra 
öröklődtek, míg végül a történelmi időkig eljutva alapjai lettek az írásbeliségnek.
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(Kr.e. 4000 - Kr.u. 476)

10. sz. ábra
Amphiaraosz (Athéni Nemzeti Múzeum)
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Orvoslás a theokratikus államokban

Asszír-babilóniai gyógyászat Mezopotámiában

Időrendiségben olyan régi, mint az egyiptomi. Az ékírás eredete Kr.e. 
harmadik vagy ötödik évezredbe esik. Lakossága: kaldeus, asszír, méd és perzsa. 
Hol az egyik, hol a másik volt a politikai történelem élén. Az asszíroknál 
gyakorlatilag nem fejlődött ki önálló tudomány, hanem a babilóniai kultúra 
részesei voltak. Mai ismereteink alapján az asszír-babilóniai kultúra 
szétválasztása nem lehetséges. Az ékírással rótt cseréptáblákon számos 
orvostörténeti emlék maradt fenn. Az orvosi rendet a papok kasztja képviselte. A 
kaszt azonban nem örökletes; bárkit felvettek tagjai közé s Urukban, majd 
később Borsippában való kiképzés után bárki folytathatott orvosi gyakorlatot. 
Ezekben az orvosi iskolákban a terápiával együtt tanították a teológiát, mágiát és 
csillagászatot is.

8. sz. ábra 
.Mezopotámia

Érdekes, hogy éppen a Tigris és Eufrátesz közötti népek figyelme terelődött 
először az ég felé. Ennek köszönhető a mai csillagászati tudásunk. A mágusok 
fedezték fel a bolygók mozgásának örök törvényét. Könnyen érthető, hogy az örök 
törvény és a földi törvények, a természet szabályossága, megismétlődő jelenségei 
között párhuzamot vontak s analógiát találtak. Minden folyamatnak a Földön paralell 
folyamat felel meg a csillagok életében. A csillagokra vezethető vissza minden 
keletkezés, növekedés, betegség, elmúlás.
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A babilóniaiak asztrális felfogása az élet minden fázisára kihat. A 
csillagok megkérdezése nélkül semmibe sem kezdtek. Előbb tudni akarták a 
jövőt. A jövő utáni kíváncsiság az oka, hogy az orvosi prognosztikát, kórjóslást 
aprólékosan művelték. A csillagászatot az orvostudományba a babilóniaiak 
azonosságkereső természete vonta be. Ez az azonosságkeresés azonban nemcsak 
az égi, de a földi eseményekre is kiterjedt. A természeti jelenségek sok példával 
szolgáltak az emberi élet egyes részleteinek megértéséhez. A véráramlás és a 
testnek táplálása hasonlítható volt az ország folyók által történő megöntözéséhez, 
a test melegének hatása és a napsütés éltető ereje között is van párhuzam , a 
légzés okozta felfrissülés pedig a szelek tisztító hatásához hasonló.

Tünettanukban rendszerezés figyelhető meg. Betegségcsoportokat 
állítottak fel közös ok alapján. Az egyes csoportok tagjait jól megfigyelhető 
tünetek szerint választották szét. Azt hitték, hogy a kettős szerveknek kiilön- 
külön élettana van. Ezért írtak külön pl. a bal és külön a jobb fül betegségeiről. 
Aprólékos szőrszálhasogatásuk azonban a fejlődés gátját képezte. Két egyén 
egyazon betegségében, ha csak egy tüneti eltérés is adódott, már nem tekintették 
ugyanazon betegségnek. Innen van, hogy egész orvosi irodalmuk csupa 
esetleírás, a kórtörténetek halmaza. Kiemelkedő orvosegyéniségek nevével nem 
találkozunk. Mindössze a király hivatalos embereinek harmadik csoportjához 
tartozó Anni nana udvari sebészt említik az írások. A sebészek nem voltak 
mágusok, ők ugyanis sebészettel nem foglalkozhattak, ezt a mesterséget a 
„késesekére (azu) bízták. Az asszír orvosi kortörténetek legnagyobb részét neki 
köszönhetjük. Ezen orvostörténeti emlékek nagy része a ninivei Assurbanipal 
„könyvtárból” valók. A szövegek többsége kétnyelvű: asszír és akkád. Szó van 
bennük olyan orvosról, aki a király fülbaját kezelte, egy másik pedig egy 
nagybeteg papot gyógyított meg, a harmadik egy udvarhölgynek szerezte vissza 
étvágyát. Megtudhatjuk, hogy gyógyították a fog, szem, fül betegségeit, és 
állatgyógyászattal is foglalkoztak. Terápiájuk, a sebészetet kivéve igen 
kezdetleges volt. Divat volt az is, hogy a beteget a köztérre vitték s a járókelőket 
kérdezgették, volt-e már hasonló bajuk és mivel kezelték azt.

9. sz. ábra
Babilóniai orvos korongpecsétje

A sebészetre vonatkoznak a bibliai Ábrahám kortársának Hammurapi 
királynak törvényei is. A párizsi Louvre-ban áll Hammurapi babilóniai király 
(Kr.e. 1792-1750) 2,25 m magas dioritkőre vésett törvénykönyve, amelynek 280 
„paragrafusa” az orvoslással, az orvosok honorálásával és felelősségével
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foglalkozó rendelkezéseket is tartalmaz. Az ékírásos kőtömböt egy francia 
expedíció fedezte fel az 1900-as évek elején Susaban.

10. sz. ábra
Hammurapi törvényoszlopa

"215. Ha az orvos bronzkéssel mély vágást ejt és a 
beteg meggyógyul, vagy ha bronzkéssel szürke 
hályogot távolít el és az ember visszanyeri látását - 
kapjon 10 sókéi ezüstöt.

216. Ha a beteg szegény ember - kapjon az orvos 5 
sékel ezüstöt.

217. Ha a beteg rabszolga, fizessen a rabszolga 
gazdája az orvosnak 2 sékel ezüstöt.

218. Ha az orvos bronzkéssel mély metszést ejt a 
betegen és a beteg meghal, vagy ha bronzkéssel 
szürke hályogot távolít el a beteg szeméről és az 
ember megvakul - vágják le az ujját.

219. Ha az orvos szegény ember rabszolgáján 
bronzkéssel mély sebet ejt és ezzel halálát okozza - 
adjon a rabszolga helyett egy másik rabszolgát.’1
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A négyezer éves rendtartás felületes olvasásakor először a barbár erkölcs 
embertelen kegyetlensége a szembeötlő; az orvos kezét levágják, a rabszolga 
szemevilága annyit ér, hogy a gazdájának féláron kifizethető. De tüzetes 
tanulmányozásakor kitűnik, hogy a beteg és orvos viszonyát meghatározó 
leglényegesebb elvi kérdéseket nagy körültekintéssel szabályozza. A babiloni 
orvosi ellátás alapja a magángyakorlat volt és a tiszteletdíjak megállapításában 
éppen azok a szempontok érvényesültek, amelyekre a jelenleg érvényben lévő 
orvosi rendtartásunk is figyelemmel van a magánorvosi tevékenység díjazásakor: 
„az orvos szakképzettségére, a vizsgálat vagy beavatkozás jellegére, valamint a 
beteg személyi és anyagi körülményeire”.

Hammurapi rendtartása is élesen elkülöníti a súlyos műtét, a szakorvosi 
tudást igénylő szemészeti műtét díjazását a kevesebb szaktudással is ellátható 
csonttörés vagy más betegség munkadíjától; az előbbi tiszteletdíját kétszer 
annyiban állapítja meg. Ebben benne rejlik az orvos szakképzettségének kérdése 
is, nyilván a szakorvosi tudást igénylő műtéteket csak a magasabb képzettségű 
orvosok végezhették felelősséggel.

A rendtartás szociális szempontokat is érvényesít: a rosszabb anyagi 
körülmények között élők orvosi kezelését is lehetővé teszi. A szegény vagy a 
szabadon bocsájtott, tehát az olyan személy, aki rabszolga őseitől nem 
örökölhetett és még magának sem volt ideje vagyont szerezni, féláron juthatott 
orvosi kezeléshez. A jogok nélkül élő rabszolgák, a nincstelenek ugyancsak 
részesülhettek orvosi ellátásban, az erősen mérsékelt orvosi díjat a rabszolga 
tulajdonosa volt köteles megfizetni.

Hammurapi törvénye az orvosi díjszabást magas összegekben határozta 
meg. A törvénykönyv egy mezőgazdasági munkás vagy fazekas havi keresetét 1 
sékelben állapította meg. Kevés eltéréssel e körül az összeg körül keresett a 
szabó és az ács is. A szellemi munkának azonban jóval magasabb ára volt. Az 
állatorvos egy meggyógyított állatért 1/6 sékelt számíthatott fel, ami azt jelenti, 
hogy a fizikai munkás ezért 5 napon át dolgozott. A szabad ember gyógykezelése 
a munkásnak 5-10 hónapi munkabérét, a felszabadított személy 3-5 havi, a 
rabszolga gyógykezelése pedig egységesen 2 havi fizetését vette igénybe. Egyéb 
szellemi munkát is magasan díjaztak; a hajóépítő és az építészmérnökök 
munkadíja megközelítőleg akkora volt, mint az orvosoké.

Ezzel a törvény biztosította az orvosok jólétét a betegek, illetve a beteg 
rabszolgák tulajdonosainak terhére. Másrészt kötelezte az orvosokat a magas 
szintű, lelkiismeretes munkára, mert a műhibát szigoaian büntette: a beteget ért 
károsodás fokától függően a pénzbírságtól az orvos megcsonkításáig.

Könnyen felismerhető, hogy Hammurapit ugyanazok a motívumok 
késztették az orvosi működés szabályozására, amelyek a következő évezredekben 
is alapjai az orvos és beteg viszonya alakulásának: a betegek igénye a 
lelkiismeretes, magas szintű ellátásra és az orvosok törekvése a magas 
képzettségükhöz méltó életmód biztosítására. A törvény fejlett szociális érzékről 
tanúskodik azzal, hogy a legkiszolgáltatottabb rétegnek is biztosítja az orvosi 
ellátást, és azzal, hogy a rabszolgák tulajdonosait kötelezi az orvosi költségek 
fedezésére, emlékeztet napjaink kötelező betegbiztosítására, amely a 
munkáltatókra is terheket ró ki.
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A papi „belgyógyász” és a világi „sebészorvosokon” kívül volt még egy 
harmadik „ápoló-kezelő” rend is, amely elkészítette a gyógyszereket, a fürdőket, 
az ellátás során segédkezett, majd gondozta a betegeket.

Az ásatások során előkerült agyagtáblák szerint az orvos megadta a 
lehetőséget a betegének, hogy eldöntse: orvoslással vagy amulettel kívánja magát 
kezeltetni. Ha az amulettet választotta, akkor az orvos varázsigéket mondott, 
mivel hitviláguk szerint a betegségeket az istenek bocsájtották az emberekre 
bűneik büntetéséül.

A következő varázsmondóka, amelyet „lázbetegségben” alkalmaztak, csupán egyike 
lehetett a mágusok által használtaknak (forrása: R. Campbell Thompson: Devils and 
Evil Spirits of Babylonia - Babilónia ördögei és gonosz szellemei, 1905):

„Mint viharos szél. leterítette őt a láz, 
Rátört és büszkeségét összetörte...
Epét érez szájában és már nem édes 
többé a nyála
Végy hát egy fehér tammuzi gidát, 
Fektesd le, szentben a beteg emberrel, 
Vágjad ki a szivét és 
Helyezd azt a beteg kezébe...
És most hívjad a nagy isteneket,
A gonosz Szellemet, a gonosz 
Démont, a gonosz Lelket.
A Boszorkánydémout.
Holttestekkel táplálkozó ördögi Lélek, 
láz és gyötrő Betegség 
Akik testében lakoztok ennek az 
embernek,
Távozzatok onnan és hagyjátok el a 
házat!...
...Te Fejfájás, Fogfájás. Szívfájdalom, 
Te Halálos Betegség, gyászt hozó Láz 
Az Ég és Föld erejével legyetek 
elűzve’”

11. sz. ábra
A Maqlú-gyííjtemény [ékírása: ma-aq-lu-ú(u)] a ráolvasásnak első hét sorát mutatja be
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Ó-egyiptomi orvoslás

A faliképek, reliefek, szobrok igen értékes felvilágosítást adhatnak egy- 
egy kor viszonyairól. Élethűen ábrázolhatnak olyan elváltozásokat, amit a 
korabeli orvosok a tényleges kórlényegtől eltérő módon magyaráztak, vagy nem 
is tartottak betegségnek. Chnum-Hotep szobra például - amely az V. dinasztia 
korából származik - jellegzetesen mintázza chondrodystrophias törpe alakját.

Az ó-egyiptomi képzőművészeti alkotások számos esetben a gyógyászat 
köréből vették témájukat. A sakkarai nekropolisz egyik faliképén circumcisio 
látható. Más képek bemutatják a szülés lefolyását, ami az ó-egyiptomiaknál ülő 
helyzetben történt.

12. sz. ábra
Sakkarai falikép - circumcisio ábrázolása
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Szülési jelenet
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Az  istenek sorába emelkedett orvosnak - 
Imhotepnek - számos szobra ismert. A 
sírleletekből igen megbízható képet kaphatunk az 
ó-egyiptomiak életéről. Jelentős adatokat 
szolgáltatnak a feliratok, így közvetve a 
gyógyászatukról is nyerhetünk információkat. A 
sírokban elhelyeztek mindent, amire - hitviláguk 
szerint - a túlvilági életben a halottnak szüksége 
lehet: ételeket, italokat, a mindennapi élet
folytatásához szükséges eszközöket, valamint 
fegyvereket és ékszereket tettek a halott mellé.

A paleopathológiai vizsgálatok megbízható 
módon adnak képet a korabeli betegségekről, sőt 
egyes műtéti beavatkozásokról is.

14. sz. ábra 
Imhotep

Az egyiptomi orvolás a mitológiába nyúlik vissza. Számos, a gyógyítással 
kapcsolatos istennel találkozhatunk az ő őstörténetükben is. Felfogásuk szerint a 
tudomány - így az írás is - That isten adománya. Ö mutatta meg az embereknek a 
gyógyszereket. A tőle származó tudományos ismereteiket 42 elzárt (hermetikus) 
könyvben őrizték, köztük 6 orvosi vonatkozású volt. A görög időkben 
megismerkedtek Hermes alakjával és rokontermészetük miatt a két isten fogalma 
egybeolvadt. Innen származik a hermetikus elzártság fogalma. A ó-egyiptomiak a be 
nem avatottakat ugyanis kirekesztették a tudományos ismeretekből.

Az istenek rendszerbe foglalása az V. dinasztia uralkodásának idejére esik. A 
továbbélés, az örökké fennmaradás megszemélyesítője Ozirisz, az alvilág uralkodója. 
Uralkodói jelvényekkel és múmiapólyába kötözötten ábrázolták. Hű társa, áldozatkész 
felesége az istenanya. Izisz. Gyermekük Húrusz, az ég hatalmas ura, jelképe a 
magasban szárnyaló sólyom. A földi életet Ré, a napisten sugarai biztosítják. A 
gyógyítás istene Serapis volt, akinek templomai - az ún. serapeinok - a 
gyógykezelésre is szolgáltak. Itt aludtak a betegek, hogy az álmukban látott útmutatás 
szerint részesüljenek ellátásban. Hatóra  termékenység, a szerelem, a bőség istennője. 
Szét a gonoszságot megtestesítő, a halál istene. Anubisz a halottak kísérője, a 
balzsamozás ismerője. Egy himnusz szerint A l t io n  gyógyítja a kancsalságot, de 
szüléskor is jelenthet segítséget. A dar-el Bahar-i papiruszon látható képen a bal 
sarokban istenszakállal, a fején ureuszkigyós koronával, a kezében pásztorbottal ül 
trónján Ozirisz. A kép közepén a mérleg előtt guggol Anubisz. A mérleg egyik 
serpenyőjében emberi szív, a hieroglif jele, a másik serpenyőben pedig Maiit (az 
igazság, a világ rendje, harmóniája istennőjének) strucctoll alakú ideogrammja 
látható. (A képen ábrázolt mérleget használták a gyógyszerek elkészítésekor.) A 
mérleg csúcsán majom alakban ül That az istenek írnoka és várja a túlvilági ítéletet. 
Hitviláguk szerin ugyanis a szív szolgáltat tanúbizonyságot gazdája ellen az alvilági 
megítéléskor. A múmiába ezért a szív helyére szkarabeusz amulettet helyeztek, 
melynek a talpára feliratokat is véstek:

„Oh sz ív , mely anyámtól vagy nekem,
Oh szív , mely lényemhez tartozol,
Ne lépj fel ellenem tanú gyanánt!

28



Gyógyítás a korai civilizációk népei körében

Ne okozz nekem ellenállást a bírák
előtt!
Ne ellenkezzél velem a mérlegelő 
mester előtt!
Te vagy a szellemem, mely testemben 
lakozik.
Ne engedd nevünket bfizlcni,
Ne mondj ellenem hazugságot az 
istennél,"

Az egyiptomi istenek is éppúgy sebezhetők voltak, mint az emberek: Ré 
elviselhetetlen fájdalmai miatt kéri bajának orvoslását. A gyógyításra Izisz 
vállalkozott, de csak akkor, ha Ré elárulja a csupán általa ismert „titkos nevet”. Ré 
természetesen vonakodott, sőt fondorlatos módon magát később „lenyugvónak” és 
„felkelőnek” nevezi. Ez az istennő számára nem volt elegendő. A fokozódó kínok 
miatt a mágikus hatalmat átruházó név elárulására késztetik Ré-t, aki meggyógyul, de 
Izisz varázslatos hatalma végtelenné válik.

A mágikus gyógyítás következő fokozatát az jellemzi, amikor az istenek 
személyesen is beavatkoznak a beteg emberek gyógyításába. Az Ébersz-papírusznak 
az égések gyógyításával foglalkozó egyik mondatában szerepel: Izisz, aki fiacskájának 
(gyermek Hómsz) a combjai tövéből fakadó Nílust használja fel a gyógykezelésre. 
(Az egyiptomi gyógyászat, amely gyakran használta fel a különböző ürülékeket, nem 
tekintette sem undorítónak, sem groteszknek, vagy bizarrnak ezt.) Izisz, mint a mágia 
legfőbb tudója, igen gyakran szerepel gyógyító istenként. Nagy népszerűségnek 
örvendett anyai jellegének feltüntetése is. Gyakran ábrázolták, amit ölében tartja, vagy 
szoptatja fiacskáját. Az Izisz kultusz világvallás lett. A vallás elterjedését jól mutatják 
pompei-i, vagy hazánkban Szombahetyen feltárt szentélyei.

Más írás szerint Hómsz felnövekedve bosszút állt apja gyilkosán. A 
küzdelemben Szét kitépte Hómsz szemét, amit Hator tejjel gyógyított meg.

A gyógyító istenként tisztelt Imhotep élő ember volt. A III. dinasztia 
korabeli Dzoszer fáraó orvosa és építésze. Később, mint gyógyító istennek terjedt 
el a tisztelete, ezt hirdeti a memfiszi temploma is. Számos szobra ismert.

Hazánkban a Szépművészeti Múzeum egyiptomi kiállításán tekinthető meg 
írnokként ábrázolva.

Az írások szerint a betegek isteni segítséget kértek, de nemcsak elvárták, 
hanem egyenesen meg is követelték a beavatkozást, sőt még attól sem riadtak 
vissza, hogy megfenyegessék isteneiket.

A papirusz nevét a ciprusfélékhez tartozó Papyrus antiquarum-tól nyerte, 
ugyanis az ó-egyiptomiak ebből a növényből készítették az írásra használt tekercseket. 
A csíkokat egymással keresztezve ragasztották össze, s ezáltal a tekercsek két oldala 
nem egyenlően sima. Az egyik oldalon a rostok a ragasztással párhuzamosak (recto 
oldal), a másikon azonban azt keresztezik (verso oldal). Az íráshoz ferdére vágott 
kákavesszőt használtak. Rendszerint a recto oldalon rajzolták a fekete vagy vörös 
színű írásjeleiket. Számos tekercsen a verso oldalra is írtak (pl. Ébersz, Edwin-Smith, 
stb.), vagy pedig egyszerűen lemosták a már szükségtelen feljegyzéseket és azok 
helyére írtak új szövegeket (pl. londoni papirusz). Az orvosi papiruszokat régebben 
önálló írásoknak tekintették, napjainkra azonban már tisztázódott, hogy másolatok, 
amit az is bizonyít, hogy egy részük, mint pl. az Ébersz, berlini, stb. azonos részeket 
is tartalmaz.
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Az orvosi papiruszokat jobbról bal felé vezetett hieratikus írással készítették. A 
papiruszok kolumnákra osztottak. Az Ébersz papirusz kolumnáit már az egyiptomi 
írnok számozással látta el.

1. Az orvosi témájú papiruszok közel azonos szerkezetűek: tünettant,
diagnosztikát, kezelési utasításokat (recepteket) és prognózist tartalmaznak. Ez
utóbbiról háromféleképpen nyilatkoztak:
- betegség, amit gyógyítani fogok;
- betegség, amivel küzdeni fogok;
- nem kezelhető betegség.

• Az eddig ismert legrégebbiek a kaim ni „Flindersz”-papiruszok (Kr.e. kb. 
1800) melyek a XII. dinasztia korából származnak. Főként szülészettel és 
nőgyógyászattal foglalkoznak, egy diagnosztikus próbát is leírnak a terhesség 
felismerésére. Továbbiakban pedig állatgyógyászati vénygyűjtemény 
szerepel.

• Az „Edwin-Smith "-papirusz (Kr.e. kb. 1500) a sebek, törések, ficamok 
kezelését tárgyalja fejtől lefelé az egyik oldalán. A másik oldalon egy 
ragályos (pestis?) betegségre vonatkozó mágikus szöveg, arcszépítő szerek 
leírása, valamint az öregkori ráncok elsimítására szolgáló kenőcs ismertetése 
található. Ez utóbbi alapgondolata az, hogy a ránc eltüntetésével 
visszaszerezhető a fiatalság.

• Az „Ehersz"-féle papirusz az egyik legfontosabb ó-egyiptomi orvosi emlék. 
Valószínű, hogy a 6 hermetikus orvosi könyv kivonata. Az invokáció az 
orvoslás égi eredetére utal.

Georg Ebers német egyiptológus által 1873-ban Luxorban vásárolt (jelenleg a 
lipcsei múzeumban őrzött), kigöngyölve több mint 20 méter hosszú és 30 cm széles 
papirusztekercsen teljes egészében orvosi tartalmú szöveget találunk. A III-VI. 
dinasztia idejében íródott (Kr.e. 2660-2160), de a számunkra elérhető lelet csak a 
XVII. dinasztia korabeli másolat (Kr.e. 1650-1552). A papimsztekercs száz kolumnát 
a recto, nyolcat pedig a verso oldalán tartalmaz.

„Kezdődik az ember minden testrésze 
számára való orvosságok elkészí
téséről szóló könyv.
Helinpoiiszból jövők, Het-aatnak, a 
védelem urának, az örökkévalóság és 
menedék királyánakpapjaival...
Szavakat sugalmazott- nekem a 
mindeívség ura, hogy miuden istenség 
szenvedését és mindenféle halálos bajt 
elűzzek..,
Thot a nyelveket adó, a könyveket 
szerző, a bölcseknek és az őt követő 
orvosoknak tanácsot ad a homályos 
ügyek megfejtésére...”

Majd belgyógyászati jellegű fejezetben hánytató és hashajtó szerekkel 
találkozunk, melyeket az egyiptomiak a diétás és megelőző szempontokból
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szabályos időközökben szedtek a betegségek megelőzése céljából. A 
leghosszabb rész a szemészettel foglalkozik, mivel nagyon gyakoriak voltak 
a szembetegségek, amit a múmialeletek is igazolnak. Továbbiakban 
bőrgyógyászat, egyéb betegségek, végtagok betegségei, női bajok kezelése, 
értekezés a szívről és az edényekről, a sebészi bajok és kezelésük 
következnek. A közölt receptek száma meghaladja az ezret.

15. sz. ábra
Részlet az "Ebersz"-féle papiruszból

Az emberi szervezetről való ismereteik nagyon fogyatékosak. Bár anatómiai, 
élettani és kórtani elképzelésük spekulatív volt, mégis létrehoztak egy kórtani 
elméletet, amely Sigerist szerint az első hatalmas kísérlet arra, hogy élettani 
folyamatokat egyetemességükben racionálisan magyarázzák. A Metu elmélet 
lényege, hogy a szív egy edényhálózaton (metu=edény) keresztül juttatja a 
nedveket és váladékokat a szervezetbe. „Az orvos titka, vagy a szív 
mozgásának ismerete” című értekezés sorolja fel szám szerint az edényeket, 
„A gyulladások kiűzésének könyve” pedig kórtani szempontból tárgyalja a 
metu-rendszert.

• A Hearszt-félepapirusz a csonttörések, valamint a sebek ellátását tárgyalja.
• Az egyik Brugsch-papirusz receptgyűjteményt tartalmaz, és foglalkozik a 

magzat nemének meghatározásával.
• A Berlini-papirusz lényegében az Ebersz-féle kivonata, aminek az anatómiai 

jelentősége említendő.
• A Beatty-papirusz egyik oldalán a végbél megbetegedéseit, másik oldalán 

varázsmondásokat tartalmaz (Kr.e. kb. 1300).
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• A Londoni-papiruszon a varázsmondások jutnak túlsúlyra, mindössze 25 
tényleges gyógyszer szerepel a leírásban.

• A Carlsberg-papirusz a legfiatalabb korú (Kr.e. kb. 1200). Egyik oldalán az 
Ébersz-ből a szemészeti rész szerepel. A másik oldalán szülészeti 
varázsmondatok és prognózisok szerepelnek.

2. A nem orvosi témájú papiruszok közül

• a Prisse-féle bír jelentőséggel, mivel egy prefektusi rendelet kapcsán 
megismerhetjük az egészségügy felépítését.

• A Westcar-féle egy ó-egyiptomi szülés leírását ismerteti, ami ülő helyzetben 
történt szülőházban vagy templomban.

• Az Erman-féle több gyógyászati vonatkozású amulett leírását adja.

Az ó-egyitomi orvosi rendről aránylag sok adattal rendelkezünk. 
Hérodotosz („a történelemírás atyja’) Egyiptomban különböző szakorvosokkal 
találkozott, akik közül egyesek csak a szem, mások a has, vagy a végbél 
betegségeivel foglalkoztak. Fogorvosok is működtek, akik az elveszített fogakat 
elefántcsontból készült protézissel pótolták, ami azonban csak esztétikai célokat 
szolgált. Egyes múmialeleteken a cariest arany golyócskákkal töltötték ki.

Az orvosok rendjét a papság képezte. A ránk maradt orvosnevek és 
ábrázolások alapján ritkán fordul elő nem papi személy. A birodalom 
egészségügyének élén Alsó- és Felső-Egyiptom legfőbb orvosa állt. De 
találkozunk „Orvosok Ellenőrzője”, „Orvosok Legfőbb Intézője”, „Orvosok 
Legöregebbike” címekkel is. Az orvostudományt és gyógyszerészetet az 
orvospapok a templomokban művelték, itt képezték az orvosokat is.

16. sz. ábra
Egyiptomi sírkamra faláról való ábrázolás: 

a z orvost ékszergallérral ajándékozzák meg
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Az ímokiskola elvégzése után aki speciális papi, katonai vagy orvosi képzésben 
kívánt részesülni, a nagy templomok mellett működő „Élet Háza”-iban tanult tovább. 
Itt a legfőbb tudományokat: a csillagászatot, matematikát, orvosi ismereteket 
tanítottak, de foglalkoztak jóslással és varázslással is. Ezek a „főiskolák” Théba, 
Memphis, Heliopolisz, Szaisz, Chemnu városokban működtek. A leghíresebb a 
Heliopoliszban lévő „főiskola” volt, itt a pap- és orvosnövendékek száma a 
tanárokéval együtt elérte a 13 ezret is. A tanítást a hatalmas könyvtár segítette. Az 
ókor legkiválóbbjai, mint Platón, Pitagórasz, Thalész, Lükorgosz, Szólón, mind-mind 
hallgatói voltak a heliopoliszi „főiskolának”, sőt elnyerték a magasabb fokú beavatást 
is, az ősrégi pszichikai erők ismeretét és felhasználását.

Belgyógyászatuk a szív és pulzus megfigyelésére szorítkozott 
elsődlegesen. Nőgyógyászatuk főleg a terápia szempontjából jól kiművelt, és 
főleg a bábák kezén volt.

Sebészetük magas szintet ért el. Gyógyszereik főként növényi eredetűek. 
A gyógyszerészet elnevezése is tőlük származik: „ph-ar-maki” = biztonságot 
kölcsönző. Számos gyógyszerüket a mitologikus elnevezés miatt nem tudunk 
értelmezni, pl. Thoth tolla, mások babiolóniai nevük miatt várnak még 
megfejtésre. Terápiájukban használták még az érvágást, köpölyözést, és 
alkalmazták a kauterezést is. Számos egyéb mellett még azt is tanácsolják, hogy 
ha a gyermek az orvosságot nem akarja bevenni, akkor a dajka egye meg, mert a 
tejjel az kiválasztódik, vagy kenje be vele az emlőbimbóját.

Közegészségügyi kultúrájuk olyan magas volt, hogy egyes külföldiek 
minden egyiptomit orvosnak néztek. A fejlett higiéné eredménye volt, hogy 
nagyobb járványokról - a bibliai csapások kivételével - nem tudunk.

Diodorosz görög író (Kr.e. 1. század) szerint Egyiptomban aprólékos orvosi 
előírások szabályozták - szegényekre és gazdagokra egyaránt kötelezően - az emberek 
életmódját. A nép tisztasága feletti őrködés pedig a fáraó szent kötelessége volt.

17. sz. ábra 
Mumifikáció

A „Halottak Könyvének ”, bár szorosabb értelemben nincs orvosi vonatkozása, 
mégis a varázsszövegek megítéléséhez ismerete alig nélkülözhető. Képet ad a túlvilági 
életről, amely a balzsamozás okának megértését segíti elő.
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Balzsamozás során eltávolították a zsigereket és az agyat. Ez után pálmaborral 
átöblítették a tetemet és néhány hétig sós fürdőben pácolták. Ezután balzsamozták be 
a halottat illő olajokkal, gyantaféleségekkel, szurokkal. Balzsamba itatott pólyába 
csavarták és koporsóba tették, amelynek formája az új-birodalomtól kezdve 
emberalakú.

Messze földön híresek voltak Egyiptom orvosai. III. Hattusilis hettita 
király - mint II. Ramszeszhez intézett levelei igazolják - szembetegségének 
gyógyítását egyiptomi orvostól várta. Kürosz perzsa király úgyszintén 
Egyiptomból kért orvost. De egyiptomi orvosok működtek Dareiosz udvarában 
is. A hippokrateszi görög orvostudomány is merített az egyiptomi iratokból. A 
későbbi görög orvosi szövegekben néha szóról-szóra szerepelnek átvételek.

Zsidó orvoslás

A zsidó nép a fáraók országát történelmének abban a szakaszában ismerte 
meg, melyet a pátriárkák korának nevezünk. Orvosi ismereteik legnagyobb részt 
egyiptomi eredetűek. Az „Ószövetség” népének jelentősége abban is kifejezésre 
jut, hogy az egyiptomi ismereteket terjesztették.

Egyiptomi fogság. Az egyiptomi középbirodalom (Kr.e. 2000-1700) idejére 
esik, hogy néhány izraeli törzs az éhségtől hajtva bevonult Egyiptomba és letelepedett 
a Deltában. Az izraeliek számaránya jelentősen megnövekedett, ami maga után vonta 
az egyiptomiak félelmét, ezért rabszolgasorba vetették őket, életüket 
kényszermunkával tették elviselhetetlenné. Az új birodalom (Kr.e. 1500-1000) idejére 
teszik az izraeli töizsek Egyiptomból való kivonulását.

18. sz. ábra
Mózes (Michelangelo szobra)
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Mózes (héberül Móse) a zsidó vallás és zsidó nemzet megalapítója. Abban az 
időben született (Kr.e. 1250 táján), amikor a fáraó parancsot adott, hogy minden 
izraelita fiúgyermeket a Nílusba dobjanak. Mózest édesanyja hónapokig rejtegette. 
Mikor tovább már nem tarthatta titkát, vett egy papiruszkosarat, bekente szurokkal, 
beletette gyermekét és kitette a folyópartra a nád közé. Éppen erre jött fürödni a fáraó 
lánya szolgálóival. Meglátta a gyermeket, megszánta, magához vette, héber dajkát 
fogadott mellé és a Móse (vízből kivetett) nevet adta neki. A felnövekvő fiút a fáraó 
lánya fiává fogadta. A férfivá érett Mózes együttérzett Egyiptomban (Elephantinéban) 
élő testvéreivel, amit kifejezésre is juttatott, s ezért menekülnie kellett. A pusztában 
tartózkodott, majd a csipkebokor-jelenés után visszatért Egyiptomba és kiszabadította 
az izraelitákat az egyiptomiak fogságából. Sinai hegyén átvette a kőtáblába vésett 
tízparancsolatot, törvénybe foglalta a zsidó vallásnak és nemzeti létnek alapelveit, 
feladatait és céljait.

l9. sz. ábra 
"Tízparancsolat"

Negyven éven át vezette a zsidókat, elfoglalta a Jordán folyó bal partját és 
mielőtt az „ígéret földjére” - Kánaánba - ért volna,'Nebo hegyén meghalt. Valószínű, 
hogy a kivonulás II. Ramszesz fáraó uralkodásának második felében játszódott le, 
tehát a zsidó honfoglalás a vaskor elején történt (Kr.e. 1240-1224).

Mózes öt könyvének zsidó neve Tora, ami nagyobb részt erkölcsi, vallási és 
társadalmi törvényeket tartalmaz. Az öt könyv Istennek a világgal való kapcsolatát 
vázolja, s mint ilyen, a zsidó vallás alapja, kánoni könyv, az Ígéretek könyve. Noé az 
új világrend ígéretét, Ábrahám pedig, hogy utódait Isten saját népévé választja. Innen 
származik az „ígéret földjé”-nek elnevezése és birtoklása is. Az ígéreteket a 
szövetségkötés erősítette meg. Isten Adómmal hallgatagon kötött szövetséget, Noéval 
és Ábrahámmal már kifejezetten. Az egész néppel viszont Mózesen keresztül. Ezért 
Mózes könyveit egyúttal ószövetségi könyveknek is nevezzük.
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„A tiszti» és tisztátalan állatok
A) A szárazföldi állmok 
1 Az Úr így szólt Mózeshez és Áronhoz:
^’’Mondjátok meg Izrael fiainak:
Nézzétek, az összes szárazföldi állatok 
közül ezeket ehetitek. ’Minden állatot, 
amelyeknek hasított körmű, villás patája 
van. és amely kérődzik, megehettek. Ue 
vannak közöttük, amelyek kérődznek és 
hasított körmük van, mégsem ehetitek őket.
A tevét tartsátok tisztátalannak, mert bár 
kérődzik, de nem hasított körmű. Tartsátok 
tisztátalannak a szirti boizot, mert kérődzik 
ugyan, de nem hasított könntí. '’Tartsátok 
tisztátalannak a nyulat, mert kérődzik 
ugyan, de nem hasított kamui. Tartsátok 
tisztátalannak a sertést, mert bár hasított 
körmit, villás patája van, de nem kérődzik.
"Ne egyétek meg a húsát, ne érintsétek a 
hulláját, tartsátok tisztátalannak...”

Leviták 11//.S

j,A szülő asszony tisztulása 
Az Úr azt mondta Mózesnek: ’̂’Hirdesd ki 

Izrael fiainak. Ma az asszony sziil és a 
gyenneke fiú, akkor hét napig 
tisztátalannak számít, mint aho^y 
tisztátalan havi vérzése idején. A 
nyolcadik napon metéljék körül a gyermek 
eiőbőrét. JDe ő még harminchárom napig 
maradjon otthon, hogy megtisztuljon 
vérétől. Ne érintsen semmit, ami szent, és 
ne közeledjen a szentélyhez, amig le nem 
telt tisztulásának ideje...”

Leviták 12/ 1-4

Mózes öt könyvének utasításai közt sok egyezik a hamitákéval. Higiénés 
rendelkezései között a testi sértésekre vonatkozó paragrafusok vannak a 
legnagyobb számban. Az étkezési rendszabályok is nagy pontossággal vannak 
leírva, szintúgy az újszülöttek ápolása, a csecsemőkkel való eljárás, a férfi és nő 
nemi érintkezésének módja, a nő viselkedése havi tisztulása és gyermekágya 
idején, a ruházkodás, a lakás, a tábor, a temetkezés helyének megválasztása. 
Betegségekről keveset olvasunk e könyvekben. Fertőző betegségek közül a 
leprára történik több utalás. Az idevonatkozó lepratörvény kötelezővé teszi a 
betegnek a papnál való jelentkezését. Ha az ezt követő megfigyelés alatt a 
fertőzés leprának bizonyult, a betegnek ruháit meg kellett szaggatni, fedetlen 
fővel kellett járni, és senkivel sem volt szabad érintkezni. A pátriárka korabeli 
izraelitáknak tudományos orvosi ismereteik még nem voltak. Egyiptomból 
örökölt orvosi ismeretek csak a tartós letelepedés idején értek meg, amikor is a 
pap orvosok mellett külön orvosi rend kezd kialakulni. A királyok idején már 
működnek hivatásos orvosok, akiket a nép nagy tiszteletben tartott. Salamon

„Em beri lepra

A) Duzzadás, kiütés, folt 
Az Úr ezt mondta Mózesnek és Áronnak: 

: ”Ha egy embernek a bőrén duzzadás, 
kiütés, vagy fénylő folt keletkezik, 
bőrleprára lehel gyanakodni. Vezessék

Áronhoz, a főpaphoz vagy 
valamelyik fiához, a paphoz. 5A pap 
vizsgálja meg a bőr betegségét. Ha a beteg 
részén a bőr elszíntelenedett, és a beteg bőr 
alatt üreg képződött, akkor lepra esete forog 
fenn. A vizsgálat után a pap nyilvánítsa az 
embert tisztátalannak. De ha a bőrön fehér 
folt van, a bőr látható beesésé és a szőr el
színtelenedése nélkül, akkor a pap tartsa 
megfigyelés alatt a beteget, s a hetedik 
napon vizsgálja meg, ’Ha saját szemével 
meggyőződik, hogy a betegség nem múlt 
el, de a bőr alatt nem is terjedt tovább, 
akkor újabb hét napig tartsa megfigyelés 
alatt, s a hetedik napon újra vizsgálja meg 
'j la  úgy látja, hogy a beteg rész elveszette 
csillogását, és a bőr alatt nem terjedt 
tovább, a pap nyilvánítsa tisztának az 
illetőt: csak kiütésről van szó. Az mossa ki 
a ruháját és tisztává lesz. 7De ha a betegség 
elburjánzik a bőr alatt azután, hogy a pap a 
beteget megvizsgálta és tisztának nyil
vánította, akkor ismét jelentkezzék nála. A 
pap újra vizsgálja meg, és ha megállapítja, 
liogy a betegség a bőr alatt elfajzott, akkor 
nyilvánítsa a pap tisztátalannak, mert 
leprája van...

’Leviták 13/1-H
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királyról azt állítja J. Flavius, hogy a jerikói kertekben gyógynövényeket is 
termesztett és könyvet írt a gyógyszerekről.

A babilóniai fogság  alatt a zsidók történetének azt a korát értjük, melyet 
nemzeti voltuk és templomuk elpusztítása után (Kr.e. 586-ban) Nabukodonozor 
uralkodása idején számkivetésben töltöttek. Régi asszír szokás volt, bogy a 
meghódított tartományok lakosságát a hódítók országukba vitték és cserébe a saját 
lakosaikat telepítették helyükbe. Így tettek az asszír királyok Izrael lakosaival is. 
Ekkor gyógyászatukra a káldens viszonyok hatottak. 50 év múltán Kyros perzsa király 
legyőzte a babilóniaiakat, a zsidókat hazaengedte Palesztinába és megengedte, hogy 
újjáépítsék templomukat.

A görög befolyás ideje alatt a zsidó orvosok Alexandriában sajátították el 
a hippokrateszi orvostudományt, és tevékenyen részt vettek az ún. alexandriai 
iskola felvirágoztatásában. Ebben az időben (Kr.e. 280 körül) keletkezett a „Sirák 
könyve”, melyből kitűnik, hogy a zsidók az orvosokat tiszteletben és 
elismerésben részesítették. A 30. fejezet az egészséget értékeli, a 38. pedig az 
orvosokat dicséri.

„Orvos és betegség

'Tiszteld az orvost, mert jó szolgálatot tesz. 
meg hát az orvos is Isten teremtménye.
2A gyógyulás úgy jön a Mindenhatótól,

mint az ajándék, amit a királytól
kapsz.
Tudása miatt az orvos emelt fővel járhat, 

még a hatalmasok körében is megcsodálják. 
4A gyógyszereket a tőidből adja az Úr, és 
az okos ember nem veti meg őket 
Vajon nem fától lett talán édes a viz, bogy 

így megmutassa, mily erő van benne0 
’Az embernek is ő adott értelmet, hogy 
magasztalja hatalmas műveit 
'Ápolás, enyhítés céljára használja a 
gyógyszerész is a gyógyszert, azért készíti. 

Munkálkodásának nincsen vége, 
jóvoltából az egészség terjed a földön.

vPiam, ne késlekedj, hogyha megbetegszel, 
imádkozz az Úrhoz, és meggyógyít

téged.
'"Menekülj a bűntől, s legyen tiszta a 
kezed, tisztítsd meg a szíved minden

'
tömjén- és liszt-langáldozatot, 

s adakozz bőkezűen, amint telik tőled.
IJDe hívd az orvost is. az Úr alkotta őt is, ő 
se hiányozzék, mert rá ts szükség van. 
'V a n , amikor az ő kezében van az 
egészség,
'm ert hiszen ő is könyörög az Úrhoz, hogy 
munkája nyomán javulás álljon be, s adjon 

az élet javára.
vétkezik Teremtöje elleu. az 

orvosoknak kerül a kezébe.

Sirák W T - 15

gyógyulás 
T’Az. akt

gonoszságtól 
4 Mutass be

A Krisztus után idők zsidó orvostudományát a Talmitnd tartalmazza. 
Alapja a mózesi törvény. Benne szétszórtan orvosi ismeretek, feljegyzések 
találhatók, melyek nagy természetességgel vannak megírva és a zsidó népies 
orvoslás éles megfigyeléséről, értelméről és józanságáról tesznek bizonyságot. 
Említés történik benne egy ókori zsidó egészségügyi könyvről, címe: Szefer 
Regout (Gyógyítás Könyve), továbbá egy gyógyszertani könyv, címe: Megillat 
Sammanim (Gyógyszerészet Tekercse). A talmudi leírásban szerepel csonttan, 
gyomor, máj, vese, lép, tüdő, szív és az agy. Részletezve tárgyalja a géni táliák at. 
A levágott állatok vizsgálatával is foglalkozik. Kiemelkedők a tisztasági és 
kézmosási szabályok, közöttük a rituális fürdők. Tapasztalati úton eljutottak 
olyan felismeréshez, mint pl. a haemophilia anyagi ágon való továbbvitele.
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A zsidó állam végleges megszűnése Kr.u. 70-ben következett be. A zsidók 
lázadását Vespasiranus fojtotta el, a városokat elfoglalta. Jeruzsálemben a templomot 
elhamvasztották, sok zsidót legyilkoltak vagy rabszolgavásárra hurcoltak, a többi 
elmenekülve szétszóródott.

A talmudi kor után számos híres zsidó orvosról tudunk. A VI1-IX. század táján 
működött A szá f (Szíriában vagy Mezopotámiában). Tőle maradt ránk A szá f Könyve 
(Széfer Aszáf). Több kalifa háziorvosa is zsidó származású volt. A bagdadi főiskolán 
tanított orvostudományt Josua Ben Nini (800 körül). Isaac Judaeus egyiptomi zsidó 
orvos (IX. sz.) könyvét latinra fordították: „Opera Omnia Ioaaci Judaei” címmel. A 
nagyszámú zsidó orvos közül legkiemelkedőbb Szaladin szultán udvari orvosa 
Mainwnidész Mózes (Rabbenu Mose Ben Maimon). A nyugati kalifátus területén 
Haszadai ihn Saprut előbb udvari orvos, majd nagyvezér Cordovában. A kasztiliai 
duda Ha Le'vi hires orvos és a középkor legismertebb zsidó költője. Számos királynak 
is zsidó orvosa volt (III. Ferdinand, XI. Alfonz, II. Juan, stb.). Híres zsidó tanárok 
tanítottak Salernoban. Montpellierben a XI. században az orvosi fakultás vezetője 
Juakov Hakafan. 1306-ban a párizsi egyetem dékán Máchir ihn Tibbim. A pápák 
közül IV. Sixtus, Vili. Innocentius, VI. Sándor, X. Leó és VII. Kelemen orvosa is 
zsidó volt. Hazánkban is több király és fejedelem udvarában találunk zsidó orvosokat. 
II. Ulászló külön is rendelkezik egy Zacharias nevűről.

Ókori hindu orvoslás

Az ókori Indiából származó legelső kulturális emlékek, a szent himnuszok 
közül a Rig-Véda vallásos szövegei orvosi vonatkozásokat is tartalmaznak. Az 
egészséget védő Asvin, az életet jelképező Agni, a tűzisten, és a Dhavantarí 
gyógyító isten dicsőítése mellett a jó levegő, a tengeri szelek, és fürdők
magasztalásáról is írtak.

A Kr.e. 800 körül kiteljesedő brahmin vallásban külön papi kaszt alakul, 
akik orvoslással is foglalkoznak. A sebészet művelői külön csoportot képeznek. 
Kr.e. 200 körül már kórházat működtetnek. Ebben az időben jut el a görög 
orvostudomány Indiába is. A brahim korszak orvoslását a Kr. u. VIII. században 
írásba foglalt Ayur-Védák-mk nevezett művekből, valamint a Mami
törvénykönyvből ismerjük meg.

Az „élet tudományának” (Ayur-Véda) neveznek minden orvosi művet. Az 
innen nyert ismeretek alapján tudjuk, hogy az orvosoktatás szervezetten folyt. Az 
orvosnövendékek 12 éves korukban szegődtek mesterükhöz, s 17 évesen
praxishoz kezdtek. Az iskolai felvétel a mester beszédével kezdődött, melyben 
tanítványainak jövendő magaviseletéről, az orvosi méltóság megbecsüléséről 
szólt. Az etikai intelmek után az oktatás a beteglátogatásokból, műtéti
gyakorlatokból (állatokon vagy tetemeken), és gyógynövény-gyűjtő 
kirándulásokból állt.

„Aki orvos akar lenni - hangsúlyozza Susruta  -, jó nyelve, keskeny ajkai, 
normális fogazata, nemesi megjelenése, szép orra, sugárzó tekintete, ragyogó humora 
és jó  modora kell hogy legyen. Rövid hajúnak kell lennie, s körmeit mindig rövidre 
kell vágnia; testét tisztán kell tartania, és fehér ruhát kell hordania; szakállt kell 
viselnie, lábán cipőt kell hordania, és kezében sétapálcát vagy esernyőt hordjon. 
Külseje legyen egyszerű, modora pedig legyen jó és barátságos minden élőlényhez.”

Az orvosi honorárium a beteg anyagi viszonyaitól függött. A nőktől pénzt 
nem volt szabad elfogadni, csak ételeket. A helytelen kezelésre a törvénykönyv
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büntetéseket alkalmazott, bár nem olyan szigorúakat, mint a babilóniaiak. 
Jelentős volt a higiéné és a dietetika oktatása és gyakorlata is. Törvényeik számos 
esetben foglalkoztak a szexuális élettel is. Diagnosztikájukban a test 
hőmérséklete, színe, a beszéd, a légzés, stb. megvizsgálása szerepel. 
Kórjóslatukban még a beteg származását is figyelembe vették. Az indiai orvosok 
kitűnő sebészek voltak. A metszésformákat .gyümölcsökön, a foghúzást levágott 
állatokon gyakorolták. A sebészetet a belorvoslással egyenértékűnek tartották.

A Susruta-Samhitá’-ban ilyenképpen szói az utasítás a tanulók gyakorlati 
kiképzéséhez:

„A tanulót, aki az összes tanokat elsajátította, a tanító utasítsa gyakorlatra, 
adjon neki útmutatást zsír és egyéb gyógyszerek használatára, valamint metszések 
megejtésére. Bár a tanuló sok tanszöveget tanult meg, nem volt alkalma a gyakolati 
tudást megszereznie, csak saját tevékenysége folytán lesz belőle sebészorvos. A tanító 
mutassa meg a tanulónak a vágási módozatokat gyümölcsökön. Tanulja meg a 
kimetszést és körülvágást. Vízzel vagy iszappal telt bőrzsákon, hólyagon, tömlőn 
tanulja meg a hasítást, ki feszített bőr szőrzetén a skarifikálást, döglött állat erein és 
lótusz szárán az átfúrást, férges fán vagy száraz lopótöknyakon a felkutatást 
(szondázást), vadalma gyümölcsén, döglött állat fogain a kihúzást. Egy fantomember 
végtagjain gyakorolja a kötözést, puha húsdarabokon az égetést és a marást.”

A susnita iskolában már általános és tájboncolást végeztek. Sőt, a híres orvos, 
Susruta felismerte, hogy sok veszedelmes kórságot a „szemmel nem látható apró, 
végtag nélküli élőlények” okoznak.

20. sz. ábra
Részlet a Charaka-Samitha, illetve a Susmta-gyűjtményből

Az ókori indiai orvosi könyvekben, törvénykönyvekben számos higiénés 
intézkedést találunk. A törvénykönyvben szabályozott életmód elítéli a 
mértéktelen táplálkozást, korlátozza a húsfogyasztást. Frissen készített növényi 
táplálékot, valamint méz- és tejfogyasztást ajánlanak. Nagy szerepet játszott
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náluk a testi szépség. Ennek megfelelően nagy súlyt helyeztek a diétára, ehhez 
hozzájárult a lélekvándorlásban való hitük is, ami miatt tilos volt a 
húsfogyasztás, hiszen nem lehetett tudni, hogy a levágásra ítélt állatban nincs-e 
jelen valakinek a lelke. Eltekintve a betegségeknél alkalmazott diétától, az 
egészségeseknek is diéta szerint kellett étkezniük, hetente egyszer hánytatót és 
hashajtót kaptak, havonta egyszer érvágást kellett végeztetniük, hogy el ne 
hízzanak. Mindezekből kitűnik, hogy már 4000 évvel előttünk milyen nagy 
hangsúlyt helyeztek a szép testforma megtartására.

Aprólékos intézkedések szabályozzák a testápolást. A higiénés előírások 
az előkelő kasztok számára voltak kötelezőek, kevesebb mértékben 
érvényesültek az alacsonyabb kasztok vonatkozásában és egyáltalán nem voltak 
kötelezőek az érinthetetlenekre (páriák) és a rabszolgákra.

A betegségek megelőzésében a test és a lélek összpontosított gyakorlataira 
épülő jógázás is indiai eredetű.

Az orvosok nagy megbecsülésére jellemző a nép körében elterjedt hindu 
mondás:

„Ha beteg vagy, akkor az orvos az atyád, ha 
felépültél, akkor a barátod, ha egészséges vagy, akkor 
az önződ!”

Susmta és Charaka írásaiból kitűnik, 
kasztokhoz tartoztak és mind szellemileg, 
mind testileg tisztának, etikusnak kellett 
lenniük minden tekintetben. Charaka 
Samitha című orvosi kézirat szerint az 
„ápolóknak” pedig az alábbi képességgel 
kell rendelkezniük:

„...Biztosítani kell egy olyan, jó 
magaviseletű személyekből álló gondozói 
testületet, akik szokásaikban
megkülönböztetett módon érvényesítik a 
tisztaságot.
...Akik szolgálatban állunk...
Akiknek kedvesnek és ügyesnek kell 
lenniük és képesnek minden olyan szolgálat 
elvégzése, melyekre a betegnek szüksége 
lehet, beleértve a beteg mosdaíását, 
fürdetését is.
Nemkevésbé olyannak, hogy rendelkezésére 
álljanak azoknak, akik betegeskednek soha 
nem vonakodva attól, hogy bármi olyan 
dolgot megtegyenek amit nekik 
megparancsolnak...”

hogy az orvosok a három felsőbb

21. sz. ábra 
Ókori indiai oivos
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Sebészeket a negyedik kasztból is képezhettek.
A személyi higiénés intézkedéseken túl közegészségügyi rendelkezésekről 

is tudunk. Az ásatások során (Mohendzso Daro) ősi nagyvárosi kultúra emlékei 
kerültek a napvilágra. A várost csatornarendszer hálózta be, a fő gyűjtőcsatornák 
2 m átmérőjűek voltak. A házakban vízvezeték, fürdőszobák, vízöblítéses 
árnyékszékek működtek.

Az indiai történelem ismertetésénél meg kell jegyeznünk, hogy ennek a 
különös, a természettől gazdagon megajándékozott népnek nem maradt ránk 
kronológiája. Az európai történetírók három korszakra osztják az indusok történelmét:
I. (vagy) a védák korszaka, amely az északnyugati területeken való letelepedést 
foglalja magába a Kr.e. kb. VII. századig.
II. (vagy) a brahman korszak, amely a fénykorszak és 14-15 évszázadon át tart, ekkor 
terjedt el a buddhizmus.
III. Kr.u, a VIII. században kezdődik, a hanyatlás korszaka, amelyben az indusok a 
mohamedán áramlatok befolyása alá kerültek.

Buddha a kasztrendszer ellenhatásaként lépett fel (Kr.e. 560-480), éppen 
ezért demokratikusabb oktatás-nevelési intézményeket hozott létre. Egészen más 
alapokra helyezte a nevelést. Buddha követői nem ismerték el feltétlen 
tekintélyként a Védákat és a papi hierarchiát. Mindenki részt vehetett az 
oktatásukban, nem csak a „kétszer születettek”.

Nevelési központjaik a kolostorok - vihárák - voltak. A szerzetesnek adott 
gyermek 8 éves korában lépett be a kolostorba, és 20 éves korában avatták fel. A 
kolostorba világiak is járhattak, és ott lakhattak azok is, akiknek nem állt 
szándékában szerzetesnek állni. A tanulmányi idő 10-12 év volt. Öt tudományt 
ismertek el: nyelvtan és szókincs, művészetek, orvosi tudományok, logika és 
filozófia.

A Kr. előtti I. században ezek a kolostori iskolák és kollégiumok már igen 
elterjedtek. Mindegyikben a buddhizmus nyolc tantárgyát: a logikát, metafizikát, 
szertartástant, szakrális matematikát, csillagászatot ̂ orvostudományt, valamint a 
páli és a szanszkrit nyelvet tanították. (A páli a korai buddhista szövegek nyelve 
volt). A testi nevelést sem hanyagolták el, a szerzeteseknek és tanítványaiknak 
kötelező egészségügyi sétákat kellett tenniük a környező erdőkben és a 
kolostorok folyosóin. Ezekben a buddhista kolostori kollégiumokban rakták le az 
ókori indiai felsőoktatás alapjait. Mindez századokkal azelőtt történt, hogy 
Európa létrehozta első egyetemeit.

Ókori kínai orvoslás

A kőkorszak idején figyeltek fel a kínaiak arra a különös jelenségre, hogy 
ha valaki békében, vagy háborúban a lábának egy meghatározott helyén szúrásos 
sérülést szenvedett, akkor elmúlt a kínzó fejfájása, gyomorgörcse, vagy 
idegbántalma. A megfigyelést követően Kr.e. 10.000-4.000 év közötti időben 
már minden bizonnyal gyógyító szúrások előidézésére használták a hegyes (pien) 
köveket. A bárd, kés, szablya, stb. alakú kő-, valamint csonttűket egészen Kr.e. 
770-221-ig használták orvoslás céljából. Quan Kuan, aki állítólag Kr.e. a VI. 
században élt, állította, hogy a „pien kövek külső gyógyítás céljaira 
használhatók”. A későbbiek során ezekről a kőeszközökről mintázták meg a
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fémtűk különböző fajtáit. Egy Belső-Mongóliában talált finom, szögletes 
újkőkorbeli tű például teljesen hasonló a Han-korszakból (Kr.e. 206-Kr.u. 220) 
származó fémtűhöz. Vagy a Sang-dinasztia (Kr.e. XVII1-XI. század) korabeli 
sírból felszínre került szablya alakú kőtű hasonló a későbbi korokból származó 
ezüst tűhöz.

A kínai cilivizáció megalapítója a legendás ősidőkben a hagyomány 
szerint Fii Xi császár volt. O vezette be a tudományos gondolkodást, valamint ő 
alapozta meg a kínai filozófiát.

22. sz. ábra 23. sz. ábra
Az ember jelképes hármas felosztása Fu Xi császár, kezében a világjelenségeit

ábrázoló nyolc kua rajzával

Fu Xi-nek tulajdonítják az ún. „trigramok”- kínaiul „kua”-k - 
megalkotását. Ezek folyamatos és szaggatott vonalak együtteseiből álló 
háromtagú kompozíciók. A folyamatos vonal a Yang jellegű (világos, meleg, 
férfias, aktív, stb.), a szaggatott vonal pedig a Yin jellegű (sötét, hideg, passzív, 
stb.) jelenségek jelképe. A trigramokat később párokba állították és- nagy 
jelentőséget tulajdonítottak nekik a betegségek meghatározásában és 
gyógyításában.

Őt követte Síién Nung, az „Isteni Földműves”, aki felfedezte a faekét és 
műveltette meg elsőként az öt gabonafélét. Ő volt az, aki „megízlelt 100 fajta 
gyógyfüvet” és saját magán tapasztalta, hogy mely növény ad erőt, étvágyat, 
melyik bágyaszt el, vagy nyugtat meg, melyik mérgező hatású. Növényi 
kivonatokkal gyógyítani tudott olyan betegségeket, amelyeket az elégtelen vagy 
túl bőséges táplálkozás, a nagy hideg, vagy a sok nedvesség okozott.

Bár a tűszúrásos gyógyítás eredete elvész az évezredek ködében, komoly 
fejlődése egy másik legendás személyhez, a Kr.e. III. évezredben uralkodó
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Huang Ti, a „Sárga Császár” nevéhez fűződik. Ő a szerzője az egyik legősibb - 
ránk maradt - „orvosi szakkönyvnek”, a „Sárga Császár Belgyógyászati 
Könyvéinek (Huang Ti Nei Ching).

A könyv első részében, a „Sárga Császár Egyszerű Kérdéseidben (Huang 
Ti Su Wan) párbeszédes formában a császár különféle kérdéseket tesz fel, pl. 
„Miért tüsszentenek az emberek?”, „Mi okozza az álmokat?”, „Öreg embernek 
miért nem lehetnek gyermekei?”, stb. Udvari orvosai - legtöbbször Csi Po - 
válaszaikba mindig beleszövik a Yin és Yang kapcsolatát, az energiaáramlás 
törvényeit. Számunkra különösen figyelemreméltó, hogy ebben a fejezetben 
megközelítő pontossággal irta le a vérkeringést csaknem kétezer évvel azelőtt, 
hogy Európában az angol Harvey ismertette azt.

A könyv második része, „Az akupunktúra” (Ling Shu) a szúráspontok 
fajtáival, a meridiánok rendszerével, a szúrások technikájával, a tűk fajtáival 
foglalkozik.

24. sz. ábra
Huang Ti, a legendás "Sárga Császár"

25. sz. ábra
Az egyes szervek a "Sárga Császár" 

Belgyógyászati Könyvében, 
a Huang Ti Nei Ching-ben

A könyv a belső betegségek elleni égetéses (moxibutios) gyógymód, a 
masszázsformák, valamint a légzőgyakorlatok részletes leírásával is szolgál. 
Olyan összegző munka ez, amely mindmáig kiindulópontul szolgál a kínai 
orvostudománnyal foglalkozó irodalom számára. A könyvnek jelenkori 
aktualitást is ad a felsorolt „ötgyógyíthatatlan betegség”:
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1. a semmittevés
2. a földi javak sokasága jellemtelen ember kezében
3. a Yin vagy Yang kiegészítő energia hiánya
4. olyan leromlott állapot, amely már a kezelést 

sem tűri
5. ostoba és vak megvetés, amivel rossz kuruzslókra 

bízzuk magunkat, lenézve az igazi orvosokat.

26. sz. ábra
Részlet a "Sárga Császár" Belgyógyászati Könyvéből

A Hueng Ti Nei Ciliiig lapjain évezredek orvosi megfigyeléseit, tapasztalatait 
rögzítették, de gazdag tárházát adja az orvostudomány alapjául szolgáló filozófiai 
elveknek is. Eredetileg két, egyenkét 9 kötetes részből tevődött össze. A jelenleg 
ismert formája eltér ettől, kétszer 81 fejezetre oszlik.

1974-ben Hunan tartományban egy régi sírt tártak fel, s belőle számos 
selyemtekercsre pingált „könyvet” emeltek ki. Ebből a leletből számlázó Huang Ti 
Nei Cliing-ben az „Egyszerű kérdések”, „A szellem kapui” „Az érvek kertje”, vagy a 
„Pulzusok és az ötvenkét szabály” című fejezeteiben részletes leírást kapunk az egyes 
szervek működéséről, a rájuk ható pontokról, azok meridiánná szerveződéséről, az 
egyes meridiánok funkcióiról. Megtudjuk azt is, hogy a kőtűket nemcsak szúrásra, 
hanem égetésre, masszázsra, tályogok megnyitására, sebek kimetszésére, vénák 
felvágására is használták.

A Kr.e. V. században már igazi nagy orvosegyéniségekkel találkozunk. 
Pien Jiie (Kr.e. 430-350) „a pulzusok atyja” megtisztelő jelzőt kapta. Ő 
diagnosztizált először az érverés tapintásával.
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27. sz. ábra 28. sz. ábra
Pien .Kié, a "pulzusok atyja" Pulzustapintás egy ősi kínai rajzon

A pulzusdiagnosztikát Wang Sím Ho (Kr.e. 317-265) olyan kifinomult 
módszerré fejlesztette, amelyhez hasonlót Európában még jelenleg sem 
ismerünk. Mintegy 40 féle érverést különböztetett meg, s hozta összefüggésbe a 
különböző szervekkel, meridiánokkal, megbetegedésekkel. O a szerzője „A bajok 
könyve” (Nan Ching) című műnek, amely selyemre festve maradt az utókorra. 
Megfigyelései és tanításai a megelőzés és gyógyítás terén évszázadokra 
hivatkozási alapul szolgáltak. Már a Kr. előtti századokban rendszeresen 
ellenőrizték az orvosok a császári palota személyzetének egészségét. Ez az ókori 
„szűrővizsgálat” annak a felfogásnak a gyakorlati felhasználása volt, amit Pien 
Jüe így fogalmazott meg:

„A jó orvos azt kezdi, aki még nem beteg; csak a 
rossz orvos kezeli azt, aki már beteg.”

Ebből adódott, hogy a kínai páciens csak addig fizetett orvosának, amíg őt 
egészségben tartotta.

A Szung-dinasztia egyik császára, miután akupunktúrával Pien .Kié utasításai 
alapján meggyógyították (Kr.e. 1034-ben) templomot emeltetett tiszteletére. Róla irta 
az első ránkmaradt kínai orvosi életrajzot a híres történetíró Sze-Ma Csien (Kr.e. 145- 
89?) a „Történelmi feljegyzések” (Si-csi) című müvében.

Csang Csing-Csung a Han-korszak másik jelentős orvosegyénisége. Két 
összefoglaló alkotása maradt ránk: az „Értekezés a lázakról” és az „Arany szekér 
rövid foglalata”. Ezekben már szó esik a mesterséges lélegeztetésről is. Leírta,
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hogy az orvosnál mindig legyen legalább egy tűkészlet, és ürömlevél az égetéses 
gyógyításhoz.

Értékes közegészségügyi javaslattal is élt: meg kell semmisíteni a piszkos 
és bűzös ételeket, valamint a járványos betegségekben elhalt állatok húsát is.

29. sz. ábra
Az ősi kilencfajta tű ábrázolása az In Zlien Jiu Cheng-ben

A Sárga Császár Belgyógyászati Könyvének Nei Ching fejezetében már arról a 
kilencfajta tűről olvashatunk, amelyek mindegyikének különleges jelképes értéke, s 
terápiás célja is van:

Az I. sz. tű az Égnek, a Yangnak felel meg. így azt kezelték vele, ami ilyen 
karakterű: a bőr legfelső rétegét, valamint a fejbőrt.
A 2. sz. tű a Földnek, a Yinnek fele! meg, tehát a lágyszövet, a kötőszövet 
számára képezték ki. A formáját is úgy alakították ki, hogy a kötőszövetben 
álljon meg.
A 3. sz. tű az Embernek felel meg, amely az ég és föld között helyezkedik el, 
vagyis a tiszta energia és a tiszta anyag között. Ezt a tűfajtát a pontok 
véreztetéséhez használták fel.
A 4. sz. tű a négy évszakot jelképezi. Ezt a klimatikus betegségek kezelésére 
használták.
Az 5.sz. tűről azt hangoztatták, hogy az öt hangjegyet jelképezi a pentaton 
hangsorban, s kapcsolatban van az öt elemmel. Ezt a tűt elsősorban a tályogok 
megnyitására használták.
A 6. sz. tű a meridiánpároknak felel meg. Ezek a tűk tehát a Yin és a Yang 
energiatengelyek szabályozásában kerültek felhasználásra.
A 7. sz. tű a hét bolygónak felelt meg, és elsősorban a reumás megbetegedések 
kezelésében volt használatos.
A 8. sz. tű a nyolc kórokozó kozmikus energiának felel meg, amelyek csak 
néha válnak agresszívvé, de akkor hosszantartó betegségeket okoznak. így 
ezeket a tűket a krónikus „mélyenfekvő” megbetegedések gyógyítására 
használták.
A 9. sz. tű a legvastagabb, legszélesebb, melyet akkor használtak, ha az energia 
meridiánbeli keringése valahol „megakadt”.
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Ezen ősi tűkészletnél egy közös alaki sajátosság áll fenn, melyet a modem tűk 
esetében is megőriztek: a hármas tagozódás. A felső részen helyet foglaló gombocska, 
vagy fémburok az Eget, a tartására szolgáló nyél az Embert, a tűhegy - amely a bőrbe 
hatol - a Földet jelképezi, llymódon a gyógyítót a kezében lévő eszköz állandóan 
emlékezteti valamely élőlény kapcsolatára a világegyetemmel.

Hua To (Kr.u. 110-207) - a nagy görög-római orvos Galénosz 
kortársaként élt Kínában - rendkívül sokoldalú orvosegyéniség. Ismereteink 
szerint ő volt az első a világon, aki már érzéstelenítésben operált. Növényekből 
készített, borba kevert bódító anyagot adott betegeinek a műtét előtt. Tovább 
finomította az akupunktúra elméletét és gyakorlatát. Nagy mestere volt a 
masszázsnak.

A hagyomány szerint épp ez okozta halálát is. Úgy történt, hogy Cao Caó-nak, 
a Nej-dinasztia alapítójának visszatérő görcsös fájdalmait sok egyéb próbálkozás után 
Hua To masszázsa gyógyította meg. Később a császár ismét hivatta az idős orvost, aki 
viszont haladott korára hivatkozva - egyes források szerint attól való félelmében, hogy 
az uralkodó ki akarja sajátítani tudományát - megtagadta, hogy a palotába menjen. 
Emiatt őt börtönbe vetették, s miután itt sem volt hajlandó elárulni gyógyító 
tudományának titkait, a császár megölette.

A következő századok a barbár hódítások, a megosztottság, a buddhizmus 
terjedésének, az orvoslásban pedig a stagnálás korát jelentették. Ebből a korból egy 
jelentősebb orvosi alkotást lluang Fu-mi (Kr.u. 215-292) az „Akupuktúra ABC-je” 
(Zhen Yiu Chia Yi King) című orvosi művét említhetjük.

Kínában már ekkor működtek „gyógyító asszonyok”. Ez az engedékenység a 
Távol-Keleten azonban nem volt egyértelmű a női egyenjogúsággal. Az ősi kínai 
szokásjog szerint ugyanis egy asszony mezítelenül csakis a férje előtt mutatkozhatott, 
orvosának nem fedhette fel beteg testrészeit. Ezért ha megbetegedett, fém- vagy 
elefántcsont szobrocskán kellett megmutatnia kezelőorvosának, hogy hol fáj, melyik 
testtáján van a panaszolt elváltozás. A diagnózis pontos felállítása és a megfelelő 
gyógymód elkezdése céljából szükségszerűvé vált, hogy a leány vagy asszony a saját 
neméből válasszon gyógyítót.

A sebészeti haladás fű kerékkötője pedig Kunt; Fu-ce (Kr.e. 551-479, európai 
szóhasználatban Konfuciusz) által megkövetelt hagyomány volt, amely szerint az 
állam erkölcsi szilárdságának alapja a patriarchalis rend, az ősök maximális tisztelete. 
A konfucianizmus értelmében a testeket nem volt szabad megcsonkítani, 
megbolygatni, hanem teljes egészében vissza kellett juttatni az ősöknek. Ezért a 
harcban levágott, esetleg kényszerből amputált testrészeket mindig együtt temették el 
a halottakkal.

Az eddigiek alapján látható, hogy az ókor a Távol-Keleten az orvoslás és a 
gyógyszerészet előrelépésének, a nagy orvosegyéniségeknek, s az orvoslással 
foglalkozó jelentős írások megalkotásának időszaka. Ebből a korból a régészek is 
egyre értékeseb akupunktúrás tű leleteket hoznak napvilágra. Megállapítható, 
hogy abban az időben, amikor Európában az emberi testet alig ismerték, a kínai 
gyógyászat már gazdag tapasztalatokon nyugvó rendszert alkotott.

A himlő Kínában - épp úgy, mint Indiában - állítólag már 3000 éve ismert 
betegség volt. Himlő ellen védőoltást alkalmaztak. A beteg ingét adták az 
egészségesre, vagy pedig a himlőhólyagocska tartalmával közvetlenül oltottak. A 
kínaiak ezen tudománya azonban az emberiség számára elveszett a Kínai Nagy 
Fal mögött.
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A kínai orvosnak 7 évig kellett tanulnia a pulzus, a láz és egyéb tüneteket, 
valamint a receptek ezreit. Ezután egy fő államhivatalnok előtt kellett vizsgát 
tennie, hogy gyakorlatot folytathasson.

30. sz. ábra 
Vizsgafiilke

A kora középkor csaknem három évszázadában a Tang-dinasztia (618-906) 
szabaddá tette a boncolást. Korábban boncolni csak néhányan merészeltek, azt is nagy 
titokban és kizárólag bűnözök holttestén. Az évezredes gondolkodásmód azonban 
elferdítette a kézzelfogható tényeket is. Úgy vélték, hogy egy bűnöző testének belső 
felépítése nem hasonlítható egy nemes emberéhez. A Tang-korszakban ezért négyfajta 
emberi anatómiát különböztettek meg: a nincstelen páriáét, a földművesét, a halászét, 
és a „kiváló emberekét”.

1000 körül az uralkodók és magasrangú funkcionáriusaik ehnélyülten 
tanulmányozzák az akupunktúrát, s egy alkalmat sem mulasztanak el, hogy a 
tudományban való jártasságukat fitogtassák. Ebben az időben készíti el IVang Wei Yi 
az első embemagyságú, fémből öntött szobrát, amelyen bejelölte az akupunktúrás 
pontok, valamint a meridiánok pontos helyét.

A XII. században a Nagy Oivosi Tanács véget nem érő meddő vitákba 
bonyolódik, s az igazi tudomány elsikkad. Újabb fellendülést a Ming-dinasztia hoz. E 
kor nagy szülöttje Li Si-csen (1518-1593), aki a már ismert 14 meridiánon kívül 
újabb energiapályákat fedezett fel és iktatott be a hagyományos kezelésbe. 
Tapasztalatait a „Nyolc különös vezeték” című munkájában írta le. Legnagyobb 
érdeme azonban gyógyszerészeti tevékenysége volt. A régebbi művek, valamint saját 
tapasztalatainak felhasználásával irta meg (1578-ban) fő művét a „Nagy 
Gyógyszereskönyv”-et (Pen Cao Kang Mu). Ebben 1892 fajta gyógyszer, valamint 10 
ezer recept leírását adta.

Sin Sang Fu (1556-ban) megjelentté a 100 kötetből álló, a „Régi és korszerű 
általános orvosi tudnivalók” című írását.

A XVI. században divatba jöttek a verses tonnában megirt alkotások. Ilyen 
például No Ron Yu „Az életenergia és a vér keringésének iránya” című alkotása. 
Yang S h i Su  az egyik udvari orvos unokája (1579-ben) tíz kötetben adta közre a „Tűk 
és moxák nagy fényessége” címmel (Zhen Jiu Ta Cheng) írását, melynek egyes részeit 
a könnyebb megjegyezhetőségért versben alkotta meg.
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fYu Yu Ke (1642-ben) úgy vélekedett, hogy a fertőző betegségeket „testen 
kiviili kórokozók” hozzák létre.

A császár parancsára 1749-ben a birodalom 80 leghíresebb orvosa „Az orvoslás 
aranytiikre”-ben foglalta össze a kor orvostudományát.

31. sz. ábra 32. sz. ábra
Fából készült gerincegyenesitő szerkezet Ősi kínai fizikoterápia
"Az orvoslás aranytűkre" című munkából

A XIX. század a Ching-dinasztia (1644-1911) hanyatlásának kezdete. 1827-ben 
a császár bezáratta az akupunktúrás és moxibusztios iskolát, mivel ezek a 
gyógymódok nem feleltek meg a császár kezelésére. Majd az ópiumháború dúl 
Kínában, közben a birodalom félgyarmati állapotba süllyed. 1911-ben Színi Jat-szen 
vezetésével megdöntötték a mandzsu dinasztiát.

A kínaiak rendelkeznek talán a legősibb kultúrával. Földművelésük, 
öntözőcsatornáik, porcelángyártásuk, selyemszövésük, stb. több évezredes múltra 
tekint vissza. Az írás történetét is ezerévekben számoljuk náluk. 
Könyvnyomtatásuk is 1000 évvel előzte meg az európait, s papírgyártás is tőlük 
került át Európába arab közvetítéssel. A kínai kultúra azonban a nagy földrajzi 
távolság, valamint bezárkózásuk - a Kínai Nagy Fal - miatt csak kevéssé hatott az 
európai fejlődésre.

A gyógyítással szemben szigorú volt a társadalmi elvárás. Eredménytelen 
gyógyítás esetén az orvos nemcsak honoráriumot nem kapott, de még büntetéssel 
is sújthatták.

Ókori japán orvoslás

Az ókori japán orvoslás kínai alapon, de attól függetlenül fejlődött. A 
legrégibb időben, a japánoknál is, mint más népeknél a papok voltak az orvosok.
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Az orvostudományt az egyházi tanokkal együtt sajátították el. A civil orvosok 
kiképzése Kr.u. a 600-as években vette kezdetét. A mindjobban fellendülő 
orvostudomány tanítására orvosi főiskolát állítottak fel, ahova csak az V. 
rangfokozattól felfelé lévő kasztokból vettek fel tanítványokat. Tantárgyaik:
• orvostan (belgyógyászat, sebészet, daganattan, fül-, szem-, száj- és 

fogorvoslás, gyermekgyógyászat)
• akupunktúra és ntoxa,
• masszázs és törések ellátása,
• gyógyszertan és
• esküszövegek.
Záróvizsga után ajelölt „ishi” (orvos) nevet kapta, aki azután az illetékes hatóság 
engedélyével megkezdte a működését.

Későbbiekben több orvosi iskola létesült. 
Ezekben az iskolákban „másodrendű” orvosokat 
képeztek a vidék számára, sőt évente vettek fel 
nőket is, akiket szülészetre és sebészetre 
tanítottak. A városokban nyilvános kórházakat 
működtettek, ahol többnyire orvospapok 
gyógyítottak. A legrégibb japán orvosi könyv 
962-ből maradt fenn „Ishinko” címmel. Szerzője 
Jasuyosi Tamha, aki kora tudását
enciklopédikusán foglalta össze.

Az orvoslásukban igen nagy szerepet 
töltött be a ntoxa (égetés) és az akupunktúra. 
Mindkét eljárást a kínaiaktól vették át, és 
bonyolult szabályok szerint végezték. Aprólékos 
szabályokat állítottak fel, hogy egyes 
betegségeknél milyen helyen kell égetni a bőrt a 
gyógyulás érdekében. Az égetés olyannyira 
szokásban volt, hogy külön moxa árusok 
kereskedtek, akik az égetőeszközeikhez kis képet 
is mellékeltek, ahol fel voltak tüntetve a test 
azon részei, ahol bizonyos betegségek esetén az 

33. S Z . ábra égetést el kell végezni.
A moxa végzésére alkalmas helyek Az akupunktúrát kb. 2000 éve

térképe pontokkal jelölve alkalmazzák. Az eljárás nagy figyelmet, ügyes
kezet igényel, külön specialisták foglalkoztak vele. Higiénés szemléletük 
elismerésre méltó. Elkülönítették a ragályos betegeket, különös figyelmet 
fordítottak a tisztaságra, a kellő alvásra, a munkára, diétára, öltözködésre, a 
lakásra, a nemi higiénére és a testmozgásra (tornára), amikor is mély légvételeket 
kellett végezni.

Orvoslás Mexikóban és Peruban

Néhány mondattal meg kell még arról is emlékezni, hogy az óceán túlsó 
partján, Mexikóban és Peruban már Kr.e. évszázadokkal igen magas műveltségű
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népek éltek, kifejlett joggal, művészettel, kereskedelmmel. A toltékek, aztékok, 
mayák és inkák könyvtárait és műveltségük egyéb emlékeit elrabolták és 
elpusztították a spanyol hódítók. Ily módon az orvostudományukról is igen kevés 
ismeret maradt ránk. Cortez pl. azt írta, hogy az újonnan megismert földrészen 
európai orvosokra nincs is szükség. Annyi azonban ismeretes, hogy 
orvostudományuk erősen mágikus és asztrális jellegű volt, és az istenek haragját 
és büntetését igen fontos kórokozónak tartották.

A betegségeket Xiukatlatl-mk (a betegségek istenének) tulajdonították 
valamely bűn büntetéseként. A gyógyítást a pap-orvosok végezték az orvosisten, 
Quetzalcoatl segítségével. Gazdag gyógyszerkincsük volt és különösen a 
sebészetük volt fejlett. Varrták a sebeket, varróanyagul emberi hajszálat 
használtak. Igen ügyesen látták el a töréseket és ficamokat. Koponyalékeléseket 
végeztek és hályogot is tudtak operálni. A fürdőkezelés, diéta, érvágás gyakran 
alkalmazott eljárások voltak.

A gyógyítás eredménytelenségét annak tulajdonították, hogy Kukulcan, a 
halál istene elragadta a betegeket. Az új életet, a fogamzást Ometecutl-nak kellett 
megköszönni. A terhesség alatt diétát kellett betartani és a bába felügyelte az 
asszonyt. A szülés guggoló helyzetben történt.

34. sz. ábra
Guggoló helyzetben szülő nő

Az eddigiekből kitűnik, hogy a természeti erűktől való teljes elszakadás 
még nem történt meg. Az orvosok papok, már nem varázslók. A felsorolt tények 
alapján megállapítható, hogy az empíria, a tudományos jellegű rendszerezés, a 
szervezettség e korszakban az őskorhoz képest fejlettebb önálló medicinát 
képvisel Az egyes népcsoportok egymással való érintkezése, a lakosság 
szervezettsége szükségessé, a kultúra és civilizáció pedig lehetővé tette a köz 
egészségével való foglalkozást. Ez utóbbi új és e korszak orvosi kultúrájának 
jellemzője is.
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Ókori görög orvoslás

Az ókor keleti kultúmépei évezredek alatt gyűjtötték tapasztalataikat, 
megfigyelték a jelenségeket, amelyek alapján jelentős tudás halmozódott fél náluk. 
Látókörüket bővítették az utazások, a háborúk és a kereskedelem, amelynek révén 
távoli országok kultúrájával ismerkedtek meg. Tapasztalataikat azonban nem foglalták 
rendszerbe, nem vontak le belőle törvényszerűségeket, ezért tudásuk csak empiriás 
volt.

A görög nép az első, amely tudatosan rendszerbe foglalta, logikailag 
feldolgozta tapasztalatait, megkísérelte megállapítani a természet törvényeit, és 
azokkal magyarázni a jelenségeket. A görög szellem a tudást már a korának 
megfelelő tudománnyá emelte. Ezzel a magas kultúrával lépést tartott az 
orvoslásuk is. Sőt az akkori orvoslás fejlődésével együtt haladt a filozófiájuk, és 
általános kultúrájuk is.

Az orvoslás története mindenütt a mondák, a regék világába nyúlik 
vissza, így van ez a görögöknél is. Az ókori görög mitológiát az a sajátosság 
jellemzi, hogy az Olympuszon az istenek épp olyan gyarló életet éltek, mint a 
földön az emberek. Az istenek is ki voltak téve a betegségeknek. Őket Apolló 
gyógyította. Leánya Locheiu segítette a szülést, gyógyította a gyermekágyast és 
magzatát.

Aszklépiosz a gyógyítás istene a görög történelem mitikus képzetekkel 
átszőtt századaiban tűnik fel, aki Kr.e. 1250 körül élt valószínűleg. A legősibb 
forrás az Iliász, amely említi.

Homérosz, a trójai háborúban résztvevő Potlaleiríosz és Makimon orvosok és 
harcosok atyjaként említi:

„...szólítsd sebesen közelünkbe 
Makhaónt, tisztanevű Aszklépiosz 
orvos igaz fiúsalját, hogy megnézze 
az Átreusz-sarjat, a hős Meneláoszt, 
kit nyíllal meglőtt egy nyíllal bánni 
tudó trósz...
Majd a hegyes nyíl vágta sebet 
meglátva, kiszívta s meghintette 
tudósán az írtai, az enyhét adóval, 
melyet még apjának adott Kbeiron, a 
segítő...”
: - • • - •

Iliász IV. ének

„...mert aki orvos, • az ér ám annyit, 
mint sokan együtt, hogyha kimetszeni 
nyilveszszőt kell, s hintem 
gyógyszert.”

Iliász XI. ének

Pindarosz athéni költő (Kr.e. 522-442) egyik legszebb ódájában ugyancsak kitér 
Aszklépiosz életére, áldásos működésére:
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Egy tesszáliai monda nyomán: Korónisz a laphitn királylány a Boibéisz tóban 
mosta a lábát, akibe az épp arra járó Apolló isten beleszeretett. A szerelmükből fogant 
Aszklépiosz. Amíg Apolló távol volt, Koróniszt egy fehér holló felügyeletére bízta. 
Korónisz azonban titokban Iszkhyszt, az árkádjai királyfit szerette. Ezt a hírt megvitte 
Delphoiba a fehér holló. Az isten az első mérgét a hírvivőn töltötte ki: feketére 
változtatta a hollót, amiért nem vájta ki a vetélytársa szemét. Vetélytársát ezután 
sajátkezűleg nyilazta le, a hűtlen Koróniszt pedig a vadászat istennőjére bízta, aki 
vérfürdőt rendezett a királylány és udvarhölgyei között. A bosszú kielégítette Apollót. 
Saját ártatlan fiának azonban megkegyelmezett: Hermésszel kivágatta Aszklépioszt a 
halott asszony hasából. Pél ion hegyére vitte, s a varázsfüvekhez értő Kherion kentaur 
nevelésére bízta, aki idővel beavatta Aszklépioszt a gyógyító hatású növényekkel, 
késsel és zeneszóval történő gyógyítás titkaiba. Aszklépiosz isteni eredete folytán 
hamarosan túlszárnyalta mesterét tudásban és ügyességben egyaránt. Azonban 
nemcsak a gyógyítás mesterségét értette, hanem még az alvilágból a halottakat is 
visszahozta. Ez nem tetszett Hádésznak, az alvilág istenének, mert attól félt, hogy 
elnéptelenedik az alvilág. Panaszt tett Zeusznál, aki az ügy kivizsgálása nélkül 
villámaival halálra sújtotta a hatáskörét túllépő orvost, aki az élet és a halál istenek 
által szabott rendjébe beavatkozott.

A későbbi források nagyon különbözően idézik az Aszklépiosz mondát. A 
tiszteletére emelt templomok (uszklepinnok) mindegyikében ápolták a fenti történetet 
némi változtatással. Abban azonban mindegyik megegyezett, hogy a villámmal 
agyonsújtott Aszklépiosz kígyóként folytatta életét az alvilágban, ahol egy hatalmas 
kő alatt kellett bűnhődnie. Apolló azonban nem nézte tétlenül fia szenvedését, 
közbenjárására Zeusz, hogy Apollót kiengesztelje, feltámasztotta Aszklépioszt, s 
villámaival megnyitotta a földet és ismét visszaengedte az emberek közé, akiket 
gyógyító tanácsaival segített. Zeusz később halhatatlanná tette és felvitte az istenek 
közé az Olymposzra.

Így mesélte el a történetet Hésziodosz görög költő Kr.e. 700 körül.

Aszklépioszt (Phaidiasz iskolája) Kr.e. az V. században egy erőteljes 
férfiként, szakállasán, fedetlen mellel, köpenyben örökítették meg, amint egy 
botra támaszkodik, amelyre kígyó csavarodik fel.

A kígyó már évezredeken át a gyógyászat jelképe volt. Hellászt 
megelőzve Bábelben Ningiszida gyógyító isten jelképe. A görögök a kígyó 
alakot öltött Aszklépioszt Kr.e. a VII-VI. századtól kezdték tisztelni. Az 
emblémákon, illetve szobrain szimbólumként tűnik fel a botra (vesszőre) 
csavarodó kígyó. így vált a kígyós bot a gyógyászat jelképévé'.

Aszklépiosz családja is bevonult - részben a mitológia, részben Homérosz 
segítségével - az emberiség emlékezetébe. Két fia közül Makhaón az akhájok 
legfőbb sebésze volt. Amikor elesett a háborúban, csontjait Nesztor visszavitte 
Pyloszba és eltemette a Geraneiai szentélyben, amely ettől kezdve kegyhely lett.

„Így aki jött sínylődve magától eredt 
kórban, avagy szürke acélnak az élétől 
kapván sajgó sebeket, kit kőhajitás üte 
meg. kinek nyár heve. avagy tél fagya 
lön ártalmas, azt - előzve hol egy, hol 
más nyavalyát., orvosolta: ezt bűvös 
varázsigéje enybíté, azt üdítő itala. 
Tagjaikra összeszedett irt rakott 
olykor a kés segítette lábra a kórost.”

Szyrahcai Hiemmak
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Másik fia Podaleiríosz az utókor szerint a belgyógyászul istene lett. Leányai 
közül Hügieia, mint az egészséges élet istennője szerepel. Rómában Reá Salus- 
ként tisztelték és a Quirinalis dombon temploma állott. Domborműveken gyakran 
látható együtt apjával, vagy magányosan, amint a szent kígyót egy kehelyből 
eteti. Húga Panakeia a mindent gyógyító, Aéglé a gyógyszerkészítés 
megszemély esítőj e.

36. sz. ábra 
Aszklépiosz

A mitológia még további négy gyermekének a nevét őrizte meg. Herondász 
egyik színművében valamennyihez fohászkodnak a bennük bízó asszonyok. További 
lányai: Iuszo és Epio, fiai: laniszkosz és Theleszphorosz• Ez utóbbi talán unokája, 
Makhaón fia.

Az ókori ábrázolásokon Theleszphorosz törpeként szerepel Aszklépiosz 
lábainál, mint haládémon, mások szerint, aki magyarázatot ad az álmokra és 
segíti a lábadozást.

Aszklépiosz amint a halhatatlanságot elnyerte, kultusza gyorsan terjedt. Ez 
azért is könnyen ment, mert gyógyhelyek, szentélyek sokfelé és már régóta 
működtek. Csupán a helyi isteneket vagy azok nevét kellett az új istennel 
felcserélni.

Sokkal ősibb motívumot őriz egy trák monda. Kr.e. a 3. évezredben a Balkán
félszigeten élő trákok totemkultuszában fontos szerepet játszott a kígyó, mint a 
vedléssel mindig megújuló élet jelképe. A mai Bulgária területén lakó trák törzsek 
nyelvében szereplő Aszklepi isten neve tekeredő kígyót jelent. Eredetileg maga a

55



Gyógyítás a komi civilizációk népei kóréhen

kígyó lehetett az istenállat, majd antropomorfizálódott férfi alakjában, aki botra 
tekeredő kígyót tart a kezében.

37. sz. ábra
Aszklépiosz és családja

Az ókori görög gyógyítótudomány magas színvonaláról tanúskodnak az 
ásatások során feltárt:
• régi orvosi műszerek, sebészeti eszközök (kések, kampók, csipeszek, tűk, 

fogók, foghúzók, vésők, stb.);
• az ún. anuthémák. A gyógyulásért hálás ember a beteg testrész viaszból, 

ezüstből, aranyból, elefántcsontból készült modelljét készítette el és 
függesztette fel a templomban. Ezen leletek a kor anatómiai ismereteire 
nyújtanak betekintést;

37. sz. ábra
Ógörög fogadalmi ajándék terrakottából

38. sz. ábra 
Görög ex voto lábszár
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• az ún. immuták. Más esetekben kis táblácskákat függesztettek ki a 
templomban, amelyen beszámoltak a betegségükről és annak gyógyításáról. A 
gyógyítás számára igen nagy jelentőségűek ezek a táblácskák és reliefek.

• További információ forrást jelentenek az építészeti és a képzőművészeti 
alkotások (szobrok, reliefek, festmények, stb.), valamint

39. sz. ábra
Sebészi kötözés ábrázolása görög vázán

40. sz. ábra
Makhaón bekötözi Menelaosz sérülését

• az ókori irodalom - mint szépirodalom: mondák, eposzok, ódák, szatírák, stb. 
- szakirodalmi alkotások: számadás, földrajzi, történelmi, orvosi, stb. iratok.

41. sz. ábra
Az orvos érvágáshoz készülődik

42. sz. ábra
Achillesz ellátja Patroklesz sérülését
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Gyógyító szentély - Aszklepion - görög orvosi iskolák

Az aszklepionokban elsősorban gyógyítás folyt, de mivel ezekben 
képezték ki az orvosokat is, ezért tanintézeteknek is tekinthetők. Közöttük 
verseny indult meg, többek híre messze elterjedt és vonzották magukhoz a 
gyógyulni és tanulni vágyókat.

Az orvostörténelem csnk Görögországban 340 aszklepiont tart számon. 
Ehelyütt csak azokat szerepeltetjük, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolták a görög 
orvoslás fejlődésére.

43. sz. ábra
A görög orvostudomány emporiumni

Epiílauroszi aszklepion

Ahogyan közeledünk az aszklepionhoz, az Arachneon hegy szikláit üde 
vegetáció váltja fel. Pineaerdők, olajligetek váltogatják egymást, az utat 
leánderbokrok szegélyezik. A szentélynek otthont adó árnyas völgyben csörgedező 
patak frissíti a nyári íorróságot. Nem véletlen, hogy az ókor egyik legtekintélyesebb 
gyógyító istenének kultusza éppen e völgyben vert gyökeret. Ezen kultuszhely 
működéséről Pausaniastól értesültünk, akinek leírása szerint korábban hat tábla volt 
kifüggesztve a szentély bejáratánál, melyet a betegek vakság, bénulás, vízkör és 
fejfájás miatt keresték fel. Az egyik tábla szerint az aszklepion papjai megkötöztek 
egy gyomorbajban szenvedő beteget, akinél megjelent Aszklépiosz, megnyitotta a 
hasüreget, kivágta a beteg részt, majd újra bevarrta a hasat, ami után a beteg 
gyógyultan hagyta el a véres műtét helyét.
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Az epidauroszi szentély hírneve és tisztelete évszázadokon át egyre nőtt. 
Kr.e. az V. század végétől összgörög jelentőségű kultuszhellyé vált. Soha nem 
érte el ugyan Delphoi vagy Oliimpia tekintélyét, de városok, uralkodók fordultak 
segítségért a szentélyhez betegségek és pusztító járványok idején. Ez történt pl. 
Athénnel a peloponésszoszi háború éveiben, majd jóval később (Kr.e. 293-ban) 
Rómával is.

Kr.e. a IV. század derekától több évtizeden át hatalmas méretű építkezések 
folytak a szentély területén, amely a betegek kötelező adományai révén egyre 
gyarapodott, gazdagodott. Vonzereje később a római uralom idején sem csökkent. 
Mindez nem zavarta Süllőt abban, hogy a szentélyt elfoglalja és kifossza Kr.e. 86-ban. 
Később a Földközi-tenger partjain felbukkanó kalózok rabolták ki több ízben. 
Epidaurosz azonban minden pusztító támadás után magához tért az egyszerű emberek 
és a mecénások támogatásának eredményeként. A kereszténység elterjedését is túlélte. 
Csak amikor I. Theodosziusz császár Kr.u. 393-ban betiltotta a pogány istenek 
tiszteletét, akkor szűnt meg az Aszklépiosz kultusz, gyógyhely jellege azonban 
megmaradt.

Az ókorban ezen kultuszhely egyszerre vált vallási központ, gyógyfürdő, 
kulturális fesztiválok és sportversenyek színhelyévé is. A gyógyításon kívül Kr.e. az 
V. sz. elejétől négyévenként költői és tragédia versenyeket, sportjátékokat is 
rendeztek. Az ún. aszklepiát mindig kilenc nappal az isztmoszi játékok után tartották. 
(E versenyeknek köszönhetjük az epidauroszi színházat, valamint az Epidauroszi 
Fesztivált, az Athéni Nemzeti Színház együttesének közreműködésével 1954 óta 
minden évben megtartott antik drámai előadássorozatot.)

44. sz. ábra
Az epidauroszi aszklepion
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A szabadtéri színházi építészet (1) egyik legkiválóbb és már az ókorban is 
megcsodált alkotása szinte teljesen épen maradt ránk. A hagyomány szerint az argoszi 
születésű Poliikleitosznak tulajdonított színház Kr.e. a IV. században épült. A 
szürkésfehér terméskövekből emelt színház félkör alakú nézőterének 55 üléssorában 
14.000 néző foglalt helyet. Hatalmas méretei ellenére, kecses arányaival a környezetbe 
harmonikusan illeszkedik be és kitűnő az akusztikája. Még a suttogó beszédet is 
kifogástalanul lehet hallani a legtávolabbi üléseken is.

Tovább haladva egy négyzet alakú eredetileg emeletes épület maradványai 
figyelhetők meg. (Az impozáns épület egyik oldala 76 m.) Ez az ún. katagógeian (2), 
vagyis szálloda, 160 szobájával a vendégek elhelyezkedésére szolgált. Tőle balra egy 
fürdőépület (3) állott, amely a mellette álló nagy kiterjedésű gümnaszionhoz (4), azaz 
a tornacsarnokhoz kapcsolódhatott. A következő ismét négyszögletes alaprajzú 
építmény az ún. kotüsz sztaa (5). A szentély területén kizárólag ebben az épületben 
lehetett az asszonyoknak szülni és bárkinek is meghalni.

Aszklépiosz templomának (6) építéséről Pauszaniasztói származó számadás 
feliratok tanúskodnak. Kr.e. 380 és 375 között épült Theodorosznak a kor neves 
építészetének irányításával. A viszonylag kisméretű, rövid oldalán 16, hosszabbikon 
25 méteres aranytetős templom, homlokzatát 6, oldalát 11 dór oszlop díszítette. A 
keleti oromcsoport Trója pusztulását, a nyugati az amazonok harcát ábrázolta. A 
templom cellájának déli fala mellett a padozaton egy akna látható. Mint 
Pauszaniasztói tudjuk, ebben állott Aszklépiosz elefántcsontból és ararnyból mintázott 
3-4 méter magas szobra. A paroszi Thraszümédész munkája a gyógyító istent ülő 
helyzetben, kezében az ismert kígyós bottal, az okosság és fiatalság jelképeivel, 
lábánál egy kutyával ábrázolta. Tovább haladva egy diszkót maradványai, majd az 
Aszklépiosz oltár (7) állnak.

A templom mögött áll a tholosz (8), a szentélykörzet, rendeltetését illetően 
mindmáig talányos építménye. Kör alaprajzú építmény, amelynek a középpontjába 
csak egy koncentrikus köröket leíró folyosón keresztül lehet eljutni. A folyosót úgy 
építették, hogy a középpontba való eljutáshoz három teljes kört kellett megtenni. Az 
egyik körfolyosóról a másikba vezető ajtót úgy lehetett megközelíteni, ha teljesen 
körbe mentek rajta. A külső oszlopgyűrűt mészkőből faragták. A belső falat képek 
díszítették. Gazdagon díszítették a mennyezetet is. A padozatot fekete-fehér 
kőlapokkal burkolták. A padló középpontjában egy fehér kerek kő volt, 
elmozdításával lehetett az alsó labirintust megközelíteni. Az építkezés fennmaradt 
számadás felirata az épületet tliiimelének, azaz oltárnak nevezi. Az épület alsó 
labirintusában tartották a szent kígyót, amelyről Pauszaniasz megjegyzi, hogy 
különös, sárgás színű hüllő volt. A központi szentélykörzetet hosszú oszlopcsarnok 
zárja le, ez az ahbaton (9).

45. sz. ábra
Az epidauroszi abbaton

Az impozáns épület 70 méter 
hosszú és 9 méter széles 
oszlopsora méltóságteljes és 
nyugalmas keretet adott a szent 
körzetnek. It töltötték a betegek a 
magukkal hozott fekhelyükön az 
éjszakákat, várva a gyógyulást 
vagy a gyógymódra utaló csodás 
álmot. Ezt nevezték 
inkubációnak. Az ásatások során 
a régészek olyan berendezéseket 
találtak, amelyekkel különböző 
hangeffektusokat juttathattak a
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betegek közelébe, így Aszklépiosz tanáccsal láthatta el a betegeket a gyógykezelés 
mikéntjét illetően.

Mindezeken túl, mint minden ókori kultikus gyógyhelyen, számos diszkót és 
fürdőmedence található, hiszen a megtisztulást eredményező vizitek a régiek nagy 
szerepet tulajdonítottak.

46. sz. ábra
Az áldozati tűz hatására itt a kígyó sziszegni kezd, 

az emberi alakok pedig tömjént szórnak a tűzre

A szentélykörzettől 50-60 méter távolságban található még a stadion (10), a 
négy évenként megrendezett sportversenyek színhelye.

Az Aszklépiosz papjai maguk gyógyították az istennél oltalmat kereső 
betegeket. S ha az általuk alkalmazott diétás eljárás, fizikális terápia vagy 
szuggesztív kezelés eredménytelen volt, az istenre bízták a gyógyítást.

A papi gyógyításról igen érdekes, karikírozott adatokat találunk 
Arisztophanész: Pl utász című vígjátékában. A betegnek megérkezésekor 
bizonyos előírások szerint tisztálkodnia kellett. Bemártották a szent forrás vizébe, 
s csak ezután tárult fel előtte a templomajtó. Imádságok kíséretében 
élelmiszerből ajándékon tett le a szobor alatt felállított asztalra. (Ellátásról, 
szolga személyzetéről mindenki maga gondoskodott.) Szürkületkor a templom 
titokzatos csendbe borult. A betegek, akiket az oszlopcsarnok ívei alatt fektettek 
le, buzgó áhítatban várták a reményteljes éjszakát, s bíztak az isteni orvos 
mindenhatóságában. Ezután a jelenet szemtanúja a gyógyító papban és 
kíséretében magát Aszklépioszt és leányait ismeri fel. A két gyógyításra 
előkészített vak közül az egyiket „ki vak ugyan, de lopni jobban lát, mint a 
szemes”, Aszklépiosz egy kenőccsel még vakabbá teszi, Plutoszt ellenben a szent 
kígyók közreműködésével egy pillanat alatt látóvá varázsolja.
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Pergamoni aszklepion

Kr.e. a III. században alapított kis-ázsiai város Pergamon a Nagy Sándor halálát 
követő hellenisztikus korszakban, a görög kultúra „barokk világában” az Attalidák 
uralkodása alatt az „új Athén” rangjára kívánt emelkedni. Az uralkodók koruk 
leghíresebb tudósait és művészeit hívták meg nagyszabású terveik megvalósítására. 
Létrehozták az ókor hét csodájának egyikét, a Pergamoni Nagy Oltárt, amit a kelta 
gallok felett aratott győzelmük, továbbá Egyiptom és Szíria ellen vívott sikeres 
diplomáciai hadjáratuk emlékére Zeusznak, valamint a Győzelemhozó Athénénak 
szenteltek. (Az oltárt, mely az ásatások során elsőként került napfényre, rekonstruálva 
a berlini Pergamon Múzeumban őrzik.)

Egyiptom féltékenyen figyelte a pergamoni eredményeket, ezért megtiltotta a 
papirusz kivitelét. Pergamon ekkor marhabőrből készített írásra alkalmas anyagot, ez 
a pergamen.

A korszak híres szobrai: A Laokoon-csoport, valamint a Farnesei bika, amelyen 
a gonosz Dirke királynőt két pásztor egy bika szarvai közé kötözi. Az építkezések 
közül számunkra kiemelkedő az Aszklepion.

A pergamoni aszklepion belső életéről Arisztidész műveiből nyerünk 
tudomást. Az orvosi és papi kezelésekről írt megjegyzése saját nézetén kivül a 
kor szellemét is megidézi

„Nem folyamodtunk az orvosok alacsonyrendű 
segítségéhez, hanem annak ellenére, hogy a legjobb 
orvosokat számítottunk barátaink közé, 
Aszklépioszhoz menekültünk, mert szebb, ha ő ment 
meg minket, feltéve, hogy nincs még itt a halál ideje.”

Mindezek ellenére a későbbiekben mindinkább a gyakorlati, tapasztalati 
irányzat érvényesült. Az orvosoknak hatalmas könyvtár állt rendelkezésre a 
királyi palotában, melyet később Antóniusz elajándékozott és elvitetett 
Alexandriába Kleopátrának.

A pergamoni aszklepion alapítása Kr.e. V-1V. századba nyúlik vissza. 
Fénykora azonban Kr.u. a II. századra esik. Aeliosz a híres római szónok 13 évet 
töltött itt el, 6 költeményt írt annak örömére, hogy visszanyerte egészségét. 
(Verseiben az Aszklépiosz életét örökítette meg az utókor számára.) Itt olyan 
neves orvosok, mint Szatirosz és Gale nősz gyógyítottak.

Az aszklepion építészetileg egységet alkotó különálló része volt 
Pergamonnak, amelyhez egy 820 méter hosszú oszlopsorral közrefogott sétány „a 
szent út” kötötte. A III. század közepén bekövetkezett földrengések romba 
döntötték. Az ásatások alapján azonban elképzelhető az eredeti formája.

Az aszklepion egy 110 x 130 méteres udvaron, illetve udvar körül 
csoportosuló épületek összefüggő együttese volt. Valamennyi épület a test és 
lélek gyógyítását szolgálta. A különleges hatású természetes rádiumtartalmú 
források szolgáltatták a varázslatos balenoterápiát. Ismeretes volt az iszapfürdő, a 
pakolás, a fizikoterápia.

A szent forrásnál lévő isten segítői a nimfák, a múzsák és a moirák voltak. 
Zeusz lányai - a három moira - fonják a sors fonalát: a végzet istennői ők. Ha az egyik 
embernek hosszú élet jut, akkor a másiknak rövid, ha az egyiknek boldogság jut, a
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másik szerencsétlenül jár. A három moira létezése azt jelenti, hogy mindenkin a 
számára kijelölt sors teljesedik be: Klotlió a fonalat fonja, Lakheszisz az osztályrészt 
juttatja és Atroposz őrködik, hogy a kiszabott rendtől semmi eltérés ne legyen.

A szellem, a lélek gyógyítását „álom-kezeléssel”, szuggesztióval 
végezték, de szerepe volt a játékoknak, a zenének, a különböző szertartásoknak 
is. A pszichés kezelés azzal kezdődött, hogy a gyógyulni vágyót a bejáratnál a 
következő felirat fogadta:

„Az istenek hatalmassága nevében a 
halálnak tilos belépnie e szent helyre,”

47. sz. ábra 
Pergnmoni aszklepion

A téglalap alakú nagy udvart három oldalról - a keleti kivételével - oszlopos 
folyosó vette körül. A bejárat a keleti oldalon volt, ahol különböző rendeltetésű 
épületek sorakoztak egymás mellett, lezárva ily módon az udvarnak ezen oldalát is. 
Az ún. „szent út” egy oszlopos folyosókkal közrefogott négyzet alakú, felülről fedett 
előcsarnokba torkollott (I), ehhez kapcsolódott a márványból készült, lenyűgöző 
oszlopos bejárat (2), amelyen át a belső udvarra (110 x 130 m) lehetett bejutni. Jobb 
oldalon egy 2,5 méter széles szentély állt, amely az /1/*■//;Az-kultuszt szolgálta. 
(Artemisz a görög mitológiában a betegek és a születések védelmezője is volt.) 
Közvetlenül mellette egy 16,5 x 18,5 méter nagyságú épület állt, melyet könyvtárként 
(3) hasznosítottak. A padozatát zöld, lila, szürke, kék és fehér színű márványlapok 
borították. A falakba mélyített kis fülkékben helyezték el a pergamenre, azaz a 
különlegesen cseizett állati bőrökre írt könyveket, tekercseket. Itt kaptak helyet 
Ga/enosznak művei is. Ezen épülettől indult ki az udvart északi oldalról határoló 
oszlopos folyosó (4). melynek hossza 128 méter volt. A lenyűgöző látványt nyújtó 
folyosót felülről tető borította, hogy oltalmazza a betegeket a tűző nap sugaraitól. Alul 
viszont nem volt borítása, mert egyes szertartások megkövetelték, hogy a betegek 
mezítláb sétáljanak a puszta földön. A folyosó nyugati végén találjuk a 
gyógy intézmény színházát (5). A félkör alakú nézőtér szinte rásimult a mögötte
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húzódó domb oldalára, 3500-4000 néző foglalhatott helyet az előadások, szertartások 
alkalmával. A nyugati oldalon valószínű, hogy tanácskozó termek álltak. A déli 
folyosó padozata fedett volt, alatta oszlopos pince található. A tágas belső udvaron a 
gyógyító vizet culó forrást márvánnyal díszített három kútba (8) vezették. A betegek a 
vízhez vezető lépcsőkön ültek, tiirödtek, korsóikat merítették bele, vagy pedig a 
lerakodott iszapot gyűjtögették további gyógykezelésükhöz. Az udvar közepe táján 
lévő ivókút mellett (7) lépcsősor vezet a föld alá (6), amelyen keresztül a földalatti 
gyógyító, kezelő épületbe juthatunk. Az alagút 80 méter hosszú és 2,5 méter széles. 
Mennyezetébe 12 világító ablakot építettek be. A legforróbb nyári napon is a kellemes 
hűvös levegőjű földalatti ún. teteszforosz szentélyben (9) található termek szolgáltak 
az ún. álomkúra céljaira. Ezen a szinten voltak még a fürdők és gyógyvízkutak is. A 
betegek innen belső és külső lépcsőkön juthattak fel az emeleti szintre, ahol az istenek 
szobrai előtt imádkozhattak és elhelyezhették ajándékaikat hálájuk jeleként. A 
teleszforosz-szentély közelében az udvar keleti oldalán állt az Aszklepiosz-templom 
(10). A gyógyult betegek itt rótták le hálájukat az isten kőbe faragott mása előtt. 
Hellenisztikus templomok stílusában épült, ahová 17 méter széles impozáns lépcsősor 
vezetett el. Az épület töizse 23,85 m átmérőjű henger volt, amit felülről félgömb 
alakú kupola zárt le. A 3 méter vastagságú falba belülről falifülkék mélyültek. A 
bejárattal szembeni tülkében állt Aszklépiosz szobra. A többi tülkében pedig az 
egészséggel és gyógyítással összefüggésben álló istenek szobrai lettek elhelyezve. A 
templom padozatát és falait színes márványmozaik díszítette. Az épületegyüttes 
nyugati oldalán (11) a színházzal szemben mosdók találhatók.

Az aszklepion még nem ámlta el minden titkát az utókornak. A régészeket 
még meglepetések várhatják ennek a csodálatos miiem lékegyüttesnek vallatása 
során.

Kaid őszi aszklepion

A kis-ázsiai ion városok tudományos életében a természetbölcselők 
hatására az aszklepiádok törekedtek a betegségek okának és lényegének 
kikutatására. Közülük a kniodszi aszklepion emelkedett elsőként hírnévre és 
jelentőségre. Hz a kis-ázsiai tengerparton fekvő város volt a végpontja az asszír- 
babilóniai, perzsa kereskedelmi útvonalaknak, ahová az áruval együtt szellemi 
termékeik, így az orvostudományuk is eljutott. A görög szellem felvette ezeket a 
külföldi hatásokat, azokat átalakította, de a keleti hatás megmaradt a
felfogásukban. A knidoszi iskola első kiemelkedő orvos egyénisége Euryphon 
volt. Ő még a bonctani és élettani ismeretek hiányában a spekulációt hívta 
segítségül. Alapvető tanait a Knidoszi Gnómákhan fektette le. Tünettana alapján 
pl. két epebetegséget, három tetanusz formát, 12 hólyagbántalmat, vagy vesebajt, 
stb. sorol fel. Ő hívta fel a figyelmet először a száraz mellhártya-gyulladásnál 
hallható dörzs zörejre. Gyógykezelésben alkalmazta a főzeteket, a
vízgyógymódot, az izzó vasat.

Ktesziasz korának egyik leghíresebb orvosa, aki perzsa udvari orvos lett, 
ahonnan Indiába kerülve magával hozta az indiai orvostudomány elveit. 
Chryszipposz a láz nagyságának megítélésére, a pulzus szaporaságának 
homokórával való számolását ajánlotta. Ezen diagnosztikai fogás jelentőségét 
akkor érthetjük meg igazán, ha figyelembe vesszük azt, hogy eddig a 
hőmérséklet nagyságát kézrátétellel határozták meg, mivel a hőmérő ebben a 
korban ismeretlen volt.
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A knidoszi iskolát jellemzi, hogy a betegségek elméleti 
megmagyarázására törekedett. Elméletileg is igyekezett megalapozni a 
gyógymódot. A tudomány fokára emelt orvoslást megtanulhatóvá kívánta tenni. 
E célból tökéletesítette a diagnosztikát, sematizálta a gyógytant és spekulációval 
pótolta a hiányzó bonctant és élettant.

Ezen ókori orvosi iskola archeológiailag még feltáratlan.

Koszi aszklepion

Kis-Ázsia partjaitól alig néhány kilóméternyire emelkedik ki a tengerből 
Kosz. A sziget azonos nevű fővárosa a kis-ázsiai partokkal szemben egy tágas 
öböl partjára épült. Itt volt az egyiptomi kereskedelem végpontja. A 
kereskedelmi árukkal együtt az egyiptomi kultúra is éreztette hatását e városban. 
Itt tehát az egyiptomi orvosi irányzat gyakorolt hatást az orvostudományra. A 
gyógyulást kereső zarándokok ezreinek úticélja évszázadokon keresztül a koszi 
Aszklepion-szentély volt. A sziget vastartalmú hőforrásainak gyógyító ereje, a 
koszi levegő és egészséges klíma, továbbá a hippokratészi gyógyászat alapozta 
meg és növelte legendássá a szentély hírnevét, amellyel az antik világban csak az 
epidauroszi és a pergamoni szentély vetélkedhetett. Híre, tekintélye túlélte 
istenét, mivel még a török uralom idején is látogatott gyógyhely volt. Hajdan 
bővizű forrásaiból itt-ott még ma is felbugyog a víz, és vörösre festi a sziklákat.

Az Aszklepiosz-szentély a várostól dél-nyugatra egy teraszosan kiképzett 
hegyoldalon van, nem messze a tengerparttól. Kr.e. a IV. században alapították. 
Kultusza valószínű hogy dór bevándorlók közvetítésével került át Epidauroszból. 
Tündöklését az egyiptomi Ptolemaidák (Kr.e. III. és II. század) adakozó 
kedvének köszönheti. A római időkben a császárok is igyekeztek Aszklépiosz 
papjainak kedvébe járni.

A Kr.e. 554. évi földrengés vetett véget a szentély és gyógyhely létének. 
A századforduló utáni ásatások és helyreállítási munkák nyomán tűnik elénk a 
Kr.e. III. és II. századi formájában.

A hegy oldalában négyszintes, mesterségesen kialakított teraszokon épült fel az 
egymást követő nemzedékek munkájának eredményeként. Az egyes teraszokat 
lépcsők, illetve lépcsős feljárók kötik össze. Az alsó teraszon meleg- és hidegvizes 
medencék találhatók. Feltűnik a padlófűtésre valló hypocastnim oszlopsora. Az antik 
látogató innen egy lejtős feljáraton és egy monumentális dór stílusú propülaia 
oszlopai között jutott a második teraszra, a tulajdonképpeni gyógyhelyre. A tágas 
négyszögletes térség két oldalán a dór oszlopcsarnokokból fürdőhelyiségek nyíltak. 
Fellelhető egy illemhely maradványa is. A harmadik teraszra vezető lépcsősor két 
oldalán a támfalak boltíves tűikéi előtt - amelyekben hajdan szobrok álltak - két kútba 
ömlött a gyógyforrások vize. A kis medencék szolgáltak a betegek, illetve a beteg 
testrészek megmosására. A lépcsőfeljárattól jobbra Xenophon - Claudius császár 
udvari orvosa - által emelt kis szentély áll, benne Aszklépiosznak és gyermekeinek 
szobrai álltak. A harmadik és negyedik terasz az istenség lakhelye volt. A harmadik 
teraszon állt a monumentális Aszklépiosz-oltár, mindkét oldalon egy-egy 
templommal. A templomok mellett állt az ún. leszché, azaz klub, mely társas 
összejövetelek színhelye lehetett. A harmadik teraszról monumentális márványlépcső 
vezet a negyedik teraszra, egyenesen a dór oszloprendszerű Aszklépiosz templomhoz. 
Fehér márvány oszlopai fekete márvány alapon álltak. A templomban Aszklépiosznak
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és leányának Hiigieiának szobrait helyezték el. A templomudvart ión stílusú porticus 
vette körül.

48. sz. ábra 
Koszi aszkkpion

A koszi orvosi iskola orvosai nem törekedtek a betegség lényegének 
megismerésére, csupán annak a tüneti kezelésére és az egész szervezet 
meggyógyítására. Ókét nem a teóriák vezették, hanem a tapasztalatok. Azt 
tanították, hogy az orvos a tapasztalatai és az analógia alapján előre láthatja a 
betegség valószínű lefolyását, mivel a szervezetben rejlő természeti erők és 
megbetegítő ártalmak közti harc szabályszerűen folyik le, ebben a harcban az 
egész szervezetet igyekeztek erősíteni, támogatni. A koszi orvosi iskola kutatta, 
hogy mely okok hatására jönnek létre a betegségek. A legtöbb esetben 
érzékelhető behatásokra vezették vissza a betegségek okait: a táplálék 
minőségére, a hivatással kapcsolatos sérülésekre, az időjárás viszontagságaira, az 
évszakok befolyására, a mocsarak mérges kigőzölgésére az ún. miazmákra, stb. 
iMivel ugyanazon betegség a különböző egyéneknél másként zajlik le, az egyéni 
hajlamot is figyelembe vették. A fertőző betegségeknek három fázisát 
különítették el:
1. A káros behatás miatt megváltoznak a nedvek (pl. a vizelet, stb.), ennek 

következtében megjelenik a betegség tünete (pl. a láz).
2. A szervezetben végbemegy a „főzés folyamata”, képződik a vérből a genny. 

Tünet a magas láz, így a szervezet mintegy kifőzi magából a nedvek kóros 
alkatrészeit, amelyek a kiválasztás folytán távoznak a szervezetből.

3. Az ártalmas nyag teljesen kijön a szervezetből, a láz leesik, a beteg 
meggyógyul. Ez a krízis időszaka, ami a betegségek szerint és egyéni 
diszpozíciótól függően meghatározott napokon következik be.

A diagnózis felállításánál szabályszerűséget követtek. Vizsgálatuk a 
szemlélődésből (inspectio), a tapintásból (palpatio), és a hallgatózásból 
(auscultatio) állt. Figyelték a váladékok milyenségét. A váladékokat külleme, íze,
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szaga alapján vizsgálták. A betegség lefolyásánál figyelembe vették a 
hőmérséklet viselkedését, a beteg arcának kifejezését.

A gyógyításban általános szabályokat követtek, szabad intuíció alapján. 
Alapelvük volt, hogy nem az orvos gyógyít, hanem a természeti erő, amelyet az 
orvos csak támogat. Tantételük volt, hogy az orvos „használjon, de ne ártson, 
ok nélkül ne avatkozzon be, de ne nézzen el semmit”.

A gyógykezelésben a diéta, életmód szabályozás, fekvés, mozgás, 
testgyakorlat, fürdő, stb. szerepelt, de helyi beavatkozásként az érvágás és 
köpölyözés, borogatás, bedörzsölés és különféle gyógyszerek álltak 
rendelkezésre. Sebészetükben a beteg elhelyezésére, a törések, ficamok jó 
ellátására, a beteg végtag nyugalomba helyezésére, vérzéscsillapításra, a seb 
tisztaságára voltak figyelemmel.

Az iskola orvosai közül II. Hippokratész kolosszális tudásával, 
éleslátásával, logikájával az egész orvostudomány egyik legkiemelkedőbb alakja 
lett. Geneológiája szerint aszklepiádnak kell tekintenünk. Tizenhetedik ősapja 
Aszklepiosz. Az orvostudomány alapjait apjától tanulta. Később vándorbotot vett 
a kezébe. Larisszában halt meg. Sírját csodatévő erővel ruházta fel a nép. A 
nevéhez fűződött irodalom 54 munkát foglal magába. Tartalmuk az orvoslás 
minden ágára kiterjed, már e könyvek is megmutatják, hogy ebben a korban az 
orvosi ismeretek specializálódtak. A „Hippokratészi gyűjteményit (Corpus 
Hippocraticum) Hippokratész halála után állították össze Alexandriában 
ismeretlen orvosok, akik sem a szerzőre, sem a keletkezési helyre nem fordítottak 
figyelmet. Közülük csupán hatnál állítható több-kevesebb bizonyossággal, hogy 
tőle származik, a többi a tanítványoké, illetve knidoszi, alexandriai, crotoni 
orvosok munkái.

A Corpus Hippocraticum 54 könyve az újkeletű csoportosítás szerint az
alábbi:
I. Általános utasítások (1-8) pl. Eskü; Törvény; A mesterség; A régi orvoslás; 

Az orvos; Az illő viselkedés; Előírások; Az orvosi rendelő.
II. Anatómia-élettan (9-16) pl. Boncolás; A szív; A nemzés; A gyermek 

fejlődése; Az emberi természet; stb.
Ul.Kórtan-diagnosztika (17-29) pl. A levegő, víz, talaj; A nedvek; A hetes szám; 

Krízisek; A kritikus napok; A szent betegség; A járványok VII. könyve; 
Aforizmák; stb.

IV. A sehészet-szemészet-sziilészet-uögyógyászat (30-46) pl. A fej sérülései; Az 
emlő; Látás; Szüzek; Női bajok I-II; A női természet; A terméketlenség; stb.

V. Étrend-gyógyítás-kórjóslat (47-54) pl. A táplálkozás; Az étrend 1-IV; Az 
egészséges életmód; Előrejelzés I-II; Kórjóslat; stb.

A könyvek valójában rövidebb-hosszabb dolgozatok. Hippokratészi 
eredetükről a kutatók eltérően vélekednek. Egyértelműen elfogadják az 
Epidémiák I. és III., A prognózis, A levegő, víz, talaj, valamint az Akut betegek 
életmódja címűeket. Valószínű, bár vitatott az Aforizmák, a Törések és ficamok, 
valamint A szent betegség eredetisége.

Hippokratészt a maga korában jó orvosnak tartották, ez nem lehet pusztán 
a véletlen műve. Hírneve messze túljutott Kosz szigetén. Platón és Arisztotelész 
is elismeréssel nyilatkozott róla. A kor, amelyben élt a görögség fénykora volt.
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az ókori demokrácia ekkor emelkedett a csúcspontjára. Halála után tanai 
dogmává sűrűsödtek.

Herodikosz. aki a gyógytorna megalapítójának tekinthető, működött többek 
I között még ebben a korban.

Hippokratész hatása felülmúl minden orvost. Az ókorban tisztelték, a 
középkorban fetisizálták, a reneszánsz csak futólag csökkentette tekintélyét, az 
újkorban szimbólummá nemesedett.

A Corpus Hippocraticumból közvetlenül szerezhetünk ismeretanyagot:
- az orvossá válás rögös útjáról;
- a szükséges tudás megszerzésének és megszilárdításának nehézségeiről;
- a gyakorlat buktatóiról, valamint
- az orvos-beteg kapcsolat bonyolult problémáiról.

Miként a létezés nagy kérdéseiről, az egészség-betegség állapotáról is 
kialakított egyféle magyarázatrendszert. Hippokratész a gazdag hellén 
természettudományos örökségből, közvetlenül pedig Alkniaion tanításából 
merített, amikor a klasszikus nedvkórtant az orvoslás alaptételeként alkalmazta és 
mindenre kiterjedő érvénnyel kifejtette. Miután egy leegyszerűsített archaikus 
rendszerezés jegyében meghatározták a világot alkotó „őselemeket” (föld, 
levegő, víz, tűz) és az „ősminőségeket” (hideg, meleg, nedves, száraz), sorsdöntő 
kérdésként vetődött fel, hogy miként élhetünk együtt a legkedvezőbben e 
mindenütt jelenlévő anyagokkal és hatásaikkal. Ez pedig szorosan összefüggött 
azzal, hogy illünk bele a természet egészébe, az anyagok és mozgások 
együttesébe. Az egyik hippokrateszi evidencia, hogy egylényegűek vagyunk a 
környezetünkkel, amelynek részecskéi folyamatosan belénk hatolnak. 
Meghatározzák alkatunkat, nemcsak állagában, de magatartásunkat, reakcióink 
irányát, sebességét, fokozatát, stb.

„Meg vagyok győződve arról, hogy 
az egészségesek életvezetése és 
táplálkozása, ahogyan az most 
szokásos, nem fedeztetett volna fel, 
ha az embereknek ugyanazon ételek 
és italok feleltek volna meg, mint a 
marhának, a lónak és egyéb nem 
emberi élőlénynek...
Mégis úgy gondolom, hogy 
kezdetben az ember ilyen táplálékkal 
élt, a mai étrend ezzel szemben 
hosszú idő alatt alakult ki...
Kézenfekvő, hogy az emberek 
régebben hozzászoktak azokhoz, 
mégis a legtöbben, akiknek 
gyengébb alkatuk volt, tönkrementek

szemben azokkal, akik erősebb 
konstítúcióval rendelkeztek. Mint 
ahogyan ma is vannak, akik a 
nehezebb ételeket jól emésztik, 
mások pedig nem... Ezen okból 
kényszerültek megfelelő táplálékokat 
felkutatni, amiket mostanság 
magunkhoz veszünk. A gabonát 
pedig kihüvelyezték, őrölték, végül 
kenyeret készítettek belőle, a kását is 
péppé alakították, főzték, stb... 
Adhatunk-e megfelelőbb elnevezést 
e feltételezésnek és találmánynak, 
mint az orvosi művészet?”

Régi orvostudomány
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Megszületett tehát a felismerés, hogy az ember a természet nyers 
külsődleges kényszerítésének ellenállva, értelmes manipulációval finomítja 
alkalmazkodását, amivel fennmaradását védi, létformája pedig magasabb szintre 
emeli.

Az étrendi és általában a gyógykezelési tanácsok mindig beletorkollnak az 
aprólékosan kifejtett nedvkórtani indoklásokba, a gyakorlat elméleti igazolásába.

„A filozófiát a medicinába, a 
medicinát a filozófiába kell bevinni. 
Mert az orvos, aki egyben filozófus 
is, az istenekhez hasonló..."
„Az orvosok hátrább állnak az 
isteneknél, mert az orvosi 
művészetben nem hat a földöntúli
- tt »erő.

Az illemről

„Rendezett életet folytasson, hogy jó 
híre legyen. Tisztességesen, 
barátságosan, korrektül viselkedjék 
minden becsületes emberrel 
szemben. A kapkodás, sietség akkor 
sem rokonszenves, ha hasznos. Az 
orvos körültekintően intézkedjék, 
mert ugyanazok az eljárások 
ugyanannál a személynél csak akkor 
keltenek bizalmat, ha ritkán 
fordulnak elő. Ami a magatartást 
illeti, arckifejezése értelmes legyen, 
ne nézzen bosszúsan, mert 
embergyülölő benyomást tesz. 
Másrészt, aki szívesen nevetgél, és 
túlságosan vidám, az egyeseknek 
terhes, amitől óvakodni kell.”

„Ügyelni keli arra, hogy a beteget 
sem léghuzat, sem túl erős fény, nap 
ne zavarja. Az utóbbira különösen 
akkor, ha valamilyen szembaja van. 
Az ülő alkalmatosságok legyenek 
egyenlő magasak, feleljenek meg a 
beteg alkatának. A beteg kapjon 
tiszta ivóvizet, törlésre használjanak 
tiszta puha kendőt... Minden eszköz

a célnak megfelelő legyén, méretben, 
súlyban, finomságban.”

Az orvos

„Ami a honoráriumot illeti, 
tanácsolom, hogy a keménységben 
ne menjünk túl messzire, hanem 
legyünk tekintettel a páciens anyagi 
helyzetére, jövedelmére. Jót teszünk, 
ha olykor ingyen kezelünk, inkább 
hálás emléket keltve, mint 
pillanatnyi síken elérve. Ha alkalom 
nyílik idegennek és ama
rászorulónak segíteni, úgy tegyük azt 
a legnagyobb ménékben. Mert ahol 
emberszeretet van, ott jelen van a 
mesterség szeretete is.”

„Azok, akik tudatlanság
mélységében megrekedtek, nem értik 
az elmondottakat. Mert ezek az 
emberek nem orvosok, hanem az 
emberiség megcsúfolásai, az egy 
csapásra tekintélyre emelkedett 
szerencselovagok. Néhány gazdag 
páciensünknek köszönhetően, akik 
betegségük megszűnése miatt 
örvendeznek, dupla szerencsében 
részesedtek: a gyógyulás
bekövetkezett és a páciens 
elismerően szólt róluk. Élvezik a 
sikert, de ha a beteg állapota 
rosszabbra fordul, csak heucegnek és 
elhanyagolják a művészet 
megbízható tanításait éppen ott, ahol 
egy valódi orvos, egy igazi kolléga 
az erejét kipróbálja.”
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„Sohase veszekedjenek egymással a 
tanácskozásra cgybegyűlt orvosok, 
ne próbálják egymást nevetségessé 
tenni...
Ne irigyelje az orvos a másik 
fölényét, mert ez a gyengeség jele 
lenne, bár erre a nyilvánosan 
tevékenykedő kollégák nagy 
kísértést éreznek.”

Előírások

„Mert aki orvos nélkül gyógyult, 
sem mondhatja megalapozottan, 
hogy gyógyulását a puszta 
véletlennek köszönheti. Mert a 
véletlen nyilvánvalóan a semmi. 
Minthogy minden történésnek okot 
kell keresni, és az okhoz képest a 
véletlen csupán egy elnevezés. Az 
orvosi művészetnek azonban van és 
mindig lesz miértje és 
prognosztikája, ami annak 
állandóságát képezi.”

A művészetről

„A lázak napjaik számát tekintve 
ugyanakkor fordulnak át, aminek

következményeként az emberek 
kiállják azokat vagy belehalnak. A 
legjobb induíatú és a 
leghatározottabb tünetekkel járó 
lázak ugyanis a 4. ennél korábbi 
napon megszűnnek, a legrosszabb 
indulatunk és a legveszélyesebb 
tünetekkel jelentkezők pedig a 4. 
napon vagy annak előtte halálos 
kimenetelűek. Ez tehát az első 
periódus végpontja.”

Krízisek

„Meghatározom, mit tartok az orvosi 
művészetről. Olyan művészet az, 
amely a betegeket egészen 
megszabad! t j a sze nvedésüktől,
mérsékli a betegségek súlyos 
támadásait és távol tart azoknak a 
személyeknek a kezelésétől, akikben 
a betegség elhatalmasodott, mivel 
tudvalévő, hogy ilyen esetben az 
orvosi művészet nem képes többre.”

A művészetről

Hippokratész mélyen emberséges, de nem érzelmes orvoslást hirdetett. 
Kemény, tiszta objektivitást követelt meg ott, ahol az a legnehezebb: az emberi 
szenvedések közvetlen szolgálatában.

A Hinnoki iitészi eskü

Esküszöm Apoilónra, az orvosra és Aszklepioszra és 
Hygieiára, valamint tanúként hívom az összes isteneket és 
istennőket, hogy erőimhez képest és megítélésemnek 
megfelelően eskümet cs ez a szerződést teljesíteni fogom.

Azt, aki engem erre a művészetre megtanított, szüleimmel 
azonosnak fogom tekinteni, életein meg fogom vele osztani, ha 
szüksége mutatkoznék, gondozni fogom őt. Fiú utódait 
testvéreimnek fogom tekinteni, és ha el akarják sajátítani, őket is 
meg fogom erre a művészetre ellenszolgáltatás és szerződés
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megkötése nélkül tanítani. Előadásokkal és a képzés minden tnás 
módjával segíteni fogom tulajdon fiaimat, tanítóim fiait és 
mindazon tanulókat, akik az orvosok gyakorlatának szokásai 
szerint a szerződést aláírták és az esküt letették, de rajtuk kívül 
senki mást nem.

Minden erőmmel azon leszek, hogy megítélésem szerint az 
étrendi szabályok megtartásával betegeim javát szolgáljam, de 
nekik kárt és jogtalan sérelmet ne okozzak. Senkinek - még 
akkor sem, ha kifejezetten kérne erre - nem fogok halált okozó 
gyógyszert adni, és senkit sem fogok ennek megfelelő tanáccsal 
sem ellátni; hasonlóképpen, asszonynak nem fogok 
magzatelhajtó szert kiszolgáltatni. Becsületesen és 
lelkiismeretesen fogom életem és művészetem őrizni. Sohasem 
fogok hólyagköves betegeket műteni, hanem helyet adok 
ilyenkor a sebész kézműveseknek, akiknek ebben tapasztalatuk 
van. Akárhány házban jelenjek is meg, betegeim hasznára fogok 
oda belépni, és távol fogom magam tartani minden szándékos 
jogtalanságtól és egyéb erkölcstelenségtől, beleértve az 
asszonyokkal, valamint férfiakkal - legyenek akár szabadok, akár 
rabszolgák - létesítendő nemi kapcsolatokat. Mindarról, amit a 
gyógykezelés során, vagy azon kívül az emberek életében látok, 
vagy amiről hallomásból tudomást szerzek, s ami abból nem 
tartozik a nyilvánosság elé, hallgatni fogok és titokban tartom.

Ha eskümnek eleget teszek és azt nem sértem meg, úgy 
élvezhessem életem és művészetem, váljak híressé minden 
ember szemében, minden időben; ha pedig megszegem eskümet 
és hitszegövé válnék, legyen mindennek ellentéte a részem.

Prof.Dr.med.Axel Bauer (Heidelberg) új,
német n)vlvű közlésének magyar fordítása

49. sz. ábra 
Hippokratész 

(Kass János grafikusművész rézkarca)

A hippokratészi eskü, mint az első olyan 
szöveg, amely az orvosok számára etikai irányelveket 
tartalmaz, Kr.e. mintegy 400 évvel keletkezett. 
Vezérfonalat jelentett az ókor görög orvosainak 
abban, hogy eredményesen dolgozhassanak és anyagi 
megélhetésüket is biztosíthassák. A hippokratészi 
esküt az adott történelmi időhöz kötött 
dokumentumként kell értelmeznünk, amely az orvosi 
gondolkodás és cselekvés egyik lehetséges irányát 
jelöli meg. Az ókorban az orvostudomány keretei 
nagyon szú'kek voltak. Hippokratész kortársainak, 
majd követőinek nem volt a mai értelemben vett
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orvosi diagnosztikája, ezért prognosztikusán orientált gyógyító munkát végeztek, 
megpróbálták a testi jeleket értelmezni.

Aki abban az időben orvos akart lenni, elismert mesterrel kellett 
elméletileg és gyakorlatilag kiképeztetni magát. Ezért szabályozza az eskü a 
tanító és tanítvány közötti jogviszonyt. A szerződésben szerepel a honorárium, 
valamint a mester öregkori ellátása is. Ezekből következik, hogy az esküt a 
kiképzés kezdetén és nem csak annak befejezése után kellett letenni.

Az orvos feladata volt az élet védelme. Ezért tiltja az eskü az emberi élet 
elvételét, a halál elősegítését, a magzatelhajtást. A hólyagköves betegek 
megoperálásának tilalmát a kockázat minimalizálására szolgáló törekvésként kell 
értékelnünk. A technikai lehetőségeink mai fényében ennek már nincs 
jelentősége.

A titoktartás kötelezettségének megtartása és a féktelen nemi szabadosság 
tiltása akkor, a mai időkhöz hasonlóan fontos elemei voltak az orvos társadalmi 
megítélésének.

Az eskü vége megnevezi az esküszegő orvosokat fenyegető szankciókat.
A hippokratészi eskü az ókorban funkcióképes volt, mert benne az etikai 

megkötések nem álltak ellentétben az orvos magánérdekeivel. Ezért a benne 
foglalt erkölcsi kötelezettségek megtarthatók voltak, mert azok valamennyi 
résztvevő számára méltányos egyensúlyban állottak. Ez a sikeres egyensúlyozás 
a hippokratészi eskü történelmileg figyelemreméltó teljesítménye.

Az idő folyamán számos változtatás és új megfogalmazás eredményeként 
új változatai alakultak ki. Egyes meghatározott kérdésekre vonatkozó kitételek, 
mint a kövek kimetszésére vonatkozó tilalom a jobb kezelési módszereknek 
köszönhetően feleslegessé váltak. Minthogy az orvosképzés az egyetemeken 
történik, a tanító és tanítványa közötti képzési viszonyra vonatkozó bekezdés is 
történelmi relikvia lett. A keresztény középkorban Apolló megidézése is 
elveszítette korabeli jelentőségét.

A hagyományos esküformától való jelentős változás jelenik meg a Genfi 
Orvosi fogadalomban, amit a világ orvosi szövetségeinek második közgyűlésén 
fogadtak el Genfben 1948 szeptemberében. A hippokratészi eskü első bekezdését 
törölték, helyére a becsületre való hivatkozás került. Újonnan került a 
fogadalomba az a szakasz, amely kimondja, hogy vallási, nemzeti, faji 
(rasszista), párt- vagy osztályszempontoknak nem szabad szerepet játszaniuk a 
beteg kezelésében.

Krotoni aszklepion

A dél-itáliai görög gyarmatok szellemi központja Kroton városa volt. A 
krotoni aszklepionban működött orvosok legkiemelkedőbb képviselője 
Pitagorasz. Ő maga is orvos, vagy legalább gyógyít betegeket. Tanítványainak a 
mértékletességet hangsúlyozva az egészségtan és dietetika alapjait rakta le. 0  
hozta szokásba a természetes gyógymódokkal való gyógyítást, nagy súlyt 
helyezett a diétára. Bevezette az orvostudományba a bölcseletet. A betegségek 
lényegére dedukciós okoskodással igyekezett fényt deríteni. Ő, mint a számok 
filozófusa, a számelméletet a betegségekre is kiterjesztette. Állítása szerint a 4, 7, 
10 számok irányítják a világegyetem történéseit, így az akut betegségeknél a
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krízis bekövetkeztét. Amint a hangok magasságát a rezgésszámokból 
származtatta, úgy az életjelenségeket, sőt a szellemieket is a rezgésszámokra 
akarta visszavezetni. Mindemellett foglalkozott boncolással is. Tanait részben a 
tanítványainak (Ezoterikus), részben a nagyközönségnek szánta (Exoterikus). A 
késsel és a tüzes vassal való gyógyítást megvetette.

Tanítványa Alkniaion az első, aki a szervezet analizálására állatokat 
boncol. Helyes anatómiai megfigyeléseit azonban élettani feltevésekkel 
párosította, ami téves következtetésekhez vezetett. Vizsgálatai alapján 
megállapította, hogy az agy a szerve a szellemi működésnek.

Empedoklész szerint a légzés a tüdőkön keresztül történik. Szerinte a 
csont összetétele négy rész földből, két rész tűzből és egy rész vízből áll. A 
csontok a halál után elporladnak és visszaalakulnak alapelemekké. Az akkor 
ismeretes négy alapelem alapján hirdette, hogy az anyag megmarad, csak 
átalakul.

Athéni aszklepion

A perzsa háborúk után a kis-ázsiai ion városokból sokan elmenekültek és 
letelepedésük helyéül Athént választották. Athén a görög szellemi élet központja 
lett, ami vonzotta a tudósokat.

Anaxagorasz meghonosította a természetbölcseletet. Boncolásai révén 
gyarapította az anatómiai tudást. A szellemi élet központjának az agyat tartotta. 
Orvosi működésében a knidoszi iskola elvei vezették, ő maga is annak a tanait 
hirdette.

Arisztotelész bár nem volt orvos, a természettudományos alapon nyugvó 
világszemlélete nagy befolyással volt az orvostudományra. Korának egész 
természettudományát összefoglalta, és olyan hatalmas enciklopédiát írt, amely 
2000 évig az orvostudomány és természettudományok kézikönyve volt. 
Orvostörténeti jelentősége azon fejezeteknek van, amelyek az anatómiai és 
élettani részeket tartalmazzák.

Dioklész - Arisztotelész tanítványa - volt az egyik legrégibb komoly 
értelemben vehető anatómus. (Galénosz is rá hivatkozik munkáiban.) Behatóan 
foglalkozott azzal, hogy az egyes betegségek tünetcsoportját meghatározza, és 
egyben a betegségeket differenciálja. Gyógykezelésében jelentős szerepet 
tulajdonított a diétának, tornának és a gyógyszereknek.

Az athéni iskola azzal jellemezhető, hogy nem csak a betegségek 
jelenségeit kutatta, hanem igyekezett megismerni az egészséges embert, annak 
anatómiáját és élettanát. Igyekeztek mélyebbre hatolni az emberi életműködés 
megismerésében, hogy ezek birtokában a betegségek lényegét felderíthessék, és a 
kezelést célszerűbben alkalmazhassák. Az orvosok mellett a természettudósok 
nagy befolyással voltak az orvostudomány fejlődésére (Demokritosz, 
Leokipposz, Arisztotelész). Ezen ismeretekre alapozva indultak tovább azon 
görög orvosok, akik már az ókori Rómában alapozták meg hírnevüket.

Aszklépiosz, a gyógyító isten szentélye Athénben az Akropoliszon, a 
Dionüszösz színház mellett található. Ezen terasz-rész eredetileg forráskultusznak volt 
szentelve, s az új istent a peloponnészoszi háború első éveiben dúló pestisjárvány
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tragikus pusztítása után hozták ide Epidnuroszból. Kr.e. V. századi szentély: a terasz 
nyugati részén elhelyezkedő sztoát, templomot, oltárt és egy forrást foglalt magában. 
A szentély a IV. században tovább terjeszkedett a színház támfaláig. Itt egy újabb 
templom épült (10,4 m x 6 m), szemben vele az oltár. Ezektől északra 50 m hosszú és 
9,75 m széles sztoa támaszkodott az Akropolisz falához, amely 17 dór oszlopával dél 
felé nyitott volt, belül ugyancsak oszlopsor tartotta a födémet. A sztoa felső részére 
lépcső vezetett fel. Feltehetően ezen emeleti rész volt az inkubációs gyógyítás 
színhelye. Az Akropolisz déli szikláiból fakadó, ősi idők óta tisztelt forrást a 
csarnokba befoglalták: szűk átjárón lehetett hozzá bejutni. (A forrást a bizánci időkben 
kápolnává alakították, s a víz csodás, szemgyógyító erejének hite máig is él.) A sztoa 
nyugati részét kerek gödör, a both rósz foglalta el, amely az alvilági istenek oltára volt. 
A fiatalabb Aszklépiosz-szentély déli részén a római korban északra nyíló csarnokokat 
emeltek. (Az egész területet Kr.u. az V. században keresztény bazilikává alakították 
át. A Szent Kozmának és Domiánnak szentelt templomban a gyógyítás keresztény 
szellemben folytatódott.)

A mph iaraosz-szen tély

Athéntól mintegy 50 km-re található Amphiaraosz-szentélye. Amphiaraosz 
argoszi hős és látnok a thébai hadjárat kudarca után menekülni kényszerült, majd 
üldözői elől csak úgy menekülhetett meg, hogy a föld elnyelte. Eltűnésének helyén 
szentély épült, ahol mint gyógyító és jóslatadó isteni lényt tisztelték. A kultuszhely 
hírét jelzi, hogy Mardonisz, a perzsa seregek vezére itt kért jóslatot az ütközet előtt. E 
szentélyben a gyógyítás az athéni aszklepion kapcsán ismertetett módszerrel folyt.

Amphiaraosz Kr.e. IV. századi temploma 6 oszlopsoros pronaoszból és belső 
oszlopsorokkal három részre tagolt naoszból álló dór stílusú épület volt. A hátsó fal 
ajtaja egy kis zárt szobára, a „szentek szentélyébe” (adiiton) nyílt. Itt állt a kultusz 
szobor. A templom előtt oltár állt, fölötte található a szent forrás. Az oltár feletti 
teraszon található az enkoimélérion, azaz a betegek altatására (inkubáció) szolgáló 
szoba. A 41 külső dór és a 17 belső ion oszlopos csarnok Kr.e. a IV. század első 
negyedében épült. Mögötte áll a kis színház 300 fő befogadására, amely a domb 
természetes lejtőszögét követi. A sztoa mélyében fürdők találhatók. A szent körzetben 
további épületek maradványai kerültek napvilágra: a betegek, zarándokok és a 
szentély személyzete számára szolgáló épületegyüttesek: szállodák, piactér,
közigazgatási épületek, műhelyek, stb.

Korinthosz! aszklepion

A szent kerület területén Kr.e. V. századi épület található, amely az ún. Szent- 
forrást foglalta magába. A forráshoz a falba vájt keskeny lépcsőn lehetett lejutni. 
Funkciója az Apollo kultusszal és jóshelyével állhatott kapcsolatban. A fonást és a 
szentélyt földalatti folyosó és csatornarendszer kötötte össze. A csatornán víz folyt át 
a szentélybe, amíg a saját tengelye körül elfordítható ajtóval elzárt folyosóról, 
amelyben kúszva éppen csak elférhetett egy ember, a szentély papjai kihallgathatták a 
hívők kérdéseit, vagy sejtelmesen hangzó „túlvilági” választ adhattak rájuk. Nem 
véletlen, hogy az V. századból származó felirat szigorúan megtiltotta a közönségnek, 
hogy alaposan szemügyre vegye a jóshelyet. A kultuszhely különböző célú és 
rendeltetésű épületei között aszklepion is felfedezhető.

Mess zenei aszklepion

Az Itlionie hegy lábánál elterülő völgyben található az ókori Messzéné nevű 
tragikus sorsú város. A szent körzetben az Aszklépiosz-szentély romjai ma is jól 
felismerhetők.
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Gortüszi aszklepion

A krétai Gortüsz, amely az ún. „Gortüszi törvények” révén vált nevezetessé. A 
feliratos kövekről megismerhetjük a késői kor krétai társadalmának szerkezetét 
(szabad polgárok, röghöz kötött földművesek, magán és állami rabszolgák) törvényeit 
és erkölcseit. Így többek között rögzítik az egyéni szabadságjogokat, az örökösödésre, 
házasságra és a válásra vonatkozó törvényeket. A törvénysértésekre büntetéseket 
helyez kilátásba. (A halálbüntetés nem volt ismeretes.) A görög betűs kövek 
írásirányát busztrophedonnak, azaz „ökör fordulónak” nevezik. Úgy írták, hogy az 
ökör halad szántás közben. Az egyik sort balról kell olvasni, a következőt már 
fordítva, jobbról-balra. Tőle 25 km-re a tengerparton Lebéna romjai találhatók, - az 
ókorban Gortüsz kikötője volt -, de nem erről, hanem a gyógyforrásairól nevezetes 
Aszklépiosz-szentélye volt híres, melyet évszázadokon át messze földről érkezett 
zarándokok kerestek fel.

Alexandriai orvosi iskola

A görög függetlenség és politikai hatalom elvesztése maga után vonta a görög 
kultúra hanyatlását is az ókori Görögországban. A görög szellem ugyanakkor 
Alexandriában virágkorát élte. A görög műveltségű Nagy Sándor Deinokratész 
mérnök tervei szerint modern nagyvárost épített Kr.e. 331-ben. Hatalmas épületei 
közül a Museion 900.000 tekercsből álló könyvtára páratlan volt az akkori világban. 
A Szerapeion nevű könyvtár az akkor ismert világ legpompásabb épülete volt és 
200.000 tekercsből álló könyvtárat is magában foglalt. A közel 1.000.000 lakosú 
város a világ legelső városává vált. Ebben a városban gyűlt össze a világ minden 
tudósa, akiket vonzott a nagy könyvtár, Ptolemaeuszok udvarának gondatlan élete és 
az, hogy a királyok a tudósokat vendégeknek tekintették. Ezt a jelentőségét a város 
többé-kevésbé megtartotta az arab unalomig. Az alexandriai iskolában nemcsak a 
görög, de a keleti népek legkiválóbb tudósai gyűltek össze. Ilymódon nem egy, hanem 
több irányzat érvényesült a tudomány művelése során. Az alexandriai orvostudomány 
is sokat köszönhet a Ptolemaeuszoknak, akik közül majdnem mindegyik foglalkozott 
a tudomány vagy művészet valamelyik ágával. A tudománynak sokat ártott, hogy 
intézetei sokat szenvedtek a háborúk miatt. Kr.e. 47-ben pl. Julius Caesar, amikor 
megszállta a várost, a kikötő égésekor a museion is megsérült, részben leégett. A 
hiányt Antoniusz azzal pótolta, hogy a pergamoni királyi könyvtárat Kleopátrának 
ajándékozta.

50. sz. ábra 
Herophilosz

Az alexandriai orvosi iskolára az anatómiai és 
a biológiai jelleg volt jellemző. Herophilosz az egész 
anatómiát illetően nem elégedett meg az egyszerű 
leírással, hanem kereste az összefüggéseket a 
szervezetben. Több alapvető felismerést tett: 
megállapította, hogy a pulzus a szívműködés 
eredménye, felismerte az idegek rendeltetését, stb. 
Foglalkozott a szülési komplikációkkal, 
daganatokkal, gyulladásokkal. Nőgyógyászati 
vizsgálatokhoz ún. hüvelytükröt szerkesztett.

Eraszisztratosz szintén anatómiai kérdésekkel 
foglalkozott. Tőle származik a szív pontos leírása.
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Megkülönböztette a mozgató és érző idegeket. Nézete szerint az életenergia a 
levegőből származik, a tüdőbe, onnan a szívbe, majd az egész szervezetbe jut. A 
betegségek megítélésénél értékelte a kórbonctani jeleket. Tudta, hogy a férfias 
alkatú nők nehezebben szülnek.

Az alexandriai orvosi iskola képviselői ismerték és alkalmazták a 
narkózist, ópium és mandragora kivonat alakjában. Az érlekötések felfedezése 
pedig megadta a lehetőséget úgy a műtétek végzésére, hogy a beteg nem vérzett 
el. Követőiket empiristáknak nevezzük, mert kimondták, hogy a betegségeket 
csak gyógyszerekkel, illetve célszerű beavatkozásokkal lehet gyógyítani. Az 
elmélet csak arra való, hogy általa megtalálják a helyes kezelési módot. Szerintük 
a betegségek felismerésének útja:
1. A betegségek felismerésénél legfontosabb a saját megfigyelés, esetleg a 

kísérlet.
2. Fontos mások megfigyeléseinek és kezelési eredményeinek a felhasználása is.
3. Fia az előbbi két metódussal nem lehet célt érni, úgy az analógia 

felhasználásával lehet diagnosztizálni.
Az empírikusok hatása alatt fejlődött a tüneti megfigyelés. 

Következménye a vizsgáló módszerek, a gyógyszertan és a sebészet fejlődése 
volt.

A ptolemaeuszi hagyományokhoz híven Kleopátra királynő szintén részt 
vett a tudományok művelésében. Ma figyelembe vesszük, hogy a közismert 
szerelmi élete és szülései előismereteket nyújtottak a nőgyógyászati művének 
megírásához, feltételezhetjük, hogy a nevéhez fűződő nőgyógyászati munka

5 1. sz. ábra 
Alexandria az ókorban
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megírásában része volt saját magának is. Könyvében anatómiai adatok ugyan 
nem szerepelnek, de foglalkozik a menstruációs zavarokkal, a meddőség okaival, 
stb. A női betegségek ismertetésén túl Kleopátra azok gyógykezelésével is bőven 
foglalkozott. Művének jelentőségét az adja, hogy betekintést enged korának 
nőgyógyászati tudományába.

Amint az előzőekből kitűnt, az orvosok nagy része a gyógyforrások 
mellett létesített aszklepionokban végezte a gyógykezelést, őket aszklepUídciknak 
nevezték. Rajtuk kívül voltak magángyakorlatot folytató orvosok (iatrosz), akik 
nagyobb helyeken a hatósági orvosi szerepet is betöltötték. Ők az orvosok 
részére szedett adókból fizetést, sőt felszerelést kaptak, ezzel szemben ingyen 
látták el az orvosi teendőket, a betegektől honoráriumot nem fogadhattak el. 
Mivel nem volt minden településnek orvosa, ezen úgy segítettek, hogy 
járványok, háború, stb. idején bizonyos időre az aszklepionokból szerződtettek 
orvost. Az orvosok mellett segédek is működtek, akik a gyógyszereket 
készítették el, az elrendelt gyógymódokat: bedörzsölés, borogatás, köpölyözés, 
stb. elvégezték, segédkeztek a műtéteknél.

A polgári életben működő orvosokon kívül a hadseregnek is voltak 
orvosai, már Hippokratész előtt, külön a szárazföldi csapatoknál és külön a 
flottánál. (Xenophon megemlíti, hogy 10.000 harcost 8 orvos követett.) A görög 
orvosok magas tudása, természettudományi ismeretei, logikai gondolatmenete, 
etikai érzése messze földön híres volt, ezért a külföldi uralkodók igyekeztek 
görög orvosokat fogadni fejedelmi udvarukba.

Efezosz

Többek között a híres ókori könyvtáráról nevezetes, amely ma a Celzusz. nevet 
viseli. Az efezoszi könyvtár a pergamoni és az alexandriai mellett egyike volt a kor 
három legjelentősebb tudomány és műveltség tárának. A könyvtár oldalfalaiban 
elhelyezett fülkékben a polcokon és szekrényekben tárolták a pergamentekercseket, 
írott lapokat, okmányokat.

Az ókori rómaiak orvoslása

Etruszk orvoslás

A római orvoslás áttekintésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 
etruszkok magas kultúráját, melyet a rómaiak már készen találtak és átvettek.

Az etruszkok az Appenini-félsziget nagy területén számos törzset alkottak. Az 
Ural-altáji népek közül származnak, amelyből a sumirok és később a magyarok is. 
Nagy tömegben voltak városaik. Építőanyagként a téglát használták, amiből 
emeletes házakat, bolthajtásokat, csatornákat építettek. Az etruszk műveltséget az 
agyag használata jellemezte. Tudományukat, így az orvostudományukat már a görög 
írók is nagyra becsülték.

Archeológiái ásatások során a romokból kiásott írások, valamint a 
terrakotta ábrák meglepő módon mutatják, hogy milyen alaposan ismerték a 
belső szerveket. A bronzkorbeli orvosi műszereik: kések, tűk, stb. mutatják, hogy 
orvostudományuk is magasfokú volt. Urnás temetkezésük arra utal, hogy szokás
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volt náluk a halottégetés. A csontinaradványok bizonyítják, hogy a csonttöréseket 
és ficamokat jól látták el és koponyalékelést is végeztek. A hajlított és Ízülettel 
bíró orvosi műszereik (fogók, ollók) arra engednek következtetni, hogy jelentős 
volt a sebészi tudásuk. A leletek szerint legfejlettebb a fogászati működésük volt. 
Kr.e. 900 évvel már készítettek aranyhidakat, műfogakat, melyekkel rágni nem 
lehetett, de tökéletesen szolgálták az esztétikát. Kr.e. 450-ben törvényt hoztak, 
hogy az aranyat nem szabad eltemetni a holttesttel, mivel az aranyra szüksége 
van az élőknek. Közegészségügyükre következtethetünk! a romokban megmaradt 
etruszk eredetű vízvezetékekből, csatornáikból, fürdőikből, melyek hatással 
voltak a római szokásokra is.

|Római orvoslás^

Rómában a legrégebbi időben nem volt tulajdonképpeni orvosi rend, 
hanem a gyógyítást az abban jártasabb öregek látták el. A későbbiekben a 
rabszolgasorbah lévő görögök végezték el a kezeléseket Kr.e. a III. századtól. A 
tehetős római polgárok igyekeztek görög orvosokat tartani ^,servus medicus”>  
alakjában. (Kr.e. az I. századbaij jtz_íítvosi foglalkozás szabaddá lett, ami az 
orvosok megbecsülését jelentette. Augustus lovagi rangra emelte az orvosokat, és 
megengedte az aranygyűrűnek, mint az előkelőség jelének viselését. A rómaiak 
gyógyító istene ugyancsak Aszklepiosz volt, akit meglatinosítva Aesculapiusnak 
neveztek.

52. sz. ábra
Római birodalom a legnagyobb kiterjedése idején

Livius: „A nímui nép története a város alapításától” című művében 
olvashatjuk: „...annak idején a népet pusztító ragály miatt Aesculapiust is áthozták 
Görögországból...” Három évig szenvedett a város pestistől. A szibillák jóskönyvei 
feltárták, hogy a rómaiak csak az epidauroszi Aszklépiosztól remélhetnek segítséget.
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Az Epidauruszbnn megjelent követeknek az isten hatalmas kígyó alakjában sietett 
segítségére. Hajón szállították Rómába, ahol a várost megszabadította a pestistől.

„$. Íme a megsegítő isten, míg 
álmodok ott áll római ágyánál, s csak. 
olyan, mint temploma mélyén, 
görcsös nagy botját tartotta a bal keze, 
jobbja állán játszadozik, dúsfürtíl 
hosszú szakállán, s kebléből kegyesen 
szól hozzád ityképp: Csak sose félj! 
Megkapsz, de nem így, mint látsz e 
szoborban. Nézd csak e kígyót itt, 
mely most botomon tekérődzik. Képét 
vésd az eszedbe, hogy aztán újra 
felismerd! Ezzé változom át..."

Ovidius:: Átváltoztatások

Ovidiusz a továbbiakban igy folytatja (Rómába érve): „ölti magára megint 
régebbi nagy istenalakját, orvoslóként jön, s végét veti nyomban a gyásznak.”

Aszklepiosz (Aesculapius) tiszteletére a Tiberisz szigetén emelt templomnak 
hajó formát adtak. Ezzel megkezdődött a görög orvosok beáramlása Rómába.

A görög származású\4szklepiadds^)Rómában telepedett le (Kr.e. 91-ben). 
Hamarosan szoros barátságba került Ciceróval és Horáciusszal. Bár Pliniusz 
sarlatánnak tartotta, népszerűségét tudásának köszönhette. Szerinte a szervezet 
apró kis atomokból áll. A lélek szerepe ezen kis atomok egyensúlyban tartása az 
érzékszervek révén. Ha az atomok mozgásában zavar áll be, létrejön a betegség. 
Gyógykezelésének célja volt a normális atommozgások helyreállítása diétával, 
vízkúrával, masszázzsal, tornával, légváltozással és csak kis mértékben 

gyógyszerekkel. O a knidoszi iskola híve volt. Az orvosi működésben az alapos 
képzettséget és tudást tartotta fontosnak.) Elve: „tuto, cito et iucude’N (gyorsan,
biztosan, kellemesen) a gyógykezelésben.'' ------------------------

A Krisztus körüli időben a kiváló római férfiak kedvtelésből egyik vagy 
másik tudományág művelésében lelték kedvüket. Több jelentéktelen író után 

^Cornelius Celslt ,̂ vált ki azon filozófusok közül, akik az orvostudománnyal 
behatóbban foglalkoztak. Bár nem volt orvos, az orvostudományról írt könyve 
(l)e medicina) évszázadokon keresztül a legjobb forrásmunka volt. Jelentősége 
az, hogy korának heterogén orvostudományából és a különböző irányzatokból a 
lényeget felismerve, egységbe foglalja a gyógytudományt. Hatalmas műve 8 
könyv áll. Első a diétás kérdéseknek van szentelve. Második a betegségek 
patológiáját, tüneteit, prognózisát, és kezelését tárgyalja. Tőle származik a 
gyulladás négy alaptünetének ma is használt felsorolása: rubor, tumor, calor, 
dolor (piros, duzzadt, meleg, fájdalmas). Ezeket Galénosz kiegészítette a 
korlátozott működéssel: functio laesa. Külön kötet foglalkozik szisztematikusan a 
sebészettel. (Varrásnál már megemlíti a csomós és tovafutó varratokat.)

\5zörönöszyzakított kora előítéleteivel, mivel orvos és férfi létére vette a 
fáradtsagotTDögy a női betegségek és szülések esetén megvizsgálja a nőket és a 
vizsgálat alapján állítsa fel a diagnózist, valamint írja elő a gyógykezelést.
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53. sz. ábra
Szülési jelenet Szoranosz idejében

Cialénősz, az ókor legnagyobb orvosa kutatáson és kísérleten alapuló 
tudása és tapasztalata alapján építette fel az orvostudomány rendszerét.

Apja, Nikon pergatnoni építész megálmodta, 
hogy az istenek a fiát orvosnak szánták. Ezért 
Galénosz apja kívánságára otthagyta a filozófia 
tanulmányozását és az orvostudományokra tért át. 
Tanulmányait nagyrészt Alexandriában végezte, 
majd kilenc évig különböző iskolákban tanult. 
Hazatérve Pergamonba gladiátorok orvosa lett. 
Innen került Rómába, ahol szónoki képességével, 
hatalmas tudásával bejutott az előkelő körökbe. Az 
ellene folytatott intrikák miatt elhagyta Rómát és 
csak Markusz Auréliusz császár hívására tért vissza, 
mint udvari orvos. Előkelő állásában is a 
tudománynak szentelte életét 72 éves korában 
bekövetkezett haláláig.

54. sz. ábra 
Galénosz

(Kass János grafikusművész rézkarca)

Az anatómiai tudást jelentősen fejlesztette, bár nagy hibája, hogy a sertés, 
majom és más állatok bonceredményeit kritika nélkül alkalmazta az emberre. Az 
emberi test bámulatos organizációjában a Teremtő hatalmát és bölcsességét látta, 
amit nem győzött magasztalni.

Teológiai nézete közel állt a keresztény felfogáshoz, amit bizonyára ismert, 
mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a középkori európai orvoslásban alapvető 
tananyagként szerepelt.

Műveinek középpontjában az élettan állt. Élettani megfigyelései keretében 
a szervek működésének célszerűségét kereste. Gyógytanának előterében a 
humorálpatológia helyezkedik el. Az életnedvek diserasia tanával, amely szerint
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az életnedvek úgy minőségi, mint mennyiségi megváltozásai okozzák a 
betegségeket. Terápiájában figyelembe vette a kelet és nyugat értékes 
gyógyszerkincsét, de felhasználta a szuggesztív hatást is. Galénosz jelentősége 
abban áll, hogy a különböző iskolák nézetei miatt széttöredezett orvostudományt 
Hatalmas tudásával és tapasztalatával, magas természettudományos 
világszemléletével, a lényeget felismerő szellemével egységes rendszerbe 
foglalta. Galénosz művei (300 körül) 1500 évig alapjául szolgáltak az 
orvostudománynak. Galénosszal elérte az ókori orvostudomány a csúcspontját. 
Halála után tanait dogmának tekintették, ami nem kedvezett a tudománynak. A 
római birodalom felbomlása a barbár népek pusztításai a fejlődés lehetőségét 
egyelőre kizárták.

Galénosz kommentárja Hitmokratész első aforizmájához

„Az élet rövid, a mesterség hosszú, az alkalom elillan, a 
kísérletezés veszélyes, ítélni nehéz. Továbbá nemcsak az 
orvosnak kell megtennie a dolgát, hanem a betegnek, a 
környezetének és a körülményeknek is.”

Ez a kijelentés akár egy, akár két aforizmából áll, a 
kommentátorok többsége szerint a mű bevezetése. Igen nehéz 
azonban megmondani, mi volt Hippokratész szándéka egy efféle 
bevezetéssel. Talán fényt deríthetünk erre. ha a kijelentés minden 
egyes részletéi elemezzük. A könyv majd minden magyarázója 
számára nyilvánvaló, hogy az életet a szerző itt a mesterséggel 
összhasonlitva nevezte rövidnek. Magát a mesterséget viszont - 
szerintem - egyrészt azért vélte „hosszúdnak, mert 
részcselekvéseire mindig csak pillanatnyi idő áll rendelkezésre - 
ezért ütközik aztán nehézségbe, hogy a megismerésre törekvő 
hosszasan kísérletezzék másrészt meg azért, mert a mesterség 
tovább-fejlesztésébez két eszköz szükséges: kísérleti tapasztalat 
és következtetésből fakadó ítélet, az előbbi azonban veszélyes, 
az utóbbi meg igen nehéz, különösen, ha mindehhez még más 
súlyos akadály is járul. Az alkalom meg a mesterség tárgyának, 
az anyagnak folyamatos változása miatt oly illanó. Testünk 
ugyanis alá van vetve a változásoknak: s nemcsak a külső, de a 
belső okokból fakadóknak is. A kísérletezés pedig a fölhasznált 
anyag értéke miatt veszélyes, nem azért, mert ez az anyag 
könnyen változik (jóllehet valóban folyvást pillanatnyi 
változásoknak van kitéve). Ha meg, mint mondtam, valaki 
következtetés alapján akar valamiről Ítéletet alkotni, könnyen 
beláthatja, miért nehéz ez, hiszen mindmáig vitatható minden. 
Ha meg - ahogy azt néhány tapasztalatpárti (empirikus) szokta 
hirdetni - a tapasztalat eredményeiből próbálunk ítéletet alkotni, 
akkor a tárgy áttekinthetetlenségét kell belátnunk. Arra viszont, 
hogy a könyv írója elméletpárti (dogmatikus), az egész mű maga 
a tanú. A bevezetés első része tehát ezzel végződik.
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.fi. római birodalom mindenben a tömegekre rendezkedett be, így az 
egészségügyükre is jellemző volt ez a szemlélet. A közös fürdők, a vízvezetékek, 
a csatornázások, a jól szellőztethető—házak-anind-mind a tömegek érdekét 
szolgálták, és bizonyítják, hogy a közegészségügyet a rómaiak intézményesen 
gyakorolták.

A rómaiak a képzőművészet terén nem vehették fel a versenyt a görögökkel, 
azonban a gyakorlati hasznú építkezéseik, mint az út- és vízvezeték építés, valamint a 
csatornázás nemcsak az ókor folyamán, hanem hosszú évszázadokon át - egészen a 
legújabb korig - felülmúlhntatlannak bizonyultak. Joggal írta az idősebb Plinius (Kr.u. 
23-79):

„Ha valaki gondosan számba veszi a 
közhasználatra, fürdőkbe, halastavakba, 
csatornákba, lakóházakba, kertekbe, és 
környékbeli nyaralókba áradó 
vízmennyiséget, a vezetékek hosszát, a 
megépített boltívsorokat, az átfúrt 
hegyeket, a feltöltött völgyeket, annak 
be kell vallania, hogy az egész 
földkerekségen nem volt ennél még 
csodálatosabb.*'

Még romjaikban is csodálatosak a pilléreken nyugvó monumentális 
magasvezetékek, amelyek gyakran 2-3 emeletben egymás fölé épített boltívek hosszú 
során szállították több kilométer távolságból a környező hegyvidék hús forrásainak 
vizét a városba. Igen szemléletes erre vonatkozóan az a leírás, melyet Kr.u. az I. 
század végén Frontinus adott Róma vízvezetékhálózatáról írott munkájában („De 
aquaeductu urbis Romae”) az egyik legrégibb vízvezetékről:

„A Marcia-vizvezeték kezdőpontja a 
Valéria út 36. mérföldkövéről a 
Rómából menet jobb kézre vezető 
bekötő úton három mérföldre van. A 
vezeték hossza a kezdőpontjától a 
városig 61.710 és fél kettős lépés (1 
kettős lépés " 1 4 8  cin), ebből 54.247 
és fél föld alatti, 7.463 pedig főid 
feletti vezeték; az utóbbiból 463 
kettős lépésnyit a várostól távolabb 
több helyütt boltíveken vezetnek át a 
völgyek felett; a városhoz közelebb a 
hetedik mérföldkőtől kezdődően 528 
kettős lépésnyi vezeték aláfalazva, a 
többi 6.472 kettős lépésnyi pedig 
boltíveken emelve fut ”

A víz ólom- vagy kerámiacsövekben, illetve falazott kőcsatomákban folyt. Az 
építés igen alapos hozzáértést és gondos munkát igényelt.

Az első római vízvezetéket Appius Claudius kezdte építtetni Kr.e. 313-baik 
Egyébként az ő nevéhez fűződik az elsőróTmllcözTTf. a via Appia megépítése is Róma 
és Capya-köziilt

( PliniustóLstármazik a következő tudósítás is:
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„Agrippa aedilisi tisztsége idején a 
Vitgóval szaporította a víz
vezetékeket, s a többi egyesítése és 
kijavítása révén 700 víztárolót
létesített, azonkívül 500 szökőkutnt, 
130 elosztótartályt, mégpedig többet 
pompás kivitelben; 300 bronz, 
illetőleg márvány szobrot állíttatott tél 
rajtuk, továbbá 400 márványoszíöpot, 
valamennyit egy év leforgása alatt.”

Róma vízellátását - így több mint 400 km-t kitevő - vízvezetékhálózat 
biztosította, amely naponta több mint egymillió köbméter vizet szállított.

A császárkor első másfél századában Augustus uralkodásától (Kr.e. 30-Kr.u. 
14) Traianus haláláig (Kr.u. 117) minden kisebb-nagyobb itáliai város kapott 
vízvezetéket, majd a 11. század folyamán elkészült csatornahálózatuk is.

55. sz. ábra 
A segoviai vízvezeték

A vízvezetékek legfőbb feladata volt a városok lakosságának jó  ivóvízzel való 
ellátása. Jelentős mennyiségű vizet igényeltek a városi háztartások, a kertek és 
szökőkutak, valamint a különféle iparosműhelyek (köztük főleg a pékségek). Tetemes 
mennyiségű vizet nyeltek el a közfürdők. A császárkorban több száz közfürdő 
üzemelt Rómában. A római fürdők nemcsak tisztálkodásra szolgáltak, hanem pihenő- 
és szórakozóhely szerepét is betöltötték. Augustus korától kezdve Róma vízellátását 
az igen magas méltóságnak számító curator aquarum (a vízellátás felügyelője) 
biztosította, akinek kötelezettsége közé tartozott a vezetékek állapotának figyelése, 
karbantartásuk szervezése, a víz felhasználásának szabályozása.
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56. sz. ábra 
Római fürdő

Ezen hatalmas víztömeg felhasználásával párhuzamosan tetemes mennyiségű 
szennyvíz is keletkezett. Ez gondosan megtervezett és kiépített csatornahálózat 
kiépítésével vezették el a közeli folyókba, esetleg közvetlenül a tengerbe. A 
csatornahálózat gerince kikövezett, boltozatos folyosó volt, amelynek méretei olykor 
az embermagasságot is meghaladták. A gerincvezetékbe az utak alatt futó, kikövezett 
falú és gondosan fedett - szakaszonként lefolyó- és szellőzőnyílásokkal ellátott - 
árokrendszer vezette be a lakóházak szennyvizét és az esővizet. A római főcsatorna, a 
Cloaca Maxima építése a hagyomány szerint az utolsóelőtti király, Servius Tullius 
idejére esik. A Cloaca Maxima ma is használható állapotban van!

57. sz. ábra
Római-kori "vízöblítéses WC" Efezusban

A római tartományok közül természetesen számunkra Pannónia érdekes, ahol a 
következő városokban találhatók ókori vízvezeték maradványok: Aquincum  (Óbuda), 
Savaria (Szombathely), Gorsium (Tác), Scurbantia (Sopron), Brígetio (Ószőny). A 
leghosszabb vízvezeték a savariai volt. Ez a Rohonci-völgy felett feltörő források
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vízét szállította a 26 km távolságú városba. Aquincumnak két magasvezetéke volt. A 
vízvezeték maradványok a mai Óbuda területén több helyen előkerültek. Pannónia 
városaiban is megépült a szennyvízelvezető csatornahálózat. Scarbantia főcsatornája 
például 180 cm magas és 120 cm széles volt. Aquincumban a polgárváros főútvonalait 
ugyancsak fedett csatorna kísérte, a vizet a Dunába vezették.

Augusztus a\katonuorvHsi intézményt hívta életre. Kohorzonként 4-4 
orvost alkalmazott. Voltak orvosok a hajókon is. 5-6 légió részére létesítettek egy 
valetudinariumot, melyek 200 személy befogadására voltak alkalmasak. 
Békeidőben az őrhelyeknek is volt katonai kórháza.

58. sz. ábra
Aeneas kezelése (Pompeji falfestmény)

A katonaságon kívül a cirkuszoknak, színházaknak, általában a nyilvános 
torna és szórakozóhelyeknek is orvosa volt. Á későbbi időben a községek is 
alkalmaztak „archiater^tkét, hatósági orvosokat, akiknek kötelessége volt a 
betegeket ingyen gyógykezelni. Az orvosok működésüket többnyire a beteg 
lakásán fejtették: ki. A kiterjedt pácientúrával rendelkezők kis kórházszerű 
épülettel is rendelkeztek, amint ezt a Pompei-ben feltárt épület is bizonyítja^Ezen 
épületben külön volt vizsgáló-, műtő helyiség, betegszoba, gazdasági helyiségek, 
sőt a hozzátartozqk részére váróhelyiség is.
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60. sz. ábra
A Xanten melletti Vetera valetudinariumának modellje

61. sz. ábra
Sebesült légionáriust kocsiba emelnek 

(dombormű, Firenze, Régészeti Múzeum)

Orvoslás és betegápolás a kereszténység első századaiban

A korai kereszténység a betegek ellátásának új dimenzióját hozta: a 
könyörületességet, mint új tényezőt építette be a gyógyászatba, az ápolás 
gyakorlatába."Az ókori orvosok aggodalom nélkül megtagadták az orvosi 
segítséget a gyógyíthatatlan betegektől. A pogány orvosok járványok idején 
elmenekültek a fertőzött betegek elől, utcán hagyva a haldoklókat is. A 
kereszténység azonban senkit sem hagyott segítség nélkül, félelem nélkül
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közeledett a beteghez, segítve rajta, ahogy csak lehetett, nem feledve az 
„irgalmas szamaritánius”-ról szóló bibliai példázatot.

„...Egy ember Jeruzsálemből Jerikóba menvén, rablók 
közé került, akik kifoszták őt, és sebesre vervén, 
fél holtan hagyták őt és eltávozának. V Véletlenül azon 
az úton jött lefelé egy pap, és látván őt, tovább méné. 
'^Hasonlóképpen egy levita is, midőn azon helyhez 
ért és látta őt, elméne mellette. 3;,Arra utazván pedig 
egy szamaritánius, odaméne, és látván őt, 
könyöriiletre indula. 34És hozzája járutvá, bekötöző 
sebeit, olajat és bort öntvén azokba; föltéve őt 
barmára s a szállásra vtvé és gondját viselé. -Másnap 
eiővevén két dénárt, a gazdának adá, mondván: Viseld 
gondját neki, és amit ezen felül ráköltesz, mikor 
visszatérek, megadom neked. V'E három közül mit 
gondolsz, melyik volt a felebarátja annak, ki a rablók 
közé jutott? Amaz pedig rnondá: Aki irgalmasságot 
cselekedett vele. És rnondá neki Jézus: Menj és te is 
hasonlóképpen cselekedjél.

Lukács: 10/30-37

A példabeszéd a szenvedő emberrel segítő viszonyba lépő orvosi- és 
betegápoló rendek örök iskolapéldája lett. Alapeszméje, hogy az élet vándorútján 
bajba, betegségbe, életveszedelembe került embernek segítséget kell nyújtani 
tekintet nélkül árra, hogy milyen fajhoz, felekezethez tartozik, jóbarát-e vagy 
ellenség!

A zsidók megvetették ugyanis a 
szamaritániusokat, akik a régi asszír- 
babiolóniai hódítók visszamaradt telepesei 
voltak. S, íme a Jeruzsálemből Jerikóba 
vezető úton, a félholtra vert, kifosztott zsidót 
nem a zsidó pap, nem a zsidó levita, hanem a 
lenézett és kiközösített szamaritánius menti 
meg a haláltól.

62. sz. ábrs 
„Az irgalmas szamaritánius”

A kereszténység felfogta a parabola tanításának horderejét.
A kereszténység új szelleme: - a felebaráti szeretettől szóló tan -, amely az 

emberi méltóság felismerésén alapul, felkarolta a szegényeket és a betegeket. A
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szegénygondozás és betegápolás a keresztény közösségek elöljáróinak, a 
püspökök és a papság feladata lett. A diakónusok és a diakonisszák viszont, mint 
a nevük is mutatja; segítő,' szolgátóés végrehajtó feladatokat láttak el, ők voltak 
hivatva a szolgálat megvalósításáért.

A diakonia görög szóból származik, jelentése segítségadás, segítségnyújtás.
A római katolikus egyház alkotmánya szerint a püspökség az egyházi hierarchia 

legfőbb rangfokozatát jelenti (az érsekek, prímások, stb. is csak mint püspökök 
vesznek részt az egyházkormányzatban). A püspöki hatalom az egyházhatalom három 
ága szerint háromféle: hittanítói-kegyosztói-konnányzati. A megreformált, protestáns 
egyházban csak az elnevezés hasonló, de jog- és hatáskörük egészen más.

Diakónus (görög szó) szerpapot jelent, aki szolgálatokat, egyházi szolgálatokat 
teljesít. Eredetileg a papság alárendelt osztálya volt, kikre az istentisztelet alkalmával 
a rend fenntartása, a szentségek kiszolgálása körüli segédkezés, a szegényekről és 
betegekről való gondoskodás tartozott. Számuk eredetileg a legnagyobb hitközségben 
is csak hét volt. Hatáskörük a későbbiekben bővült. Az ún. felsőbb egyházi rendekhez 
tartoztak, a püspökök, áldozópapok után a harmadik egyházi rendet képezik.

Diakonisszák az ókeresztény egyházban hivatalosan kirendelt szegény- és 
betegápolónők. Később a női hitújoncok tanításával, a betegek és foglyok 
látogatásával, templomban istentisztelet alatt a nők között a rend fenntartásával és 
egyéb teendők ellátásával bővült feladatkörük. A keleti egyházban a XII. századig, a 
nyugati egyházban a VIII. századig állt fenn ezen egyházi rend.

Az adott kor társadalmi-gazdasági viszonyaiból érthetjük meg a 
jótékonyságot, mint keresztény egyházi tanítást.

A római a vagyonszerzésben nem ismert mások iránti szolidaritást. A 
római polgár a maga nyereségét ellenfele kárának tekintette, ez vezérelte 
gondolkodásmódját, tetteit. Az antik kor szemléletével szemben a kereszténység 
a társadalmi szolidaritást hangsúlyozta. Ezen kötelesség a szeretet- és 
lelkiismeretbeli kötelesség volt, kinek-kinek szabad akaratára alapozva. Az 
adományozó semmi terhest, az elfogadó semmi megalázót nem látott a 
jótékonyságban. A keresztény szegénygondozás szervezete azáltal, hogy a házi 
szegény- és betegellátás elveihez, valamint a diakonisszák intézményéhez 
ragaszkodott, páratlan eredményeket mutathatott fel. A diakónusok intézménye 
képes volt az ellátásra szorulókat a méltatlanoktól megkülönböztetni, a 
visszaéléseket kiküszöbölni, mivel az egyes emberek szükségleteit pontosan 
ismerte.

A jemzsálemi közösségben 7 megnevezett diakónussal találkozunk. Új 
jelenségként diakonisszákat Jeruzsálemben még nem találunk, de az evangélista 
Tahifha nevű joppei asszony jótékony cselekedeteiről már tudósít (Ap.cs.IX.36- 
41.) Minél erősebb a szeretet, annál nagyobb az alamizsna. Ott, ahol az 
áldozatkész szeretet hiányzik, nincs erkölcsi érdemszerző értéke az adománynak, 
vallották. A világirodalom remekeként Szt. Pál a „Szeretet himnuszá”-ban 
fogalmazta meg mindezt.

A lelki adományok és a szeretet

'Szóljak bár az emberek vagy az angyalok 
nyelvén, ha szeretetem nincsen, olyanná lettem, mint
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a zengő érc vagy a pengő cimbalom. 2És legyen bár 
prófétáló tehetségem, és ismerjem bár az összes 
titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes 
hitem, hogy a hegyeket áthelyezzem: ha szeretetem 
nincsen, semmi sem vagyok. ' És osszam bár egész 
vagyonomat a szegények táplálására, és adjam bár át 
testemet, úgy hogy elégjek: ha szeretetem nincsen, 
semmit sem használ nekem!

4 A szeretet türelmes, nyájas; a szeretet nem 
féltékeny, nem cselekszik rosszat, nem fuvalkodik fel, 
nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed 

haragra, nem gondol rosszat, 6nem örvend a 
gonoszságnak, de együtt örvend az igazsággal; 
mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, 

mindent elvisel.
*A szeretet soha meg nem szűnik; a 

prófétálások - végét érnek, a nyelvek, megszűnnek, a 
tudomány - elenyészik. 'JMert rész szerint való az, 
amit megismerünk, és rész szerint való az, amit 
prófétaiunk; “ midőn pedig majd eljő, ami tökéletes, 
véget fog érni az, ami rész szerint való. "Midőn 
gyermek voltam, úgy beszéltem, mint gyermek, úgy 
vélekedtem, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint 
gyermek; midőn pedig férfiúvá lettem, felhagytam 
azokkal, amik gyermekhez valók. l2Most tükör által 
homályban látunk; akkor pedig majd színrői-színre.
Most rész szerint ismerek; akkor pedig úgy fogok 
ismerni, amint én is ismeri vagyok. "Vlost azért 
megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; de 
ezek között legnagyobb a szeretet.

Level a korín tusiakhoz 13/1 -IS.

A keresztény felfogás, hogy mennyiben különbözött a gazdag előkelő 
pogány rómaiakétól, azt mi sem jellemzi jobban, mint Celsus véleménye, mely 
szerint az, hogy minden ember egyenlő, a legnagyobb esztelenség.

A_ korai keresztény szegény- és beteggondozás két alapelve a 
következőkben foglalható össze:
• minden hívő maga köteles övéiről és háznépéről gondoskodni, aki ez alól 

magát kivonja, nem méltó arra, hogy az egyház tagja legyen. Ez a kötelesség 
kiterjedt a legközelebbi rokonokra is. A szegénygondozás feladata csak akkor 
hárult a közösség elöljárójának - a püspöknek - vállára, ha a család vagy a 
rokonság nem volt képes a hozzátartozóit ellátni.

• másik alapelv a munka kötelezettsége volt. A munkabíró kötelezettsége, hogy 
jövedelmének egy részét a szegények, a keresetképtelen betegek, özvegyek és 
árvák ellátására fordítsa.
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A közösségi élet fejlődésével megalakultak az. egyházi hivatalok./A 
püspököknek az alamjzsflájkodásban a diakónusok segédkeztek. A későbbiekben 
a férfi diakónusok mellett női diakonisszákat is találunk. Szt. Pál amikor a 
diakónusokról ír, a diakonisszákat is említi (Tim. III. 11. V.3-9). A diakonisszák 
intézménye az özvegyekre lett alapítva. Az özvegyek közül válogatta ki a püspök 
a diakonisszákat. Feladatuk a szegénygondozás, magában foglalva ̂  betegápolást 
is. Szerinte az a kívánatos, hogy a diakonissza legalább 60 éves legyen és olyan 
személy, akinek nincsenek rokonai.

Az apostol kívánalmai nagyon szigorúak. A 60 éves kor miatt csak 
kevesen lehettek diakonisszák (figyelemmel az akkori átlagos életkorra). Ezért a 
szigorú megkötöttségen az egyházi gyakorlat később kénytelen volt enyhíteni.

Szt. Pál leveleiben számos jótékony nőt említ mint diakonisszát, de csak 
egyet nevez meg a rómaiakhoz írt levelében: Főhét a korinthusi földszoros keleti 
kikötővárosából, Kenchreaból.

„Ajánlóin nektek Főbe nővérünket, aki a Kenkreai 
egyház szolgálatában áll. Fogadjátok a szentekhez 
méltóan az úrban és támogassátok, amiben csak rátok 
szorul, mert ő is sokaknak volt támasza, nekem 
magamnak is...”

Rám. 16. 1.2

Az előzőekben bemutatott jótékonyság, valamint a keresztények 
lelkiismeretszabadsága „hadat üzent” a mindenható pogány államnak, amely 
alapjaiban vélte magát megtámadottnak. Ezt követően három évszázados 
keresztényüldözés következett, melynek kegyetlensége minden fogalmat 
meghaladt. Az egyház nem alkalmazott erőszakot az erőszak ellen, ellenállása 
tisztán szellemi volt. A szegénygondozás ebben az időben még határtalanabbá 
vált. Senkit sem kényszerítettek adakozásra, de természetes volt, hogy akinek 
feleslege volt, az segítette az ínséget szenvedőt. A szegény- és beteggondozás 
anyagi alapját segítették még a rendkívüli adományok is. Számos gazdag amikor 
keresztény lett, vagyona egy részét a püspök útján a szegénygondozásra 
fordította. A közösség püspökének ezért feltétlenül ismernie kellett hívei számát, 
vagyoni állapotát, stb. Ezen informálódásban segítették a diakónusok és a 
diakonisszák. Nekik kellett a rászorultak nevéről, állásáról, koráról lajstromot 
vezetni, házaikban felkeresni, a szükségletekről a püspököt tájékoztatni, és 
javasolni a segítség formáját. Ők, akik a rászorultak szegénységét saját 
szemükkel tapasztalták, nagy gonddal, kímélettel és gyengédséggel támogatták 
őket saját házaikban és ugyancsak ott ápolták a betegeket is.

Ebben az időben azonban nemcsak lelki vigaszt, testi ápolást, hanem 
orvosi ellátást is kaphattak a rászorulók. Mivel a pogány orvosokhoz nem 
fordultak, s mivel kevés volt a keresztény orvos - mint pl. Szt. Lukács -, ezért a 
papság közül egyesek elsajátították az orvoslás tudományát is.

Szt. Lukács a római birodalom Szíria tartományának fővárosában Antiochiában 
született. Ennek a városnak ebben az időben félmillió lakosa, az akkori idők híres
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kereskedelmi központja, a kelet és nyugat árucseréjének fő piaca volt. Pogány szülők 
gyermeke, igy ő az egyetlen az evangélisták közül, aki nem zsidó származású. 
Nemzetisége görög. Neve a Lukanosz rövidített alakja. Rendkívüli irodalmi és 
retorikai műveltségű férfi. Görög nyelven írt munkái a „III. Evangélium”, valamint az 
„Apostolok cselekedetei” hellén iskolázottságról tanúskodnak. Foglalkozását tekintve 
orvos (iatrosz), aki a hippokratészi iskola szakmai nyelvének használatában 
szakavatott jártasságot árul el. Életének sorsdöntő fordulata, hogy megismerkedett 
Szt. Pállal (38 kőiül), akinek munkatársa és orvosa lett. (Szt. Pál bizonyára rászorult 
az orvosi támogatásra, mivel törékeny alkata mellett rendkívüli fizikai 
megpróbáltatásokat kellett kiállnia: öt ízben kapott 39 ütést, háromszor
megvesszőzték, egyszer megkövezték, háromszor szenvedett hajótörést, és 
számtalanszor ki volt téve éhezésnek és hidegnek. így nem csoda, hogy a római 
fogságban életerői nagyon megfogyatkoztak, a gyógyító tanítvány ezért jónak látta, 
hogy orvosi gondoskodásba vegye.) A pogány testek gyógyítója tehát a lelki 
egészségre vágyó betegek csodás oivosa lett. Szt. Pált, mint munkatársa elkísérte 
hithirdetői útjain Macedóniába Filippi városáig, ahol az apostol kívánsága szerint ő 
lett az első keresztény közösség vezetője. Kr.ii. 50 körül ismét csatlakozott 
mesteréhez, elkísérte Rómáig és vele maradt fogsága végéig. Az apostol a leveleiben 
többször is megemlékezett/róla kedves orvosának és segítőtársának nevezte őt. Szt. 
Pál vértanusága után (67-ben) Achajába ment, ahol mint püspök működött és 
vértanúként halt meg.

Az o n ’osoknak és ti festőknek is védőszentje. A hagyomány szerint ő festette 
meg a Madonna arcképét.

A magyar katolikus orvosok egyesületüket Szt. Lukácsról nevezték el, aki 
orvos és pap is volt egy személyben. Mint pap kereste a lelkeket, és mint orvos 
gyógyította a fájdalmasan égő sebeket.

A keresztény szellem közcsapások idején mutatkozott meg igazán. A 
karthagói dögvész dühöngésekor pl. a keresztények megkülönböztetés nélkül 
szedték össze és ápolták a betegeket, temették a halottakat. Cyprián püspököt 
ekkor ismerte meg igazán Karthágó lakossága. Hasonló történt Alexandriában is, 
ahol önmagukra nem gondolva ápolták a betegeket, akár életük feláldozása révén 
is, szemben a pogányokkal, akik a betegeiket magukra-hagyva elmenekültek. A 
római korban még. a pogány ok legjobbjai is az irgalmasságot a szív hibájának 
tartották, a szánalmaT^yengeségnek tekintették. Az embertelenség már-már oda 
vezetett, hogy'Klaudiusz császár kénytelen volt megtiltani, hogy a beteg 
rabszolgákat magukra hagyva kitegyék Aesculap szigetére.

Ugyanakkor e korszak jellemzője a keresztény összetartozás, amely belső 
meggyőződésen alapult. A szegénygondozás és betegápolás soha nem mutatott 
volna fel ilyen eredményeket, ha a közösség minden tagja nem versenyzett volna 
a szeretetben, ha nem hatotta volna át valamennyiíiket az áldozatkészség 
szelleme. Minden keresztény ház szállás volt az utasok részére, ápolóhely a 
betegek szániára, az üldözöttek menedéke, az elhagyottak, árvák oltalma. Az 
otthonokban történő ápolás, mint a szegényellátás része, ebben a korban 
tökéletesen elegendő volt, megfelelt az akkori lehetőségeknek. Nem ragadta ki a 
rászorulót a családi kötelékből, megőrizte az ellátott függetlenségét, méltóságát. 
Mindezeket csak a diakónusok és diakonisszák intézménye révén sikerült 
megvalósítani. Ebben rejlett a siker, ez volt a vonzó, a követendő példa. Ez 
cserélte ki a szeretetet szeretettel és közvetítette a jótékonyság különböző 
lehetőségeit.
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A keresztény eszméket ebben az időben írás útján csak kivételesen terjesztették, 
inkább élőszóval közölték. Péter és Pál, valamint mások szava volt az, mely a 
katakombák mélyén kiejtve visszhangzott az utcákon, a műhelyekben, a gazdagok 
házaiban egészen a császári palotáig jutva.

A kereszténység az üldözések ellenére folyamatosan terjedt. Diocletianus 
császársága idején, a III. század végén lefolyt nagy keresztényüldözés idején 
vértanú orvosokkal is találkozunk.

Kozma és Daniján Arábiában született ikerpár. Életükről addig semmit 
sem tudunk, míg Aegeában, Cilicia városában fel nem tűnnek, mint keresett és 
nagytudású orvosok. A keresztény morál szellemétől áthatva ingyen gyógyították 
és látták el orvossággal a betegeiket, sőt a szegényeket még anyagilag is 
támogatták, bár maguk szűkösen éltek. A nép mindezek alapján 
ezüstnélkülieknek nevezte el őket.

A Diocletianus rendelete folytán újult erővel indult keresztényüldözéskor 
a két merész hitvalló orvost másokkal együtt börtönbe vetik, s miután a kínzások 
ellenére sem tagadják meg hitüket, Lvsisas helytartó lefejeztette őket (303-ban).

Velük együtt szenvedtek vértanúhalált Anthimus, Levutius és Euprasius 
orvos-tanítványaik is. A holttestüket a hívők Szíriába Cyrrhus városában temették el, 
ahol később a tiszteletükre templom épült.

Szt. Kozma és Szt. Daniján speciális tisztelete a Kelet-Római birodalomból 
indult ki, még pedig a Dukasok idején, akikkel Géza és Szt. László királyaink 
szorosabb összeköttetésben voltak. így nem puszta véletlen, hogy a magyar korona 
Dukász (Vll) Mihály által küldött alsó részén Kozma és Daniján gyógyító szentek 
képei is szerepelnek, utalva arra, hogy Dukasz császár többek közt az orvoslás iránt is 
érdeklődést mutatott.

Az orvosok, gyógyszerészek és az egyetemi orvoskarok védőszentjeinek 
ünnepe szeptember 27.

Szt. Antiochus orvos Önnényországban Szebaszteban élt és Hadrián császár 
alatt szenvedett vértanuságot.

Szt. Diomedes Nikodemia Bitina nevű városában működött, mint orvos, akinek 
a hóhér pallosa vetett véget életének keresztény hite miatt.

Szt. Leontinus nquileiai orvos, a Diokleciánusz üldözés alatt szenvedett 
vértanuságot, először fel feszítették, majd megkövezték.

Szt. Pantuletm. Kis-Ázsiában, jómódú örmény családban született. Apja 
pogány nevelésben részesítette. Az ifjú szülővárosában tanulta az orvosi ismereteket. 
Tehetségével, sikereivel hamarosan kiemelkedő hírnévre tett szert. A császári 
udvarba került, ahol később Maximián császár orvosa lett. Megismerkedett egy 
Hermolaus nevű keresztény pappal, akinek hatására keresztény lett. Sokat segített a 
Dioklecián-üldözés alatt a börtönben sínylődő keresztényeknek. Pogány orvostársai 
ezért feljelentették a császárnál, aki mindent elkövetett, hogy hitétől eltérítse. Miután 
ez nem sikerült neki, különböző kínzásoknak vetette alá, de ő nem tört meg. Ezt 
követően cirkuszi arénában vadállatok elé vetette, de a vadak nem bántották. „Ártatlan 
ember” - kiáltották a nézők. Végül a hóhér bárdja oltotta ki életét. Pantaleon tisztelete 
- akinek neve: mindenkin segítő, mindenkin könyörülő - a IV. században kezdődött. 
Hazánkban Pentele volt a neve, emlékét néhány dunántúli helységnév őrzi: 
Dunapentele, Sárpentele.

Szt. Balázs vértanú püspök Örményországban született, majd ugyanitt folytatott 
orvosi gyakorlatot. A testi bajokon kívül a lelki betegeket is nagy gonddal kezelte. 
Erényei alapján egyházközsége püspökké választotta. 316 körül Agrikola helytartó 
poroszlói Szebasztébnn még folytatták azt a keresztényüldözést, melyet Licinus 
császár rendelt el korábban. A pogány prefektus birói széke elé idézte a püspököt, aki
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fegyveres katonák kíséretében indult a prefektus elé, miközben az eléje vitt betegeket 
gyógyította. Ekkor gyógyított meg egy halszálkától fuldokló gyermeket is. A 
prefektusnak, mivel nem sikerült a hitétől eltántorítani a püspököt, lefejeztette őt. A 
VI. században, mint a torokbajok ellen védő szent jelent meg keleten, ugyanez 
nyugaton a IX. században következett be. Ünnepét február 3-án ülik meg.

Mosolyogj rajtam, Balázs!
Ki mint a szepegő kamasz, 

térdeplek itt együgyű oltáród kövén - 
mosolyogj rajtam, csak segíts!

Mert orv betegség öldös íme 
engemet és fojtogatja torkomat, gégém 
szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm zihál, s 
mint aki hegyre hág, mind nehezebben 
kúszva, vagy terhet cipel kifídva, akként 
élek én örökös hhegésben.

S már az orvosok kése fenyeget, 
rossz nyakam íölvágní, melyet hajdan 
olyan megadón hajtottam gyertyáid közé, 
mintha sejtettem volna m ár...

Segíts. Balázs!
Hisz a te szent gégédet is kések 

nyiszáifák. mikor a gonosz pogány 
kivégzett: tudhatod mi az!

Te ismered a penge élét, vér ízét, a 
megfeszített perceket, a szakadt légcső 
görcseit s a fulladás csatáját és rémületét.

Segíts! Te már mindent tudsz, túl 
vagy mindenen, okos felnőtt! Te jól tudod, 
mennyi kínt bir az ember, mennyit nem 
sokai! még az isten jósága sem, s mit ér az 
é le t...

S talán azt is, hogy nem is olyan 
nagy dolog a halál.

Babits Mihály (1937)

Nagy..Konstantin császár (Kr.u. 274-337) régóta figyelte azt. az erkölcsi 
erőt, amely az új vallásban, a kereszténységben megnyilatkozott. Ezért 313jban a 
milánói rendeletével (Milánói Ediktum) biztosította a keresztényele szabad 
vallásgyakorlását, több zsinaton elnököltT bár megmaradt pogány pontifex 
maxirmi5Trak"i$, s csak a halálos ágyán vette fel a kereszténységet. Uralkodása 
alatt egyesült az állam az egyházzal. Rómát nem szerette, s a birodalmi érdekek 
hatása alatt Bizáncot választotta székhelyéül, újjáépítette és magáról 
Konstantinopolisnak nevezte el.

Konstantin császárságától kezdődően a gazdasági és társadalmi viszonyok 
az egyházi szegénygondozás fejlődésében is változásokat hoztak. Gazdasági 
téren kialakultak a jobbágyság és a céhrendszer kezdetei. A vagyon kezd néhány 
család kezében összpontosulni, amit pazarló, fényűző élettel éltek fel. A másik 
oldalon pedig a határtalan nyomor haladt ellentétben a fényűzéssel. A nyomor 
tömeges elterjedése új elemet hozott felszínre az egyházi szegénygondozás terén. 
A tömeges elnyomorodás korában, hogy a diakónusok és diakonisszák 
megfelelhessenek feladatuknak, szükség volt olyan házakra is (tlicikonia), ahol a

BALÁZSOLÁS

Szépen könyörgök, segíts rajam, 
szent Balázs! Gyermekkoromban két fehér 
gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon 
s úgy néztem a gyertyák közül, mint két ág 
közt kinéző ijedt őzike.

Tél közepén, Balázs-napon szemem 
pislogva csüggőtt az öreg papon, aki 
hozzád imádkozott folémhajolva, ahogy ott 
térdeltem az oltár előtt, kegyes szokás 
szerint, s diákul diinnyögve. amit sem én s 
ő se jól értett

De azért te meghallgattad és 
megóvtad gyermeki élelem a fojtogató 
torokgyíktól s a veszedelmes mandulák 
lobjaitól, hogy folnövén félszáz évet 
megérjek, háladatlanul. nem is gondolva 
terád.

Oh ne bánd csúf gondatlanságom, 
védj ma is, segíts, Sebasta püspöke!

Lásd, igy élünk mi, gyermekmódra, 
balgatag, hátra se nézünk, elfutunk a zajló 
úton, eleresztve kezetek, magasabb 
szellemek - de tt csak mosolyogtok, okos 
felnőttek gyanánt.

Nem sért, ha semmibe veszünk s 
aztán a bajban újra visszaszaladunk 
hozzátok, mint hozzád ma én reszkető 
szívvel...
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jótékonyságot gyakorolhatták. Ezek a házak egy-egy diakónus vezetése alatt 
működtek és gyakran _ betegápolóhelyként is szerepeltek. Az újfajta 
intézményrendszert az indokolta, hogy a keresztényüldözés megszűntével sokan 
kevésbé vallási indokból, mélyebb meggyőződés nélkül vették fel a keresztséget 
(!), így már nem rendelkeztek az első századok keresztényeihez hasonló 
lelkülettel. Ugyanakkor a keresztény közösségek nagyobb terjedelme több 
gondoskodást, ápolót igényelt, megtartva azt, ami a régiben jó volt és ehhez új 
intézményeket alapított. Az új intézményhálózat új anyagi forrásokat is igényelt.

Szimplicius pápa (467-483) bevezette az egyházi vagyon negyedelését. Az első 
rész a püspököket, a második rész a papságot, a harmadik rész a szegényellátást, a 
negyedik pedig az istentiszteleti rendezvényeket illette meg. A VI. század második 
felében a II. Toursi zsinat határozata után 567-ben bevezetésre került a tizedfizetés, 
melyet a szegények segélyezésére, foglyok kiváltására, betegápoló személyzet 
fenntartására fordítottak.)

A szegényeket továbbra is jegyzékbe véve tartották nyilván. Ugyanakkor 
még fennmaradt a házi szegénygondozás-betegápolás rendszere is, ahol idős, 
elgyengült embereknek, betegeknek a diakoniszák a lakásukon nyújtottak 
ellátást. Csak az részesülhetett ellátásban, aki a jegyzékben szerepelt. 
(Alexandriában pl. 7500 személy szerepelt ilyen nyilvántartásban. A római 
jegyzék vastag kötetet tett ki.)

A szegénygondozás központosítására irányuló törekvés további új 
intézményrendszert is létrehozott: a szállóhelyeket (hospicium) és kórházakat 
(hospitale) azok részére, akiknek már nem jutott lakás, vagy családi körben már 
nem lehetett ápolni. A hajléktalan betegek, elhagyott, idős emberek, leprások a 
kórházakban nyertek szállást, ápolást. A diakónusok figyelmének még a 
halottakra is ki kellett terjedni. Minden városban a feladataik közé tartozott, hogy 
közülük egy a halottak eltemetéséről gondoskodjon.

Az előző fejezetekből ismert, hogy a keresztény kor előtt is létesítettek 
kórházakat, azonban ezek szellemükben egészen más jellegű intézmények voltak. 
A kórházak (xenodochium, ptocheion, hospitale, hospitium) ebben az időben 
igen általános jellegű intézményként működtek, amelyek a jótékonyság 
legkülönbözőbb céljait szolgálták (idegenek befogadása, betegek ápolása, talált, 
árva gyermekek felnevelése, stb). Ez az általános jelleg a XII. századig áll fenn, 
amikor már nem fogadtak be idegeneket. A ragályos betegek részére külön házak 
épültek (lepozorium).

Konstantin uralkodása után már minden püspöki városban találunk 
kórházat, bár elnevezésük a legkülönbözőbb. A püspöki székhelytől független 
első kórházat Szt. Zotikus alapította Konstantinápolyban, ami azonban 
hamarosan meg is szűnt. A legnagyobb hírnévre a Szt Buzit által alapított kórház 
tett szert. Cezarea kapui előtt a templom körül egész kórházvárost építtetett. A 
házak sora utcákat alkotott, az egyes épületek nemcsak a betegek elhelyezésére 
szolgáltak, hanem lakásokat jelentettek az orvosok és a betegápolók részére is. 
Külön épületek szolgáltak a kézművesek részére. De házat tartottak fenn a 
poklosok számára is, akik az emberi társadalomból kirekesztve, megfosztva 
minden segítségtől, gyámolítás és vigasz nélkül élték nyomorúságos életüket. A 
kézműveseket is letelepítve az alapító csodálatosan ráérzett, hogy korának mire

94



Gyógyítás a komi civilizációk népei köréhen

van szüksége. (Későbbiekben a „dologház” eszmei alapját képezte ezen 
cselekedete.) Néhány kórházalapító neve fennmaradt a történelmi emlékezés 
rostáján:

Ilona (Kr.u. kb. 248-328) - Nagy Konstantin császár édesanyja - aki 
Rómában élt, áttért a keresztény hitre, Jeruzsálembe zarándokolt. A Szentföldön 
templomokat és kórházakat alapított, híres volt jótékonyságáról.

Olympias (Kr.u. 368-ban született) Konstantinápolybeli arisztokrata 
asszony. 19 éves korában megözvegyült, diakonissza lett. Életét a szegények és 
betegek között végzett munkának szentelte. Kiváló szervező volt. Vezetése alatt 
40 diakonissza sokat tett a szenvedések enyhítéséért, tevékenyen részt vettek az 
idősek és árvák gondozásában.

Fabiola gazdag római asszony, aki szintén a keresztény hitre tért, 
vagyonát és életének további részét a szegények és betegek szolgálatában 
töltötte. Kórházat alapított (Kr.u. 390-ben). Személyesen ápolta a kórházba jutott 
embereket. Tevékenységéről Szt. Jeromos levélben emlékezett meg. Levelét az 
ápolás első írott emlékeként is szokás emlegetni.

Paula előkelő, tanult, gazdag római asszony. 23 éves korában 
megözvegyült, Palesztinába hajózott, ahol kórházat alapított a Jeruzsálembe tartó 
zarándokok és utazók számára (Kr.u. 385-ben). Ő maga is személyesen ápolta a 
rászoailtakat.

A kórházak alapításával a házi szegénygondozás és betegápolás nem vált 
szükségtelenné, egy ideig még a diakonisszák intézménye végezte, a 
későbbiekben pedig a kolostorok szerzetesei. Az általános nyomor miatt ugyanis 
nem volt mód arra, hogy mindenkit felvegyenek a kórházba, a kórházak csak 
könnyítettek a meglévő terheken.

A cézárjai minta alapján a IV. század második felében a kórházak száma 
rohamosan növekedett. Majdnem minden városban emeltek kórházat a betegek 
és szegények számára. Ebben az időben már nemcsak a fertőző betegek számára, 
hanem a vakok és elmebetegek részére is külön házak álltak. Ezen lehetőség 
természetesen csak a nagyobb városokban adódott. A falvakban csak egy-egy ház 
vagy szoba állt rendelkezésre. A betegek ápolását még a diakonisszák és 
özvegyek teljesítették, akiket az egyház tartott el. Nagyobb helyeken orvosok is 
működtek, akik elsősorban a papság köréből adódtak. Képzett
ápolószemélyzetről mindezek ellenére nem beszélhetünk. Sőt, egyes 
kórházakban a szegények ellátása, valamint a betegek ápolása vezeklésül 
szolgált. Számosán ezekben az intézetekben munkálkodva igyekeztek vétkeiktől 
megszabadulni, a szigorú fegyelem és az önként elfogadott rendszabályok 
szerint. Itt kell még megemlíteni az ón. Paraboláitokat. Ok gyűjtötték össze a 
betegeket és szállították a kórházakba, akik meghaltak, azokat pedig eltemették. 
A parabolánok egyes helyeken betegápolást is végeztek, különösen keleten. 
Közöttük orvosi ismeretekkel rendelkezők is előfordultak. Tevékenységük főleg 
keletre terjedt ki.

A fejlődés további folyamán a nyugati egyházban a betegápolás feladata 
rövidesen a kolostori szerzetesekre hárult.

Az ókor és a középkor közötti átmeneti időszakban új jelenségként a 
kolostori élettel találkozunk. A kolostori élet vált az egyházi szegénygondozás és 
betegellátás legfontosabb intézményévé, a már meglévő kórházak mellett.
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A szerzetesrendek keletkezésében számos nézet szerint a szemlélődésnek 
a tevékeny élet fölé való emelkedését vélték felfedezni. Azonban pontosan 
fordítva történt. Az akkori társadalom menekült a fizikai munka elől. Szt. 
Ágoston megszerkesztette a szerzetesek munkálkodásáról szóló írását. 
Visszautasította, hogy a keresztények ölhetett kézzel élnek. Bibliai példákkal 
bizonyította a munkára való kötelezettségét. A kolostorokban fizikai munkát 
végeztek, a munkát mint erkölcsi kötelességet tekintették, a lelki előmenetel és 
szabadság eszközeként. így a munka - pl. az ápolás - nem kényszertevékenység 
volt, hanem önként vállalt feladat. Az a munka, amely régen lealacsonyítónak 
számított, most nemesítette az embert. A kolostorok szabályzataiban is 
megfogalmazásra került a fizikai munka, amit nélkülözhetetlen eszköznek 
tekintettek a lelki életben történő előrehaladás terén. (Szt. Vazul szabályzatában a 
fizikai munka jelentősége megelőzi még a böjtöt is. Szt. Benedek szerzetesei 
naponta hét órán keresztül dolgoztak mind földművesként, mind kézművesként, 
mind kódexmásolóként, stb.) Á szerzetesek a vidék jótevői voltak. A kolostor 
udvarán pl. gyógynövénykertet létesítettek, amelynek termékeit a kolostor 
kórházában használták fel. Az ápolók a kolostori rend és fegyelem alatt 
szolgálva, a betegeknek, nyomorékoknak, vakoknak, szerencsétleneknek gondos 
ápolást nyújtottak.

A férfi szerzetesrendekkel vetekedtek a keresztény szeretet művelésében, 
a szegénygondozásban, a betegápolásban, az ifjúság nevelésében a női 
szerzetesrendek, amelyek hamarosan szükségtelenné tették a diakonisszák 
intézményét.

A kolostorok igyekeztek pótolni a népvándorlás viharai közben elpusztult 
javakat: az ínségben segélyt, háborús időben menedéket, az elnyomásban 
védelmet, a szenvedések közt vigasztalást nyújtottak. A kolostorok és az azokban 
folytatott szellemi élet az ókorból a középkorba való átmenet idején történelmi 
jelentőségre tettek szert.

Az antik orvoslás összefoglalása

Áttekintve azon közel 5 ezer éven, amelyet ókornak nevezünk, azt látjuk, 
hogy az egyes népeknél önálló és egymástól eltérő kultúra fejlődött ki. 
Mindegyiknél más volt a vallási felfogás, az építkezés, a művészet, az irodalom 
és a természeti jelenségek megítélése. Ha hatottak is egymásra, az csak 
befolyásolta, de nem alakította át kultúrájukat. Nagyobb mértékben egyik nép a 
másik kultúráját csak akkor vette át, ha huzamosabban, mint a meghódított élte 
azt meg. Az írást csak kivételes személyek ismerték. Minden népnek más volt az 
írása. Az orvoslás függött az általános kultúrától, a vallási nézetektől, bölcseleti, 
illetve természettudományi világszemlélettől. A közlekedési lehetőségek, a nyelv 
és írás nem ismerete, a nyilvános tanintézetek hiánya miatt, magánügy maradt az 
ókorban az orvoslás, s csak az egyes népek kultúráján belül fejlődött és nem vált 
az akkori emberiség közkincsévé. Azonban így is elismeréssel kell adóznunk az 
ókor népeinek, hogy annyi ezer éven át komoly természettudományi tudás, kémia 
és laboratóriumi felszerelés nélkül is olyan magas fokra emelték az orvoslást, 
amelyre csak a XVIII. században tudott újra felemelkedni.
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Az ókori orvoslás a bonctanig, az élettanig, a gyakorlati orvoslás terén az 
empíriáig, a tanítás terén a magántudósok tanításáig jutott el. A keresztény tanítás 
- új elemként - a humánus és etikus könyörületesség elvét, a betegek iránt 
megnyilvánuló felebaráti szeretet gyakorlatát iktatta be a gyógyászatba, a 
betegápolás gyakorlatába.

A római birodalom bukása után az orvoslás központja Bizánc és 
Alexandria lett. Ezekben a városokban, melyek távol estek a népvándorlás 
hullámaitól, ha csökkent mértékben, de továbbfejlődött az orvoslás. A nyugati 
országokban a népvándorlás barbár tömegeinek pusztítása a nyugati kultúrát 
megsemmisítette. Ezzel megszűnt az orvosi kultúra és lesüllyedt arra a nívóra, 
amely nem különbözött a természeti népek táltosainak gyógykezelésétől.
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(476 - 1492)

63. sz. ábra
Iniciálé "S" - orvosi kezelés 

(Amploniai gyűjtemény - Erfurt)



Merész elhatározás megvonni egy korszak határait. Mikor kezdődött és mikor ért véget nz 
középkor. Elhatározás kérdése, hogy melyik dátumhoz kötött eseméuyt tekintünk egy korszak 
végének, illetve egy új korszak kezdetének.

Osztályozásunk alapját a római birodalom bukása, mint kezdőidőpont (476) és Amerika 
felfedezése, mint végpont képezte (1492).

Más osztályozás alapján 1517, Luther fellépése (reformáció), illetve
1642, az angol polgári forradalom időpontja

jelzi a középkor végét, az újkor kezdetét.
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A korszak rövid áttekintése

Krisztus után a IV. század második felében megjelennek Európában a hunok. 
Félelmetes jelenlétük hatására a germán törzsek elhagyják lakóhelyeiket és betörnek a 
római birodalom területére: megkezdődik a nagy népvándorlás. Lángok martalékaivá 
válnak a római városok és falvak, megsemmisül a római kultúra a barbárság nyomása 
alatt. (A rómaiak barbárnak neveztek minden népet, amely a görög-római műveltség 
határain túl lakott: így a keltákat, germánokat, stb.) A gótok behatoltak Róma falai 
közé, oda, ahol S00 évig ellenség nem járt. Attila, a hun vezér („Isten ostora”) a 
Volgától a Rajnáig jut. Ó is megérkezett Róma falai alá, de a városba nem hatol be, 
mert megijedt Isten haragjától.

A népvándorlást követően számos római város és falu eltűnt, csak a romok 
maradtak vissza, melyeket elfoglalt az elvadult természet. Hosszú időre eltűntek az 
iskolák, letűnt az irodalom, eltűntek a tudósok, a művészek és az orvosok is.

A népvándorlás nyomán keletkezett általános megsemmisülés, tudatlanság és 
eldurvulás közepette szerencsére a keresztény egyházszervezés fejlődése számos javat 
megmentett a pusztulástól. Az általános hanyatlás alatt a keresztény papság maradt az 
egyetlen tényező, amely a művelődés, az írás-olvasás és nem egyszer a betegellátás 
tudományát fenntartotta, az ókori örökséget átmentette.

Mindezek ellenére, hogy az orvoslás nem szűnt meg, az a korai 
kereszténység érdeme, amely háttérbe szorította már a görögöktől kezdve a 
gyógyításban egyre inkább szerepet játszó pénzszerzést, az orvoslás jövedelmező 
foglalkozást jelentő szemléletét. Új elemként a humánus és etikus 
könyörületesség elvét, a betegek iránt megnyilvánuló felebaráti szeretet 
gyakorlatát iktatta be a gyógyászatba. Ez lényegében a Biblia tanításán alapuló 
keresztény erkölcstannak megfelelő magatartás volt. Ismeretes a felebaráti 
szeretet magyarázataként az „irgalmas szamaritánius”-ról szóló példázat.

A betegek kötelező ápolása és gyógyítása a könyörületesség elve alapján 
nagy pozitívum volt az orvoslás történetében, különösen akkor, amikor a 
kereszténység első évszázadában kialakult diakonissza intézmény a középkor 
folyamán visszafejlődött, s a gyógyítást a szerzetesek vették át. A szerzeteseknek 
kiemelkedő jelentőségük volt az ókori orvoslás hagyományainak az 
átmentésében. A lélek gondozása mellett a papság, elsősorban a szerzetesek a 
könyöriiletességet gyakorolva gyógyítással is kezdtek foglalkozni. A szerzetesek 
kódexmásoló munkája egyben tudás-, ismeretszerző munka is volt. Az egyes 
szerzetesrendek az alapító szándéka szerint betegellátással is foglalkoztak, 
ilymódon tagjaik erre a célra képzésben is részesültek.

A szerzetesrendek mellett lovagrendek is foglalkoztak a betegek 
gyógyításával, ápolásával.

A középkor utolsó évszázadaiban a gazdasági-társadalmi élet egyik 
meghatározó eleme a céhrendszer lett a maga sajátos megjelenésével. A 
bástyákkal megerősített városfalak mögött élő polgárság jótékony intézeteket 
alapított biztosítva abban a szerzetesek vagy polgári személyzet által nyújtott 
betegápolást-gyógyítást.
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Középkori orvoslás irányzatai

64. sz. ábra
Az orvosi ismeretek terjedésének irányai

Nyugaton:

1. A klasszikus orvoslás a nyugat-római császárság területén (Kr.u. 395-476)
Egyetemes folytatása a római orvoslásnak, amelytől mindössze abban 

különbözik, hogy fellelhetők már a népvándorláskori népek hatásai is. Ez az 
irányzat a nyugat-római császárság bukásával megszűnt.

2. A népvándorlás népeinek ősi orvoslása
A népvándorlás népei keletről húzódtak nyugatra, s eközben eljutottak 

Olaszföldre, Galliába, Spanyolföldre, miközben az ottani kultúrát elpusztították. 
Ez idő alatt az orvoslásukban az ősi népies elemek voltak az irányadók, 
melyekről írásbeliség híjján csak keveset tudunk. Amint kialakult Európában a 
sok nemzeti állam - a kelta, gót, gall, frank, angolszász népekből - új hazájukban 
a primitív orvoslásuk régi tapasztalataikhoz társult mágikus, misztikus elemekből 
tevődött össze. Gyógyszerkincsük a különböző füvek, gyökerek, bogyók 
alkalmazásából állt. Az orvoslást eleinte az egyes törzsek papjai művelték, akik 
az áldozatbemutatás mellett gyógyító tevékenységgel is foglalkoztak. Ők is 
tiszteltek gyógyító isteneket. A kelták, gótok, és a germán törzsek egyformán 
hittek a gyógyforrások gyógyító hatásában, s a Fekete-tengertől Spanyolföldig 
létesítettek gyógyfürdőket.
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3. Kolostori orvoslás (529-1130) a középkor jellegzetes irányzata, amely a 
Monte Cassinon, a Nursiai Szt. Benedek által alapított kolostorban kezdődött, és 
nagyhírű gyógyhellyé nőtte ki magát. A kolostori regula keresztényi 
kötelességként írja elő a szerzetesek számára a betegek gondozását: a betegekről 
való gondoskodás mindenek előtt való („infirmorum cura ante omnia adhibenda 
est). A kolostorokban a szegények és betegek számára tartottak fenn hospitale 
pauperumot, a jómódú zarándokok hospitiumát és a szerzetesek betegszobáját, 
az infirmáríumoL

A benedek-rendi szerzetesek Európa országaiba eljutva a kolostorokkal 
együtt kórházakat is alapítottak, ilymódon terjesztették a kolostori 
orvostudományt. Tudásukat az antik orvosok műveiből merítették, ehhez 
hozzájárult a diéta hatásának előtérbe állítása, kiegészítve a népvándorláskori 
népek orvoslásának tapasztalataival. Ezen irányzatban nem találkozunk 
egyéniségekkel, szerzőkkel, csak kolostori intézményekkel.

1130-han a c/ennonti zsinat megtiltja a szerzetesek mindennemű orvosi 
tevékenységét. A továbbiakban ismét tisztán egyházi jellegű feladatokat kell 
ellátniuk. Ezzel a kolostori orvoslás véget ér, s kezdetét veszi a skolasztikus 
medicina.

4. Skolasztikus orvoslás (1130-1320)
„A tudás önmagáért a tudáséit pogány dolog” - tanította Clairvauxi Bernát 

(XII. század). Annak a középkori elvnek alapján, hogy az írott szó a 
legkétségtelenebb igazság, különösen ha az egyház által elismert szerzőtől 
származik, alakult ki a skolasztika, „az írásos igazságok iskolai módon való 
magyarázása”. A tekintélyek abszolút tiszteletén alapuló meggyőződés 
uralkodott: az igazság adva van, csak kifejteni, magyarázni kell. Az érvelés 
mindössze ennyi: „sic ait Galenus vei Avicenna”. (így mondja Galénosz vagy 
Avicenna.) Az orvostudomány tanítása elméletivé vált, eltávolodott a 
betegágytól. Az iskolák tananyaga dogmákká merevült, melyeket a tanulóknak a 
dialektikával kellett megvédelmezniük.

5. A késő-középkor (reneszánsz) orvostudománya (1320-1492)
A korszak végén, amikor a skolasztika már csak meddő vitákban merült 

ki, szükségszerűvé vált, hogy az irodalom, a művészet megújulásával együtt a 
természettudományok, így az orvostudomány újjászületése is elkövetkezzék. 
Bevonult az orvostudományba a kutatás, a kísérlet, a betegségek pontos 
megfigyelése és leírása. Ilymódon a középkor végén bekövetkezett már az első 
pár lépés a modern orvostudomány felé.

Keleten:

6. Orvoslás a kelet-római császárságban: a bizánci vagy görög orvoslás (395- 
1453)

A középkori bizánci orvostudománynak a görög orvoslás volt az alapja. 
Julián császár a pogányság visszaállításakor a görög-római tudományos munkák 
összegyűjtetéséve! átmentette az ókori örökséget, ezáltal az ókori orvosi szerzők
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művei közül sok megmaradhatott az utókornak. Az ősi görög forrásokból 
kiindulva a görög kultúra és tudomány ez idő alatt élte másodvirágzását.

7. Az iszlám (arab) vallásii népek orvoslása (600-1492)
Az arabok már fejlett orvoslást találtak az alexandriai iskolában, a zsidó, 

mezopotámia, perzsa és indus népeknél. A tudásszomjuk mindezeket az orvosi 
irányzatokat egyesítve épitette fel a sajátjukat, belehozva az arab szellemet, 
ílymódon a keleti orvoslás átmentésével együtt újat alkottak. Tökéletesítették a 
diagnosztikát, de legfőbb érdemük a gyógyszerészet tudományos megalapozása, 
valamint a gyógyszertárak létesítése.

Népvándorláskori népek orvoslása

A germán törzsek gyógyító tudásában felfedezhetők az Ázsiából hozott 
elemek, majd Krisztus utáni időkből a görög és latin behatás. A gyógyítás istene 
VVotan (Odin) volt. Az orvoslást náluk is a papság végezte. Mellettük működtek 
az alrnnák (papnők), a „titkok tudói”. Róluk lett elnevezve az Alrauna gyökér, 
mint titkos gyógyszer. Azt tartották, hogy az epe a haragnak, a szív az 
életerőnek, az agy az emlékezetnek, a tüdő a bátorságnak, a lép a nevetésnek, a 
máj az élvezetnek a szerve. Orvosaik tették helyre a törést, amputáltak, hasfalat 
varrtak, alkalmaztak érvágást, és égetést. Magnus királyuk (Szent István 
kortársa) csata előtt 12 finomkezű egyént jelölt ki a sebesültek kezelésére. 
Feltételezzük, hogy fejlett lehetett a szülészetük, mivel a germánok már a 
legrégibb időkben is nagy súlyt helyeztek a bő gyermekáldásra. A csecsemőket 
szükség esetén mesterségesen táplálták szarvból készített szopóedényből. Ez arra 
mutat, hogy náluk a csecsemő táplálására, ápolására is nagy súlyt helyeztek.

A vízi gátaknál az orvosi működés szabályozva volt. Szabályzatuk 
kísértetiesen hasonlít Hamurabbi törvénykönyvére. A betegnek vagy 
környezetének előzetesen meg kellett állapodnia az orvossal a gyógyítás 
tiszteletdíjában. Ha a beteg meghalt, az orvosnak nem járt honorárium. Ha 
nemesember halt meg az orvos keze között, akkor ki lett szolgáltatva a 
hozzátartozóknak, akik őt halálra is ítélhették. Ha szolga halt meg, akkor az 
orvosnak hasonló értékűvel kellett pótolnia. Nőn sebet ejteni csak a 
hozzátartozóknak jelenlétében lehetett. Foglyot orvosnak nem volt szabad 
meglátogatni, nehogy megmérgezésével meghiúsíthassa az igazságszolgáltatást. 
Ezzel szemben orvost nem lehetett fogságba vetni, kivételt képezett a haláleset 
okozása. A gotoknál az orvos állandóan élet-halál között lebegett, amit mutat az 
a tény is, hogy pl. Guntram, burgundi király 700 körül két orvost végeztetett ki 
felesége sírján, mivel őket okolta a halálokozással.

A honfoglalás korától 1000-ig terjedő időben az orvoslás az ösmagyurok 
körében is az volt, amit ázsiai hazájukból magukkal hoztak. Orvosaik a táltosok 
voltak, akik az istentisztelet mellett a gyógyítást is elvégezték. „Nyavalya 
gyötörte”, „fene ette”, „hideg lelte”, „guta ütötte” az ősmagyart. 
Gyógyszerkincsük gyógynövényekből állott, amint az a nomád népeknél 
általános volt. Mint minden harcos nemzetnél, bizonyára a sebkezelés volt a 
táltosok leggyakoribb tevékenysége. Szükség esetén egymásnak is nyújtottak
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segítséget, amint az a magyarral rokon szittya népeknél szokásos volt a feltárt 
leletek alapján.

65. sz. ábra
Sebkötözést és foghúzást ábrázoló szkíta lelet

Látszik, hogy az egyik harcosnak fogat húznak, ami arra utal, hogy a fogászat 
elemeivel már akkor tisztában voltak. A másik ábrázoláson az egyik harcos a társának 
lábát kötözi be pólyával (amint az a mai napig is szokásban volt).

A sebkezelés magas fokát bizonyítja a verébi honfoglaláskori sír leletanyaga. A 
feltárt koponyán tenyérnyi csonthiány látható begyógyult szélekkel. Az agyvelőt a 
külső behatásoktól ezüstlemez védte. Megállapítható, hogy 920 körül a sebesültek 
megfelelő gyógykezelésben és ápolásban részesültek.
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66. sz. ábra
Ezüstlemezzel fedett koponyasérülés 

(honfoglaláskori sírlelet)

Kolostori orvoslás a nyugat-európai népeknél

A keresztény egyházban kezdettől fogva mindig akadtak férfiak és nők, 
akik az evangéliumi tanácsokhoz igazodva akarták Krisztust követni és 
hűségesen utánozni. így fejlődött ki a középkorban a szerzetesrendek családja 
nagy változatosságban.

Szerzetesnek nevezzük azokat a férfiakat és nőket, akik meghatározott 
szabályok - régi magyar szóval „szerzet” - szerint az engedelmesség-tisztaság- 
szegénység hármas evangéliumi tanácsra tett fogadalom alapján rendezték be közöségi 
életüket. A fenti hármas fogadalomhoz némely szerzetesrend még egy negyediket is 
csatolt különféle célokból, mely az alapításukat is meghatározza, pl. betegek ápolása, 
gyógyítása, tanítás, stb.

Kr. u. az első századok keresztényüldözései idején a keresztények életük 
feláldozásával tettek vallomást. A keresztényüldözés elmúltával a remeteséget 
vállalva, a vértanúk hősiességével akarták követni Krisztust: mindenüket elhagyva, 
magányba vonulva, böjttel, kétkezi munkával, egész lényük odaadásával vértelen 
vértanúként.

Egy idő elteltével tanítványok szegődtek egy-egy remete mellé, hogy 
vezetésével gyakorolják az Isten- és emberszeretetet. Az alkalmi közösségek 
megszilárdulása rögzített szabályokat is követelt, így születtek meg az első regulák, 
melyek olyan alapvető értékeket rögzítettek, hogy a későbbiekben létrejött keleti és 
nyugati szerzetesközösségek számára ma is ezek szolgáltak vezérfonalul.

A népvándorláskori honalapító népekhez a szerzetesek a kereszténység 
elterjesztésével együtt elvitték a gyógyítás és betegápolás terén szerzett

107



Orvoslás a középkorban

ismereteiket és gyakorlatukat is. Kolostoraik ez időben menhelyként és egyszerű 
kórházként is működtek. A nép orvoslói a papok és szerzetesek lettek, akik a 
lelki vigaszon túl gyógykezelést is nyújtottak az arra rászorulóknak. Rendszeres 
betegápolással gyűjtött tapasztalataikat kiegészítették az antik szerzők műveinek 
tanulmányozásával. A kolostori orvoslás a természeti jelenségeket teológiai 
alapon magyarázta. Galénosz tanait azért fogadta el, mert panteizmusa hidat 
képez az ókor természetfilozófiája és a középkor egyházi világnézete között. A 
kolostori élet háttérbe szorította a személyt az eszme érdekében. A kolostorok 
névtelen hagyományként őrizték a papírra vetett irodalmat, az orvosi praxis 
szabályait. Még a fordításoknál, a másolásoknál sem tűntették fel a szerzők 
nevét.

A térítést a IV-V. században a keleti egyház végezte misszionáriusai 
révén, akik Svájcba, Németföldre, Galliába, sőt Írországba és Angliába is 
eljutottak. Írországban a görög nyelv 200 éven keresztül épp oly használatos volt, 
mint a kelta. Írország számos helyén létesültek kolostorok, ahol a teológiával 
együtt az orvoslást is tanították. Cambridge-ben Tóbiás 690 körül tanított 
orvoslást. A Vili. században Bedimak, a kor legkiválóbb tudósának idejében már 
nagy tekintélynek örvendett az angol kolostori orvoslás is. Beda apát számos 
irata közül az „Elementa philosophae” című az ember élettanát is tartalmazza. A 
„De natura rerum” című könyve pedig az orvoslás kérdéseit is tárgyalja, 
miközben az érmetszéseket behatóan ismerteti. A megmaradt emlékek szerint a 
nagy görög orvosok műveit tanították eredetiben. ílymódon a szigetország 
területén a kultúra és az orvoslás magasabb fokon állt, mint bárhol másutt 
Európában. A VIII. században Szent Ágoston vitte át Angliába és Írországba a 
nyugati egyház szellemét, ahol egymás után létesítették az oxfordi, cambridge-i, 
winchesteri, stb. kolostorokat.

A VIII. századtól kezdve a nyugati egyház térfoglalásával a latin nyelv lett 
az uralkodó. Ez idő után már az antik tudósok latin nyelvű műveivel találkozunk. 
Az elmondottak alapján megállapítható, hogy a legrégibb folyamatos kultúrával 
az angolok rendelkeznek (amit csak rövid ideig akasztottak meg a vikingek kalóz 
hadjáratai).

A már magas fokon álló kelta műveltséghez felvették a római uralom idején a 
latin műveltséget, az V. századtól kezdve átvették a bizánci kultúrát, a VIII. századtól 
a nyugati egyház műveltségét. Mentesülve a népvándorlás barbár pusztításaitól, 
csaknem nyugodtan fejlődhetett kultúrájuk az egész középkoron keresztül.

A kereszténységnek és a kolostori orvoslásnak igazi elterjesztői a nyugati 
egyház szerzetesrendjei voltak. Ezek közül is kitűnt a Benedek rend (Ordo 
Sancti Benedicti, OSB), melynek alapítója NursiniSzt. Benedek, aki különösen a 
szívén viselte a betegápolást és gyógyítást. A rendet a montecassinoi kolostor 
létesítésével alapította 526-ban.

Eszménye a szemlélődő és tevékeny élet összhangja volt. Ezt fejezi ki 
jelmondata is: „Ora et labora” (Imádkozz és dolgozz).

A következő századokban a bencések eljutottak a keresztény világ minden 
tájára, elhintve a nevelés és kultúra magvait. Szt. Benedek regulája a betegekről 
való gondoskodást (amelyben a fürdetés külön hangsúlyt kapott, s ezzel el is 
távolodtak más rendek aszketikus gyakorlatától) a szerzetesek minden más
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67. sz. ábra 
Nursiai Szt. Benedek

orvoslást tanulni vágyókat és a

kötelessége fölé helyezte: 
„infirmorum cura ante omnia 
adhibenda est”. A rend második 
apátja, Cassi‘darus előírta a rend 
számára az antik orvosok 
tanulmányozását és a gyógyszertan 
tanulását. Egyes tudósaik 
Spanyolországban az arab 
gyógyszertudománnyal ismerked
tek meg és visszatérve a 
főrendházba magukkal hozták azt. 
Más szerzetesek Galliában, 
Angliában, Németföldön és 
Olaszországban termesztették a 
gyógynövényeket, melyekről
könyveket is írtak. A monte- 
cassinoi kolostor így orvosi 
iskolává nőtte ki magáit, melynek 
híre messze földről vonzotta az 

gyógyulást keresőket.

68. sz. ábra
Monte-Cassino kolostor Nápoly közelében (rézmetszet)

A Monte-Cassinoról eredő egyik IX. századbeli Benedek-rendi kódexben 
egyértelmű útmutatást találunk arra, hogy miként kell a beteget megvizsgálni:

„Ha beteghez mégy, érdeklődjél majd, hogy fáj-e 
valamije; ha azt mondja, hogy fáj, akkor kérdezd 
meg, hogy a fájdalom erős-e és makacs-e.

109



Aztán fogd meg a beteget a pulzusánál és vizsgáld 
meg, van-e lázit. Kérdezd meg, hogy a láz 
borzongással jelentkezik-e, hogy szenved-e a beteg 
álmatlanságban, hogy van-e rendesen széke és vizel-e. 
Szemléld meg mindkettőt. Állapítsd meg, hogy 
veszély fenyegeti-e a beteget, és hogy a betegség 
heveny-e.
Kérdezd meg, miként kezdődött a betegsége, és 
érdeklődjél, hogy mit mondtak azok az orvosok, akik 
előbb már látták a beteget, és vajon mind egy 
véleményen voltak-e; valamint tudd meg azt is, hogy 
a beteg szenvedett-e már hasonló betegségben.
Ha ezt kikutatod, így megtudod a betegség okát és 
nem lesz nehéz számodra a gyógyítás.”

A szerzetesek elsősorban a belgyógyászattal foglalkoztak. A bonctan, 
sebészet, szülészet háttérbe szorultak.

A kolostori orvostudománynak különböző változatai alakultak ki annak 
függvényében, hogy melyik országról van szó: Anglia, Itália, német nyelvterület, 
vagy Spanyolföld.

Hazánkban a X. században Pannonhalmán, Pécsváradon, Zalában, 
Bakonybélen létesültek bencés kolostorok. A magyarok orvoslása ettől az időtől 
kezdve ugyanazt a fejlődést mutatja, amit a vele érintkezésben lévő 
kultúrbirodalmak. A magyar szerzetesek is sok természettudományos munkát 
írhattak, mert a tudományos működésre a regula kötelezte őket is. Sajnos a tatár 
dúlás elpusztította a keresztény Magyarország ezen időszakra vonatkozó orvosi 
emlékeit is.

Salernói orvosi iskola

Salerno hajdanán a Magna Grneciához, majd a Római Birodalomhoz, azután a 
Bizánchoz tartozott. A középkorban önálló fejedelemség volt, majd a szicíliai 
királysághoz csatolták. Itt a görög kultúra, a római civilizáció és az arab hatás 
ötvöződött a korai keresztény szellemiséggel.

Már a VII. században felépült a Benedek-rendi kolostor, melyhez 
hamarosan kórházat is csatoltak. A kitűnő klimatikus viszonyok, a természetes 
gyógyforrások megadták azt a lehetőséget, hogy a szerzetes orvosok a 
nagyszámban megforduló beteganyagon értékes tapasztalatokat gyűjtsenek. Az 
antik műveltség és nyelvhasználat, valamint a bizánci kapcsolatok adták meg a 
lehetőséget, hogy Salerno szerzetes-orvosai a görög és latin szerzők műveiből 
fejleszthessék tudásukat. Ez a klasszikus hatás tűnik fel a salernói 
orvostudománynál Constantinus Africanus felléptéig, aki lelkes híve volt az 
arab orvostudománynak. Fordítói munkásságával egy egészen új világot tárt 
olvasói elé.

Az arab szerzők munkáin kívül arabról fordította le Hippokratész, 
Galénosz, Thephilosz és Isaac Judaeus műveit. Receptgyűjteményével
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gyógyszerkönyvet adott kortársai kezébe. Működési 
ideje alatt emelkedett Salerno európai hírűvé: „Civitas 
Hippocratica” néven emlegették.

Új vonás, hogy az ezredforduló környékén a 
szerzeteseken kívül itt már civil orvosok is megjelennek. 
De nem csak férfiak, hanem nők is. Mulieres 
Salernitanae úgy szerepelnek, mint az első orvosnők: 
Trotillá és Ábellá.

Az oktatást egyre komolyabban vették. Királyi 
rendeletre a XII. században már vizsgához kötötték az 
orvosi gyakorlatot. II. Frigyes német-római császár a 
tanítás idejét öt évben állapította meg, alapos tanrendet 
állított össze. Az iskola hírnevét egy laikusoknak 
készített tanköltemény őrizte meg a leghatásosabban: 
„Regimen sanitatis Salernitatum

69. sz. ábra
Constantinus Africanus 

(1010-1087)
Kódex iniciálé

Az egészségre, diétára, gyógyszerelésre és gyógykezelésre vonatkozó tanácsokat 
ad rímes hexameterekben, hogy könnyen megtanulható legyen. Ma is közismert 
több, egészségre vonatkozó tanácsa, így például:

„Si tibi deficiant medici, medici tibi fiant
Haec tria: mens hilaris, requies, moderate diaetae!"
(„Ha nincsenek orvosaid, legyen orvosod ez a három: 
vidám kedély, nyugalom, mértékletes táplálkozás!”)

„Contra vim mortis, nulla est herba in hortis."
("Halál ereje ellen nincs gyógyfű a kertekben.”)

„Post coenam stabis, seu mille passus meabis.”
("Evés után állj, vagy sétálj ezer lépést.”)

A kolostori orvoslás kezdetben még alacsony színvonalú volt, de 
kárpótolta a keresztény könyörületesség. Minden püspöki székhelyen, ahol 
papképzés folyt, a teológián kívül orvoslást is tanítottak. 
Teológiai alapról indulva nem foglalkoztak boncolással, életműködések 
kutatásával, szülészettel és nőgyógyászattal, így az orvoslás spekulatívvá vált. A 
gyógykezelés diétás előírásokban, növényi gyógyszerek adásában, gyógyfürdők 
alkalmazásából állt. E célból a kolostorok kertjeiben gyógynövényeket 
termesztettek. A kolostori orvoslás új mozzanatot hozott a betegellátásba azzal, 
hogy meghonosította az ápolást. Az elgyengültek, idősek és betegek ápolása a 
keresztény szeretettan jegyében zajlott. Ezen az alapon tanították a püspöki 
iskolákban a teológia mellett az orvoslást, hogy a papság híveinek nemcsak lelki,
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hanem testi bajaikban is segítőik lehessenek. Ezen az alapon létesítették a 
szerzetesek és uralkodók a kórházakat és szegényházakat.

70. sz. ábra
A kolostorok biztonságot nyújtó falai között zajló szellemi élet

71/a., b. sz. ábrák
Kódex iniciálé híres képei mutatják a korabeli gyógyítást
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V ftfn
72. sz. ábra

Iniciálé „H” - középkori tanítási jelenet 
(Apollóniái gyűjtemény, Erfurt)

Skolasztikus orvoslás

73. sz. ábra
Iniciálé „L" - gyógyszertár 

(Apollóniái gyűjtemény, Erfurt)

A XI. századra egész Európában elterjedt a kereszténység, kialakult a 
keresztény kultúra. Vezérállam a német-római császárság. Az államok mind 
elismerték a pápa felsőbbségét, az uralkodók tó'le kértek koronát, őt fogadták el 
döntőbírónak. A század végén Európa politikájában nagyobb változást a 
keresztesháborúk okoztak.

A keresztesháborúk jelentősége abban foglalható össze, hogy Európa népei 
megismerkedtek a kelet kultúrájával, s nyomukban kialakult a polgáriasodás, a 
városépítés, kolostorok alapítása, törvényalkotás, művelődés. Megalakultak a 
lovagrendek, fellendült az irodalom. Kialakult a jogbiztonság, az igazságügy és a 
közigazgatás. 1215-ben Angliában kiadják a Magna Chartát, hét év múlva pedig 
hazánkban az Arany bullát. Ebben a korszakban zajlott le az európai kultúrát 
összeomlással fenyegető utolsó népvándorlási hullám, a tatárjárás.

A XI. században a nyugat-európai népeknél a tökéletesedő kolostori 
orvosi tudással, az araboknál pedig virágzó orvoslással találkozunk. E két 
irányzatból alakult ki a század végén az egyetem intézménye, az egyetemi 
orvoslás, amely gátat vetett a régebbi deduktív okoskodásnak. A tudósok eleinte 
csak tanították és magyarázták a görög és arab szerzők műveit. Később a teológia 
tanaival vetették össze és vitatták meg a részletkérdéseket.

A XII. századtól kezdve az orvostudományban is megjelenik a 
skolasztikus irányzat, ami szó szerint „az iskola tanítása”. A középkor
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tudományos centrumaiban a XII. században alakult ki a tanárok (magiszterek) és 
a diákok (scholarusok) testületéiből az oktatás intézményének szilárd hálózata. 
EzTárencíszert ma a skolasztika szóval szoktuk jellemezni.

A XIII. század az európai egyetemek virágkora, melyek a XII. század 
végétől kezdve bontakoznak ki a diákok és a tanárok közösségeiből, „universitas 
magistrorum et scholarium”. Az újfajta intézménynek saját igazgatása és 
jogrendszere van. 4Jb°l°Sna' egyetemen''! 113 óta honfitársi alapon (latinul: 
natio) oszlanak meg a diákok!- Az ún. prokurátor választja meg az egyetem 
rektorát. A bolognai rendszabályok például szolgáltak más egyetemek 
alapításához is. Kb. 1250-től kezdődik a különböző szakágakra, „karokra” 
(fakultás) való tagozódás. A fakultások évente választják meg elöljárójukat, a 
dékánt. A^dékánök'jogosultak a vizsgáztatásra és a jogok odaítéléséra, ők adják 

^— meg'a doktori címet és ezzel az oktatásra való engedélyt. Az egyetemek előjoga a 
hivatali rangok odaítélése, ők szabják meg az illő öltözetet, a talárt és a 
különleges fejfedőt, valamint vezetik a nagyon fontos anyakönyvit?

A skolasztika kiemelkedő képviselői: Albertus Magnus, Aquinói Szent 
Tamás, és Roger Bacon. A legnagyobb hatást Aquinói Szent Tamás tette, aki 
nagyszerű kodifikációját adta az akkori emberi gondolkodásnak. A skolasztika 
oktatási módszere többek közt abból állt, hogy az arab irodalomból elfogadott 
szakanyagot feldolgozták és megpróbálták az arabok által közvetített görög 
szerzőket összhangba hozni a keresztény hitvilággal.

74. sz. ábra 
Egyetemi előadás

A professzor az előadópultról (ex chatedra) olvasott fel a tekintélyes antik 
és arab szerzők fennmaradt munkáiból. Ezt a diákok szorgalmasan leírták, majd a 
skolasztika gyakorlatának megfelelően megvitatták. Különösen az antik
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filozófus,,Arisztotelész^volt a támadhatatlan tekintély. A medicina területén a 
skolasztikus anatómia és kórtan feltételek- nélkül követte Galénosz írásait. A 
középkor meghatározó—betegséselmélete ennek következtében a humorál- 
patológia, a testnedvek kórtana volt. A skolasztikus medicinából hiányzik  a 
néppel való kapcsolat, .amely . eddig a kolostori orvoslást jellemezte. Az a 
kiváltságos, aki elnyerte a doktori címet, a lakosságnak csak a töredékét kezeli, 
vagy bent marad oktatni az egyetemen, vagy a nemesség, illetve a gazdag 
polgárság orvosa lesz.

Orvostörténeti érdekesség, hogy 1276. IX. 8-án Petrus Juliani, Liszabon érseke 
személyében egy orvos került Szt. Péter trónjára: XXI. János néven pápa lett. 0  az 
egyetlen orvos, aki a pápai trónig jutott. Jelentős tudós volt, aki filozófiai és lélektani 
munkái mellett oivosi műveket is alkotott. A „Thesaurus pauperum” - a szegények 
kincsestára - a maga nemében a kor legnépszerűbb könyve volt a gyógykezelés terén. 
A középkorban elsőként ő adott módszeres áttekintést az elmebetegségekről, melyeket 
a testnedvek valamelyikének túltengése által okozott zavaroknak tekintett.

A kereszténység első századaiban kialakult diakonissza intézmény a 
középkor elején visszafejlődött. A XII. század elejére a szegényellátás kizárólag 
a kolostorok és a kórházak feladata lett. A kolostorok szerzetesei gondoskodtak 
az utasokról, a szegényekről, nevelték az árvákat, gyámolították az özvegyeket és 
szükségben szenvedőket, ápolták a „betegeket. Nagy Károly és utódai 
szorgalmazták, hogy a kolostorok tartsanak fenn kórházakat és lássák el az arra 
rászorulókat. A szent életű szerzetesek és szerzetesnők életrajzában számos adat 
található a kolostorokban folytatott jótékonyságról, pl.:

Szt. Valbuigu a heidenheimi kolostort a 
segélyosztás és az ápolás központjává tette A 
környék betegei részére szolgált a betegek háza 
(hospitium infirmorum), melyet a kolostor 
tartott fenn. Három egyházi és egy világi 
személy ápolta a betegeket.

Árpád-házi Szt. Erzsébet magyar királylány 
a késő középkor legnépszerűbb szentje. II. 
Endre magyar király és merániai Gertrud 
harmadik gyermeke, thiiringiai őrgróf Lajos 
felesége. Mint boldog feleség is aszkéta életet 
élt, gyámolította az elesetteket és a betegeket. 
Férje keresztes hadjáratba indult és útközben 
meghalt. Erzsébet ekkor hordta szíve alatt 
negyedik gyermekét. Sógora gonoszsága miatt - 
rózsa legenda - Marburgban telepedett le, ahol 
kórházat alapított és maga is ápolta a betegeket.

75. sz. ábra
Árpád-házi Szent Erzsébet 
(Liezenmayer Sándor festménye)
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Betegápoló lovagrendek

A X-XI. században a szinte folyamatosan_igénybe vett szenfoldi
zarándokutak mentén - Európa legtöbb országában - egy kolostor és ispotály-lánc 
létesült, s a kor szellemének megfelelően emberbaráti tevékenységet valósított 
meg. Maurus jómódú kereskedő, gazdag ajándékok ellenében elnyerte az 
egyiptomi kalifától, hogy a szentföldi zarándokút végső céljánál, Jeaizsálemben, 
a transzkontinentális ispotály-láncolat legkeletibb pontján a VI. században 
alapított, de időközbenenyészetnek indult ispotályt újjáépíthessék. Ezzel 
kezdetét vette a jeruzsálemi SL János Lovagrend, ~fhas néven a Johanniták, 
később rhodusi, majd később máltai lovagrend néven ismert betegápoló szervezet 
dicsőséges és felemelő, de némely korszakban lehangoló története. Azonban 
amikor a szunniták helyett a síiták kerültek hatalomra, a zarándokok, helyzete 
tarthatlanná vált. A panaszok és jajszavak mind sűrűbben és mind kiáltóbban 
jutottak el a nyugati országok kereszténységéhez, ami indító oka lett az ún. 
keresztes hadjáratoknak. Véres ütközetek után (1099. július 15-én) a keresztesek 
elfoglalták Jeruzsálemet, megalapították a jeruzsálémi keresztény királyságot.

A királyság megalapítása után számos keresztes vitéz lépett be a bencések 
ispotályának szolgálatába, vagyonukat, birtokukat is az ispotálynak 
adományozva. Az erkölcsileg és vagyonilag egyaránt megerősödött betegápolók 
(1112-ben) egy önálló, Szt. Jánosról elnevezett új rendet alapítottak. A rend 
tagjai hármas fogadalmat tettek, mely melle hamarosan egy negyediket is 
illesztettek: a hitetlennek nevezett mohamedánok elleni harc fogadalmát. így az 
eddigi betegápolással foglalkozó rendből hadakozó-betegápoló, díszes lovagrend 
lett.

A rend történetének fontos része a betegápolási szabályzat1, amelyből 
megtudjuk, hogy a jeruzsálemi kórházban ezidőtájt hat orvos, három seborvos is 
működött. Fontos rendelkezése volt a szabályzatnak, miszerint a lovagoknak a 
betegeket éjjel-nappal szolgálnia kellett.

A Máltai lovagrendet követően számos más lovagrend is megalakult 
ebben az időben, pl.:

Német lovagrend: elsősorban a német származású zarándokok védelmére. 
Szabályzatukban szerepelt, hogy ahol csak birtokokat szerez a rend, köteles 
kórházat is alapítani. A rendszabályok utasításai szerint a kórház élén igazgató 
állt, aki ügyelt a gondos ápolásra és a felvett betegek szükség szerinti orvosi 
ellátására. A betegápolásban nők is közreműködhettek.

Templárins lovagrend:)  francia alapítású. Jeaizsálemi rendházuk az 
egykori Salamon templomának romjai közelében volt, innen vették nevüket.

Szt. Lázár rendje:) a poklosok ápolására alakult, amely betegség abban az 
időben nagyon elterjedt volt.

A lovagrendeken kívül polgári ápolórendele is alakultak ebben a 
korszakban, az alapító szándékainak megfelelő jótékony cselekedetek 
kivitelezésére, pl. a Szentháromság rendje a keresztény rabszolgák mohamedán 
fogságból való kiváltása és ápolása céljából.
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A céhrendszer és a betegellátás

A keresztes hadjáratok kedvező hatást gyakoroltak a városok fejlődésére. 
A kelettel való szorosabb összeköttetés nagy lendületet adott a kereskedelemnek. 
A városok lettek azok a gócpontok, ahol a kereskedelem összpontosult, ami 
viszont az ipari-kézműves tevékenységre is kedvező hatással volt. Mindezek 
szolgáltak alapul a céhrendszer kialakulásához.

Az ipar és a kereskedelem a városi jólétet nagyban előmozdította. A 
városokat védelmi célból erős kőfalakkal vették körül, a falakon belül pedig 
jótékony intézeteket, köztük pl. kórházakat alapítottak. Ezen kórházak 
nagyrészét céhek, kisrészét magánszemélyek alapították. A kórház élén igazgató 
állt, aki világi személy volt, ő felelt az anyagi javakért, valamint kötelességei 
közé tartozott az ápoló személyzetre való felügyelet is.

Betegellátás hazánkban

Ebben a korban hazánkban is a Karolingok nyomdokain haladtunk. A 
kórházak nálunk is - éppúgy mint Európa más országaiban - nemcsak 
betegápolással foglalkoztak, hanem a szegényei látás egyéb formáit is nyújtották. 
A kórházak jelentős tényezői voltak a hetegápoló-rendek elterjedésének, mivel e 
rendek a kórházi ellátásra specializálódtak.

Az a vallásos buzgóság, amely az 
Árpád-házi királyainkat jellemezte, 
megnyitotta az utat a Johanniták számára is 
hazánkba. II. Endre királyunk Szentföldre 
induló seregében már megtaláljuk a 
magyarországi János-lovagokat is. A 
tatárdúlás után Esztergomban, a 
Margitszigeten, Székesfehérváron,
Pozsonyban, Nagyvárandon alapított 
kórházaikról van tudomásunk.

76. sz. ábra 
A székesfehérvári keresztesek 

ispotályának pecsétje 1332-ből

II. Géza királyunk, mint magyar ispotályos rendet, a Stefanitákat (Szt. 
István királyunk Kereszteseit) 1150 körül alapította. Az 1244-es polgárháborútól 
kezdődően azonban már az írásos emlékeinkben nem történik említés róluk.

A Szt. László lovagrendre is található utalás bővebb irodalmi forrás
nélkül.

A polgári betegápoló rendek megtelepedtek hazánkban is.
A következő évszázadokban a reneszánsz gazdag szellemi élete az egész 

skolasztikát háttérbe szorította.
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A késő középkor (reneszánsz) orvostudománya

A renaissance (fr.) újjászületést jelent. Az emberi műveltség történetének azt a 
korszakát értjük ezen kifejezés alatt, amely a középkorból átmenetül szolgál az 
újkorba. Szülőhazája Itália, s lényege voltaképpen az, hogy az ember ismét felfedezte 
a természetet, felfedezte saját magát, öntudatra ébredt az egyén, felfedezve egyéni 
jogait.

Mint a műveltség egyéb korszakainak, úgy a reneszánsz határát sem lehet 
valamely évvel megjelölni. Egyesek a Danit;: Divina Commediája, vagyis modem 
nyelven az első irodalmi remek megjelenése évétől (1308), mások Petrarcától, az első 
humanistától számítják kezdetét.

A művelődéstörténetben általában három századra: a XIV. (korai), a XV. 
(virágzó) és a XVI. (késői) századokra terjed a reneszánsz időszaka.

77. sz. ábra
Középkori szövegmagyarázat (rézkarc, Augsburg - 1519)

A XIV. században a skolasztika hanyatlani kezd,^a kritika mindinkább 
teret hódít. A tudósokat nem elégíti ki már a klasszikus írók kivonatos, esetleg 
hibás fordításai, amelyek még a kolostori orvoslás termékei voltak. Az 
egyetemeken megindult tudományos élet maga után vonta annak szükségességét, 
hogy a klasszikusokat.eredetiben ismerjék meg.

Az újonnan felfedezett klasszikus—irodalom, tudomány, művészet 
erőteljesehlraírányította a figyelmet az emberre. A kor emberének eszményképe 
az antik világ szépsége, tudása és egyetemessége lett. Ettől kezdve a tudós 
minden idejét és energiáját az ember tanulmányozására fordítja, az előző 
századok meddő vitáival szemben, humanista. Az egyetemességre, a 
harmóniára, az intellektuális elmélyülésre való törekvés, a vallás és a földi élet 
összebékítése a humanizmus lényege. Ebben a korban minden művelt ember - 
maga a pápa is - humanista.

Ezzel kezdetét vette. a. természet törvényeinek feltárása és ezek alapján az 
orvostudomány is fejlődésnek indult. Az új szellem egyetemessége mellett
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különbözőségeket is mutatott az egyes országokban, ami kihatott az 
orvostudományra is. Az angol szellem a valóság tiszteletével vált ki: a 
betegségek objektív tüneteinek megfigyelésére törekedtek. A franciák az éles, 
elemző szellemet vitték be a természetfilozófiába: Montpellierben a sebészet 
indult fejlődésnek. Az ̂ olaszokat kötötte legkevésbé a továbbiakban a középkor 
szelleme. Firenze'Volt az újjászületés központja. Kialakultak azok az „ösvények”, 
amelyek átvezettek a mai orvostudomány megalapozásához. AJeonyvnyomtatás 
felfedezése pedig a tudomány közkinccsé válásához járult hozzá.

A reneszánsz megjelenése az__orvoslás terén két egymást követő 
szakaszban zajlott le:----

Az első szakaszban még a középkor tanulmányozása uralkodott, bár már 
nem elégítette ki az orvosokat az antik szövegek kommentálása, vitatása, ennek 
ellenére igyekeztek az orvosi szövegekben előforduló ellentmondások 
feloldására. Rájöttek, hogy számos^ellentmondás oka a dribás^jbrdítás. Ez 
késztette az orvosokat, hogy az eredeti szövegekhez forduljanak. A tekintélyes 
régi könyveket újraértékelték. Galénoszt és Hippokratészt Avicenna és Rházes 
elé helyezték. Megindult a szellemi küzdelem az ún. arabisták és Galénosz hívei 
között. Mindezek következtében holttesteket boncolnak, kórojy elváltozásokat 
vizsgálnak, terjed a betegágy melletti tanítás. A gyarapodó saját tapasztalatok 
nemsokára áttörték az ókori tudás határait. Az írott ismeretek és a valóság között 
tovább nem mellőzhető ellentmondások tátongtak. Ezen ellentmondások feletti 
vita jellemzi az orvosi reneszánsz második szakaszát. Ebben az időszakban 
három különböző felfogás különíthető el:
a. Az egyre jobban megmerevedő konzervatív felfogás. Galénosz hívei meg 
- voltak győződve arról, hogy a nagy orvos mindent tudott, ami tudásra

érdemes és hogy tévedhetetlen volt. Az ellentmondásokat nem vették 
__tudomásul. --------
b. Az ellentétes felfogást Paracelsus testesíti meg, aki a leghevesebben utasította 

el a galénoszi hagyományt. Az antik könyveket a haladás akadályainak 
tartotta (azokat el is égette), új medicinát kívánt alkotni, amely a természet 
megfigyeléseire_és a tapasztalatokra támaszkodik.

c.  ) A középutasok)  képezték az orvostudomány igazi reneszánszát. A
legvilágosabban Vezalius munkássága jelentette a fordulópontod Anatómiáját 
végigkíséri a Galénosz tekintélyével való küzdelem. Bár kíméletlenül rámutat 
Galénosz számtalan hibájára, ennek ellenére nem szakít gyökeresen a régi 
tradíciókkal. —.

Felismerésre került, hogy bár a régiek sem tudtak mindent,- - mégis 
érdemük, hogy lefektették az emberi tudás alapjait és kidolgozták azokat a 
módszereket, amelyek segítségével az ember újabb ismereteket szerezhet.

Európában először az anatómiának sikerült megszabadulnia a régi 
nézetek bilincseitől. Ez annál is inkább könnyen ment, mert a kor nagy művészei 
is érdeklődéssel tanulmányozták az emberi test szerkezetét. Leonardo da Vinci 
pl. mintegy 700 bonctani témájú tollrajzot hagyott ránk. Eleinte az olaszok 
vezetnek az anatómiai felfedezésekben, majd a franciák következnek Jacques 
Dubois (Sylvius de La Hoe) révén, aki sorbonni anatómus volt. Az agy egyes 
részeit róla nevezték el (fossa, aquaeductus). Bár 53 éves korában avatták fel
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Párizsban az orvostudomány borostyánosává, hamarosan európai hírű anatómus 
lett. ,

Sylvius tanítványa i  -kor-legnagyobb anatómusa, a bonctani tudomány 
megalapozója, Andreas Vés ali as. v

Oivosdinasztia légkörében nőtt fel. Szépapja Ibn Sina követője volt. Dédapja 
Burgundiái Mária háziorvosa. Nagyapja kommentálta Rhazeszt és Hippokratészt. 
Apja udvari gyógyszerész.

78. sz. ábra 
Vesalius

(Nagy Zoltán rézmetszete)

Párizsban, tanult, s különös buzgósággal 
boncolt, eleinte állatokat, később akasztott 
emberi tetemet.

Páduába frient .sebésztanárnak, akire az 
anatómiai előadásokat is rábízták. Eleinte még 
Galénosz tanaihoz ragaszkodik. Galénosz tanai 
mindaddig megfellebbezhetetlenek voltak 
számára,— amíg fel nem kérték, hogy 
Bolognában,két csontvázat állítson össze, egy 
majomét és egy emberét. Ekkor tűnt fel neki, 
hogy Galénosz a majom anatómiájából 
következtetett az emberére.

Felismerése döntő jelentőségű volt, 
aminek következtében az<=4Í43-ban ínegjelent 
munkájában: „De humani corporis fabrica 
libri septem”- ben már saját tapasztalatai 
alapján ismerteti az emberi szervezetet. Tanait 
leginkább mestere támadta, eretnekséggel 
vádolta meg. Ő pedig városról-városra 

vándorolva a tetemeken demonstrálta igazát. 
Anatómiai .munkássága, amellyel a galénoszi 
bonctant megdöntötte, a test egészére kiterjedt, 
több mint 200 tévedést kiigazítva. Átállás a

galénoszi anatómiáról a vezáliuszira nem ment könnyen.

Könyvéből - melynek metszeteit a Tizian tanítvány, Jan van Kalkar készítette - 
csak kevés példány készült. A csodálatosan szép címlapon a kíváncsiakkal megtelt 
boncterem közepén előtérben Vesálius boncol. A nézők arcán feszült kíváncsiság. És 
fenn a kép felett a halál uralkodik az egész kompozíción.

A 659 oldal terjedelmű mű 7 . könyvre osztott: 1. csonttan, ebben cáfolja 
Galénoszi leginkább. Talán ez a legsikerültebb. 2. élettani szemléletű, amely az izmok 
leírását tartalmazza. 3. az érrendszert tárgyalja. Ebben csak finomítja Galénosz tanait. 
4. az idegrendszert ismerteti. Talán ez a legkevésbé sikeres. 5. a hasi szenek  
anatómiájának gondos leírását tartalmazza és igazítja ki az ókori tévedéseket. Ebben 
található még a magzati fejlődéssel foglalkozó fejezet is. 6. a mellkasi szervekről szól. 
Ebben nem szakít Galénosszal, csak modernebb nála. Nem jött rá például a 
vérkeringésre, stb. 7. az agyvelővel és az érzékszervekkel foglalkozik.

A rajzok alapján készített metszetek felülmúlhatatlan tudományos és 
művészettörténeti értékűek. Az egyik legszebb kép az első könyvben található: egy 
férficsontváz jobb kezével egy koponyára támaszkodik, fejét bal kezébe hajtja, s 
elgondolkodva nézi az állványon lévő koponyát, elmélyedve a halál és az élet
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rejtelmeiben. Az állványon felirat: Vivitur ingenio - caeterna mortis erunt. (Csak a 
szellemi marad meg, minden egyéb múlandó.)

79. sz. .ábra
„De humani corporis fabrica libri septem”

A Vesaliust követő anatómusok részben—együttműködve, részben 
hadakozva egymás ellen létrehozták az újkori anatómia alapjait. Ha elgondoljuk, 
hogy mindez a mikroszkóp feltalálása előtt történt, elismeréssel kell fejet 
hajtanunk azelőtt, hogy mi mindenre képesek voltak mindössze a puszta 
szemükkel.

Bármilyen hirtelen nőtt nagyra az 
anatómia hatása, az még korántsem érződött 
eléggé a gyógyítás gyakorlatában. A XVI. 
század orvosai nem gyógyítottak 
korszerűbben a megelőző századokban 
alkalmazott gyakorlatnál. Az antik tekintély 
rombolásában a középkor és újkor 
határmezsgyéjén tevékenykedő Philippus 
Aureolus Theophrastus Bombast us 
Paracelsus von Hohenheim ment a 
legmesszebbre. Olasz földön tanulta a 
medicinát. Kifogásolta, hogy az egyetemeken 
a professzorok nem a saját tapasztalataik 
alapán tanítanak és ajánlanak 
gyógyeljáfásokat, hanem az antik szerzők 
művei alapján. Mindent j uegtefö- hogy 
megszabaduljon a^középkori nézetektől, 
előadásait is német nyelven tartotta.

80. sz. ábra
Boncolást ábrázoló miniatúra a 
15. század utolsó negyedéből
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Amikor hímeve tetőpontján Bázelban városi orvos és az egyetem tanára lett, a 
diákok János-napi ünnepén nyilvánosan tűzre vetette az éppen használatos tankönyvet, 
„hogy a füsttel elszánjon minden szerencsétlenség, és megtisztuljon a monarchia” - 
tudniillik a gyógyítás monarchája, amit egyedül az ő tanítása képvisel.

Bemutatkozása az egyetemen egy hirdetménnyel (intimatio) történt, amelyet 
kiakasztott a kapu elé.

Intimatio

„Az einsiedelni Theophrastus Bombastus 
von Hobenheim. az orvoslás és sebészet 
doktora és professzora üdvözli a gyógyítás 
tudományának tanulóit...

Ki ne tudná, hogy manapság az orvosok 
többsége a betegek legnagyobb ártalmára 
otromba hibákat követ el, mivel túlságosan 
szolgai módon tapad Hippokratész, 
Galénosz, Avicenna és mások szavaihoz, 
mint Apollón háromlábú jósszékéről 
elhangzott csalhatatlan kinyilatkoztatáshoz, 
aminek szövegétől csöppnyi eltérés sem 
engedhető meg. Isten kegyelméből 
ilyntódon tekintélyt parancsoló címekhez 
lehet jutni, igazi orvossá válni annál 
kevésbé. Kern a cím, nem az ékesszólás, 
nem a nyelvbéli jártasság avagy számtalan 
könyv elolvasása teszi a doktort, bármily 
dicső legyen is ez. hanem a természet 
dolgainak és titkainak legmélyebb ismerete, 
ami önmagában is többet ér azoknál.

így bát kedves olvasóim, ha 
valnmelyikőtöket csábítják az apoliói 
mesterség rejtelmei, s kedvet és vágyat érez 
a legyőzésükhöz, ha igen csekély idő alatt 
el akarja sajátítani mindazt, ami ehhez a 
tudományhoz tartozik, késedelem nélkül 
induljon útnak ide Bázelba, s még többet és 
fontosabbat is megtudhat, mint amennyit itt 
röviden felvázolhattam. Hogy szándékomat 
nyíltabban lol-fedjem, elmondhatom, hogy 
nálam nem lesz szó a régiek vegyülékeíröt 
(complexiones), sem a testnedvekröl 
(humores), amelyekből tévesen minden 
betegséget leszármaztatnak, miáltal a mai 
orvosok készen kapják a betegségeknek, 
azok okainak, a kritikus napoknak, 
stb.magyarázatát. Ez csak azt elégíti ki, aki 
beéri hozzávetőleges ismeretekkel. Mind

azonáltal ne ítéljetek erről addig, amíg meg 
nem hallgattátok Theophrastusf. Éljetek 
boldogan, és fogadjátok jóindulattal az 
orvoslás megújítására tett kísérleteimet.”

Paracelsus aforíznuiihóí

„Az orvos a természet neveltje, a természet 
teszi orvossá, csak az az igazi orvos, aki 
tapasztalatait a természetből meríti, és nem 
az, aki eszével, kiagyalt gondolataival, a 
természet és annak sajátosságai ellenében 
h, beszél, cselekszik.

Az orvos nem ura, hanem csak szolgája a 
természetnek; Ezért úgy illik, hogy az 
orvoslás tudománya a természet akaratát
kövesse...

Jobb egy orvosságot megismerni és 
megérteni, mint a kolostorok nagy 
könyvtárait átböngészni, ahol ezer lap 
közül jó ha egy felet meg lehet érteni. 
Abból, amit a természet adott, nem kell 
hosszú recepteket kigondolni.

Az orvoslás tudománya a szívben 
gyökerezik Akinek a szive hamis, az 
orvosként is hamis, akinek a szíve igaz, az 
orvosként t$ igaz...

Kétféle terület van, ahová a betegségek 
behatolhatnak, és ahol elterjedhetnek. Az 
egyik az anyag, vagyis a test, benne búvik 
meg és lakozik minden betegség; a másik 
terület nem anyagi természetű, ez a test 
lelke, amely a testben megfoghatatlanul és 
láthatatlanul él, és pontosan ugyanazokban 
a betegségekben szenvedhet, mint a test. De 
mível ennek léte független a testtől, ezért ez 
az „ens spirituale”, a lelki létező, amelytől 
a betegség származik. .Ezért kétféle 
betegség vari. a lelki és a testi.”

Az orvostudományt a természettudományok, sőt;határozottan a kémia felé 
terelte. Fiatal korában hajlott az alkémia, misztika, asztrológia felé. Élete végén 
azonban megállapította, hogy a „panacia keresése csak fiatalkori álom volt.
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Korát megelőzte állásfoglalása, ^miszerint a medicina egységes és abba a 
sebészet is beletartozik.

Széleskörű sebészi tapasztalatait a skandináv hadjáratokban, mint 
katonaorvos szerezte. Európa szinte valamennyi országában megfordult. A 
lerombolt tekintélyek helyébe nagy magabiztossággal saját személyét állította:

A Puragranum előszavából
,  - > £  s -SS '  . * s

„...Csak. utánam, Avicenna, Galénosz, Rházesz, 
Montagnana, .Meszue és a többiek, mind utánam, nem 
én tiutánatok! Ti párizsiak, montpellieriek, svábok és 
méisseniek, kölniek és bécsiek, és ami csak van a
Duna partjain és tenger szigetein, te Itália, Dalmácia, 
Szarmácia, te athéni és te görög, te arab és te izraelita, 
mind utánam és nem én tiutánatok!
Közületek nem marad meg senki a legeldugottabb 
zugban sem, amelyre a kutyák hugyoznak, én 
ellenben uralkodó leszek, enyém lesz a birodalom, 
vezérelem a birodalmamat, és én övezem fel az 
ágyékotokat...”

Jó ösztönű, sikeres o rv o s -voJt, pacientúrája az akkori egész társadalmat 
felölelte. A pszichoterápia jelentőségét Telismerve hangsúlyozta, hogy „az orvos 
jelleme sokkal erőteljesebben hat a betegre, mint az összes gyógyszerek. ” Ő 
hangsúlyozta először, hogy foglalkozási betegségek is vannak. A-iemek 
hasznájata kezében vált általánossá. A gyógynövények felkutatásában is 
fáradhatatlan volt, gyógyszereit maga késztítette.

Hazánkban kétszer is járt. 1521-ben, amikor Tokaj boraiban a fold aranyának 
remek átlényegülését magasztalta. Másodszor 1537-ben Pozsonyban jár, amint az a 
korabeli számadáskönyvekből kitűnik. Az akkori városbíró a tiszteletére adott 
lakomára meghívta a magisztrátus tagjain kívül a pozsonyi orvosokat is.

Európában a bonctan alapvető felfedezései a sebészet fejlődését is 
elősegítették. A sebészetnek Franciaországban volt a legnagyobb tekintélye. Itt 
működött Ambroise Páré, aki a sebészetet empirikus tudománnyá tette. A 
felcserséget Párizsban tanulta egy borbély mellett. Mint tábori sebész, számos 
ütközetben vett részt. Már az első esetben kényszerű felfedezést tett. A tábori 
segélyhely raktárából kifogyott az olaj. (A kor uralkodó felfogása szerint minden 
lőtt seb mérgezettnek tekintendő, ezért tüzes vassal, vagy forró olajjal 
kiégetendő.) Az ütközet után sok volt a sebesült és kevés az olaj. A fiatal felcser 
nagy gondban volt, hogy mit tegyen. Égetni nem szeretett, így a rangosabb 
sebesültekre használta el a forró olajat. A többieket bekente tojássárgájából, 
rózsaolajból és terpentinből készített kenőccsel. Arra számított, hogy az utóbbiak 
reggelre mind meghalnak a mérgezéstől. Reggel azonban azt találta, hogy a 
közkatonák viszonylag jól érezték magukat, az összeégetett tisztek viszont 
lázasan és kínok közt fetrengtek. Ebből következtetett arra, hogy mérgezés nincs, 
ezért meghonosította a kímélő sebkezelést, száműzte az égetést.
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Párizsba visszatérve Dubois professzor 
mellett kapott állást, aki rábeszélte, hogy 
katonaorvosi tapasztalatait írja meg. Minthogy 
latinul nem tudott, könyvét franciául írta. Könyve 
hamarosan több nyelvre fordítva újra megjelent, s 
150 évig a sebészek kézikönyve maradt. Királyi 
sebész és kamarás lett. Amikor 1561-ben Páré 
megjelentette az „Anatomic universelle du corpus 
humain” című könyvét, melyben Vezaliusra 
támaszkodik, a vezaliusi tanok teljes győzelme 
végleges lett.

Hiába a magasrangú pártfogók támogatása, 
élete végéig küzdenie kellett a maradisággal, pedig 
nagyon szerény volt. Nevezetessé vált mondása: „Je 
le pansay et Dieu le guarist” (Én kezeltem, Isten 
gyógyította meg). A kor nagy sebésze lett: bevezette
a vérzéscsillapítást az erek lekötésével, sz ib|.a
tökéletesítette az amputálásokat. Rendkívüli A. Páré
technikai érzékkel művégtagokat készített. (Kass János grafikusművész rézkarca) 
Hagyomány szerint olyan műkezet is készített, amellyel írni is lehetett.

83. sz. ábra 
Páré artériát köt le

(Cliartran T. olajfestménye a Sorbonne épületében)

Foglalkozott a szülészettel is, lábrafordítást végzett és szorgalmazta a 
férfiak bevonását a szülés lefolyásába. Óvta a sebészeket a pénzsóvárságtól, amit 
a sírkövére vésett egyik aforizmája is kifejezésre juttat:
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„Az ki gazdagságéi-’, és nem a tudásér’ lészen 
Kirurgussá, bizony nem sokat ér.”

Tanítványai jó gyakorló sebészek voltak tudományos érdemek nélkül.
Erre a századra esik a szülészetnek a sebészettől való leválása. Ebben az 

időben az anatómiai ismeretek birtokában értekeznek a terhességről és a 
szülésről.

Hazánkban nem lévén orvosoktatás, tömegesen keresték fel a fiatalok a 
külföldi egyetemeket: Ferrara, Pádua, Bologna voltak a legkedveltebb helyek. A 
hallgatók száma olyan tekintélyes volt, hogy elhelyezésükre „magyar házat” 
állítottak fel. Bolognában Giovanni d’Ungheria (Magyar János) orvostanár 
oktatott. Párizs, Prága, Bécs, Krakkó egyetemein is számos magyar származású 
fiatal tanult. A kész orvosok elhelyezkedése megfelelt a kor viszonyainak: 
előkelőségek, városok szolgálatában állottak. Sokan, mint magánorvosok 
működtek, és voltak akik vándorkörútra vállalkoztak. Az orvosi működés ekkor 
még alig volt szabályozva. A budai törvénykönyv 1421-ben kimondta, hogy a 
kumzslóknak hegyes süveget kell viselniük. 1448-tól vette kezdetét a fizetéses 
városi orvosok alkalmazása. Pozsony volt az első, melynek orvosa a szegényeket 
ingyen kellett hogy kezelje. Az alkalmazás csak ideiglenes volt, az orvosnak 
bármikor felmondhattak.

A klasszikusok restaurálásából a magyarság is kivette a részét. Számos 
kiemelkedő tehetségű hazánkfia külföldön szerzett hírnevet. Dicsőséget szerzett a 
magyar névnek Zsániboky János, akit tanulmányai befejeztével a wittenbergi 
egyetemen találunk, majd a császári udvar orvosa lett. Latin nyelven 
költeményeket írt, azonban az antik szerzők gondosan revidiált kiadásával 
szerzett magának halhatatlanságot.

A Mátyás király halála után anarchia, majd a török uralom 
megsemmisítette hazánkban az addigi európai szintű szellemiséget. Ettől kezdve 
a régi irodalomból összeállított könyveket is örömmel kell fogadnunk, pl. a nem 
orvos Méliusz Juhász Péter „Herbáriumát”, amely egyike a legelső magyar 
nyelvű orvosi nyomtatványoknak. Sok egykorú betegség elnevezését tartalmazza, 
pl. asthma, kólika, epésség, golyva, stb. Ugyanakkor a fák, füvek nevét, 
természetét és gyógyhatását is tárgyalja népszerű módon. Hasonló jelentőségű 
Pécsi Lukács könyve, amelyben a szerző az egyes füveknek a gyógyításban való 
alkalmazhatóságát ismerteti. Hazánkfia Balsaráti Vitus János, V. Pál pápa 
udvari orvosa a „Seb gyógyulásának mesterségéről” címmel írt könyvet.

A mohácsi vészt követő három évszázad magyar nyelvű orvosi irodalma 
nem az orvostudomány fejlesztését szolgáló szakirodalom, hanem az írástudó 
lakosság részére közvetítő „orvosi népkönyvek”: „fölötte szükséges könyv”, 
„hasznos könyv” ajánlószavakkal. Mivel rendkívül kevés volt az orvos, ezek a 
könyvek voltak hivatva a lakosság, a nép egészségkultúráját a nagyfokú 
orvoshiány miatt javítani. Céljuk az öntevékeny gyógyítást segíteni, betegségek 
esetén mintegy segítséget nyújtani.

Összefoglalva: a reneszánsz jelentőségét abban vonhatjuk meg, hogy a 
kutatás újjáélesztésével, az újonnan gyűjtött tényekkel tágították a tudás határát. 
Természetesen a kutatás sem volt mentes az előítéletektől. A gondolkodásra és
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látásmódra rányomta bélyegét a galénoszi tanítás. Azonban az orvostudomány 
mgalmasnak. bizonyult. Képes volt számtalan megfigyelés és kiegészítő elméletet 
magába olvasztani, a gyenge pontokat pedig figyelmen kívül hagyni. Jól viselte 
Vezalius minden .korrekcióját és a rákövetkező évtizedek számtalan anatómiai 
felfedezését. Férnél korszakalkotó művével új alapokra lielyezte a fiziológiát és a 
patológiát („Universa medicina”), hasonlóképp Fj'acastorcf'a fertőző betegségek 
elméletét. Az „alkotó galenizmus” különösebb gond nélkül felvette a paracelsusi 
orvosságokat, akárcsak Faré újításait a sebészeti ellátás terén. Az új irányzat 
ugyanakkor önkritikus tendenciákat is felmutatott: igyekezett helyretenni az, 
uroszkopia szerepét, megkérdőjelezte az asztrológiát, elítélte az olyan 
álgyógyszereket, mint pl. a múmiapor, stb. Az új irányzat mindenek előtt az 
orvosi gyakorlatban vált be. A tipikus kórképek alapján példaszerűen foglalták 
össze a gyakorlati orvostan minden területét, s az egyes eseteket gondos elméleti 
analízisnek vetették alá.

Orvoslás a Kelet-Római Császárságban: a bizánci vagy görög orvoslás

A Római Császárság részben a barbárok támadásai, részben belső 
ellentmondásai következtében lassan, de biztosan széthullott. A Római Császárság az 
utolsó évszázada alatt két részre vált: Róma pompájának a Bizánci, vagy más néven a 
Kelet-Római Császárság gazdagsága felelt meg. A két óriás között a szakadék 
politikai és szellemi értelemben egyaránt évtizedről-évtizedre egyre nőtt, mígnem Kr. 
u. 395-ben a két egység teljesen külön vált. Amikor a barbárok megbuktatták az 
utolsó nyugat-római császárt (Kr. u. 476), Bizánc maradt a középkor öt évszázadán 
keresztül a civilizáció egyetlen mentsvára. Bizánc, mint császárság és mint kulturális 
központ, még több mint 1000 évig állt fenn, áthidalva azt az időszakot, amely Róma 
hegemóniájának vége és a modern világ kezdete közé esik. Amikor I. (Nagy) 
Konstantin császár a Boszporusz partján újjáépítette Bizáncot, s azt választotta 
székhelyül, magáról Konstantinopolisnak nevezte el (Kr. u. 330). Róma még az ismert 
világ központjának számított. Amikor XI. Konstantin császár (1453-ban) életét 
veszítette a törökök elleni csatában, Európában épphogy végétért a 100 éves háború, 
Dante már megírta az Isteni színjátékot, s megkezdődött Európa tengerentúli 
terjeszkedése.

A Bizánci császárság központja a Balkán-félszigeten volt és magába foglalta a 
mai Görögországot, Jugoszlávia egy részét és Kis-Ázsiát. 1150 év alatt Bizánc 
meghódította, majd elveszítette Szíriát, Palesztinát, Egyiptomot, Észak-Afrikát, 
Korzikát és Szicíliát, Itália déli részét. Hadakozott a vízigótokkal, a hunokkal, a 
bolgárokkal, perzsákkal, arabokkal és a velenceiekkel. A XIII. században majdnem 
eltűnt, de 200 évre újjáébredt.

313-ban Nagy Konstantin császár és római társcsászára milánói rendeletével 
(Milánói Edictum) biztosította a keresztények szabad vallásgyakorlatát. Uralkodása 
alatt virágzó keresztény kultúra alakult, ki. A teológia az élet minden területét 
áthatotta.

Konstantinápoly hatalmának csúcsán a XI. században 1.000.000 lakosú város. 
A főváros lakossága egy tucat népfaj keveredéséből állt: nagy többség görög volt, de 
latinok, frigidiaiak, hetiták, gallok, sémiták, perzsák, örmények, és szlávok is éltek 
ott. A főváros túltett Róma vagy Alexandria gazdagságán. A díszítő művészetekben, 
valamint a vallási szertartások komplexitása terén az egész ókort felülmúlta. 500 
templom kupoláját fedte tömör aranylemez, amely a napsütésben vakítóan szikrázott. 
Piaca számos ország áruját kínálta, éjjel pedig a fáklyák mesebeli selyembazárokat 
világítottak meg. A városközpontban és külvárosaiban templomokat, kolostorokat, 
iskolákat, a filozófiai és vallási elmélyülés egyéb helyiségeit találhatta az utazó. A
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császári palota város volt a városban: palotákat, fürdőket, könyvtárakat, templomokat, 
képtárakat, függőkerteket és börtönöket foglalt magában. Könyvtáraiban 150.000 
kötet volt elhelyezve. A diákság görög viseletben állva olvasgatott és beszélgetett. 
Bizánc legnagyobb ékessége a Hagia Sophia bazilika volt. Ezt Jusztiniánusz császár 
építette a VI. században. Római és keleti formák ötvöződnek benne: a sokszínű 
márvány, az arany mozaikok a kupolák és árkádok tiszteletet parancsoló 
szerkezetében. Az egészet egy csodálatos kupola zárja le, úgy mintha az égből függne 
alá. A konstantinápolyi aréna - a lovas- és kocsiversenyek általánosan elfogadott 
intézménye - 100.000 embert fogadott be. Az arénában tartották a győztes tábornokok 
bevonulási ünnepségeiket. Itt hódolt a nép a császárnak, de itt buktatta is meg, sőt itt 
ölte is meg.

A vagyonos osztály élén a szenátusi arisztokrácia, valamint a kereskedő 
fejedelmek álltak. A rómaiakkal ellentétben a bizánci nemesek nem voltak 
kicsapongóak, vagy mértéktelenek az evésben, ivásban. A családfő gyakorolt abszolút 
hatalmat a családban. Bizáncban igen erős központi kormányzat alakult ki, amelynek 
keretében az uralkodó abszolút módon kormányozta az államot, a törvényhozást, a 
katonaságot. Paradox módon a hatalom nem volt örökölhető. A Basilius címre 
pályázó egyénnek a szenátus hozzájárulására, a hadsereg támogatására és a nép 
beleegyezésére volt szüksége.

A paloták és dísztermek fényes világának ellentéteként zsúfolt nyomortanyák 
léteztek. Ezek boltíves utcácskáiba a napsugár soha sem hatolhatott be. Mindezek 
határán a prostituáltak hada kellette magát, mellüket - a törvény előírása értelmében - 
a bíborszínű ruhával takarva el. A törvényeik kegyetlenek voltak, már csekély súlyú 
vétkekért kezek, lábak, orr levágása, vagy szemek kiszúrása járt. A máglya népszerű 
látványosság volt, bár a változatottság kedvéért a bűnöst néha felhevített 
bronzszoborba zárva pusztították el. A szülők gyakran kasztráltatták fiaikat, mivel az 
eunuch előtt bármely magas karrier nyílhatott meg. A kasztrálás nem volt szégyenfolt 
és soha nem kerültek a hárembe, amint az az iszlám birodalomban szokás volt.

Három nagy földrajzi egységet magába foglaló Bizánci Birodalomnak 
(Balkán-félsziget, Kis-Ázsia, Egyiptom) négy nagy kultúrközpontja volt: 
Alexandria, Antiochia, Athén és Konstantinápoly. Ezekben a kultúrközpontokban 
nem találunk filozófus óriásokat vagy az irodalom, tudomány terén kiemelkedő

84. sz. ábra
Bizánci birodalom kiterjedése
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egyéniségeket. Viszont Bizánc hatalmas antik anyagot őrzött meg, akik közül 
számos hitelt érdemlő történész emelkedett ki.

V Bölcs Leó (886-911) gyenge testalkatú, tudománynak élő uralkodó volt. A 
hatalmas Simeon bolgár cár ellen az Etelközben lakó magyarokat hívta segítségül. A 
„ Taktika ’’ című müvében említést tett őseink harcmodoráról is.

I. Romanos Lekapenos (919-954) is a tudományos munkák kivonatolásával 
foglalkozott. Rendkívül értékes adutokul j e l z e t t  fe l  a magyarok etelközi és 
honfoglalás utáni történetéből.

VII. Mihály (1071-1078) elismerése jeléül I. Géza királyunknak koronát 
küldött, amely ma a magyar szent korona alsó részét alkotja.

//. János (1118-1143) Álmos herceg pártolása miatt háborúba keveredett II. 
István magyar királlyal. Felesége Piroska (Iréné) Szt. László királyunk leánya volt 
II. Géza magyar királlyal is háborúba keveredett, s annak halála után a törvényes III. 
Istvánnal szemben előbb II. Lászlót, majd IV. Istvánt emelte a magyar trónra. 
Pártfogoltjainak korai halála után elismerte III. Istvánt, de annak öccsét, Béla herceget 
udvarába vitte, egyúttal elragadta hazánktól a Szerémséget és Dalmáciát.

VII. János (1425-1448) birodalmát megmentő reménye I. Ulászló magyar 
királyra és Hunyadi Jánosra irányult, de a várnai (1444) és a rigómezei (1448) 
vereségek végleg megpecsételték Bizánc sorsát.

A bizánci orvoslás sem sokat haladt előre, mivel hiányzott a kor 
tudósaiból az eredetiség. Kimeríthetetlennek tartották az ókori kultúra 
gazdagságát, s úgy képzelték, hogy azt csak össze kell gyűjteni, rendezni, 
átvizsgálni lehet. Az ókori tekintélyek iránt érzett feltétlen tisztelet lehetetlenné 
tett minden bírálatot, és csak arra ösztönzött, hogy gondosan megőrizzék, 
enciklopédiaszerűen rendezzék és magyarázzák mindazt, ami az ősöktől 
fennmaradt. Az orvosi irodalom történetéből számos bizánci orvos neve maradt 
fenn, akik a középkor folyamán elrendezték, magyarázták az ókori szerzőket, 
közülük azonban négy neve emelkedik ki.

Oreihttziosz (Kr. u. IV. sz.) a „hitehagyott” Julianus császár udvari orvosa. 
A kor szempontjából majdnem még az ókori orvosláshoz tartozik, de működése 
szerint a keleti császárság jellegzetes orvosa, és a közelgő középkor 
sajátosságaival felruházott, tipikus bizánci tudós.

Pergamonbmi született patrícius családból 325-ben. Gondos nevelés után 
Alexandriában tanulta az orvosi ismereteket. Mint sokoldalúan képzett, jó fellépésű 
fiatal ember, korán híres lett. Julianusban, a jövendő császárban rokonlélekre talált, az 
ő biztatására készített kivonatokat Galénosz műveiből. Midőn Julianus császár lett, 
Oreibaziosz megkapta Konstantinápoly quaestori (nllamkancellnr) hivatalát és ebben 
az állásban éppúgy, mint a császár a kihalóban lévő görög kultúra újjáélesztésén 
fáradozott. A császár halála után leváltották hivatalából, vagyonát elkobozták, őt 
ínagát pedig „a legzordabb barbár nép” (valószínűleg a gótok) kezébe adták. O 
mindezt a legnagyobb nyugalommal élte át és mint jól képzett, ügyes orvos, a 
barbárok között is tiszteletet vívott ki magának. Ezalatt hírneve hazájába is 
visszajutott, az új uralkodók megengedték neki, hogy hazatérjen és visszaadták az 
elkobzott vagyonát is. Hosszú ideig élt még Konstantinápolyban orvosi gyakorlatot 
folytatva és görög nyelvű munkákat készített. 403-ban halt meg.

Munkái közül a legfontosabb az „Orvosi gyűjtemény” (Szünagogai 
iatrikas), 70 könyvből álló óriási mű, melynek kétharmada megvan. Közöttük 
találhatunk a terhes asszony higiénéjéről és diétájáról szólót, a
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gyermekbetegségekkel foglalkozót, valamint, hogy hogyan kell az ápolónőket 
kiválasztani. Az utazóknak pedig tanácsokkal szolgált, hogy ha nélkülözniük kell 
az orvost, betegségeik, baleseteik esetén mi a teendő. A kis „Összefoglaló 
áttekintés” (Szünopszisz) 9 kötetből álló munkáját fia számára írta. Semmi 
eredetit nem alkotott, mindent a régi szerzőktől, főleg Galénosztól merített. 
Munkásságával Galénosz útját egyengette, ami által a középkorban a csalhatatlan 
tekintély magaslatára emelkedett. Ahhoz szoktatta az olvasót, hogy a 
tudományos dolgokban Galénosz minden más szerzőnél illetékesebb döntőbíró. 
Ott viszont, ahol Oreibaziosz maga állapíttatott volna meg valamit, a 
kommentátor fölébe emelkedett a vizsgálónak!

Aetios, Justitianus császár orvosa a VI. században. A tigris partján 
született és Alexandriában nevelkedett. Kr. u. a VI. századig összefoglalta a 
teljes orvosi tudásanyagot „Tetrahib/iosz” című művében. Ez összesen 16 kötetet 
foglal magába. Az antik szerzők orvosi tudásanyagába belevegyítette a kelet
római birodalom szerzőinek csodaszereit, babonáit is. Könyveiben beható módon 
tárgyalta a vizsgáló módszereket, a diagnózist, a belgyógyászatot és sebészetet. 
De foglalkozott a szem, fül, orr, torok betegségeivel és az elmegyógyászat 
kérdéseivel is.

E korban a legkiválóbb bizánci orvos a trallesi Alexamlrosz (525-605) 
volt. Apja orvos, testvére a Sophia templom építőjének. Eleinte apai felügyelet 
mellett tanulja az orvosi ismereteket, később pedig amint az szokás volt, sokat 
utazott, majd letelepedve, orvosi gyakorlatot kezdett. Önállóan írt 12 kötetes 
munkájával a bizánci orvoslásnak és önmagának is maradandó emléket állított. A 
bélférgekről írt értekezése - megfigyelései miatt - igen értékesek. A 
tüdőbajosoknak ő ajánlott először tengeri levegőt, tejkúrát. Behatóan értekezett a 
kolera- és vérhasjárványokról. Könyveit lefordították a környező népek 
nyelveire, melyek évszázadokon át az orvosok tankönyvei voltak. Könyveiben 
mesterien írta le a belső betegségeket. Igen ésszerűek a gyógykezelési javaslatai. 
Amikor egyszer szemére vetették, hogy egyik munkájában eltér a galénoszi 
elvektől, így felelt: „Szeretem Platont, de az igazságot is, és ha a kettő között 
választanom kell, az igazságot választom” (Amicus Platon, sed magis amica 
veritas).

Aiginiai Paulusz (625-690) Alexandriában működött. Munkáját röviden 
fogalmazta meg. Kortársai előtt nagy tiszteletben állt, így érhető, hogy amikor 
Alexandria (642-ben) arab kézre került, az arab uralkodók is elismerték és 
igénybe vették tudását, amint az a régi arab irodalomból kitűnik. Paulusz 
személyes hatása igen jelentős az arab orvoslásra. Úgy is állíthatjuk, hogy 
személyén keresztül jutott át az antik orvosi ismeretek tárháza az arab orvoslás 
világába. Ő volt tehát az összekötő kapocs az antik és az arab orvoslás között.

Hét kötetes művét részben a régebbi írók, részben már saját tapasztalatai 
alapján írta meg. Behatóan foglalkozott szülészeti kérdésekkel is, éppen ezért az 
arab írók sokat hivatkoznak rá, mint szülészre. A nőgyógyászatról írott 
könyvéből kitűnik, hogy felfogása helyes volt. Minthogy azonban a lábrafordítás 
kérdésével nem foglalkozott, ez az őt követő arab szerzők műveiből is hiányzik, s 
ez az oka annak, hogy csaknem ezer évig feledésbe ment.

A bizánci birodalom kezdetén már jelentős tényezőként szerepelt a 
kereszténység, ami mindinkább a pogányság fölé emelkedett. A keresztény

130



Orvoslás a középkorban

szellem elterjedésével belevésődött a lelkekbe a betegekkel, az elesettekkel való 
törődés, ami a pogányságban még lealacsonyító tevékenységnek számított, a 
keresztényeknél pedig külön érdemszerző cselekedetnek számított. Nagy 
Konstantin császár (Kr. u. 335-ben) bezáratta a pogány templomokkal együtt az 
aszklepionokat is. Ezek helyére édesanyja, Ilona császárnő sugallatára 
menhelyeket létesített a szegények és a betegek részére, amelyek a kórházak 
őseiül tekinthetők.

Szt Basileosz (369-ben) Kaiseiában (Caesarea) építette az első komolyan 
számba vehető kórházat. Egyes szerzők szerint ez nagyobb csodamíí volt, mint a 
piramisok, vagy a rhodusi kolosszeum. Szegényházakból, idegenek részére 
szállodákból, az elesett lányok részére menhelyből, a betegek részére 
kórházépületekből, az orvosok és az ápolószemélyzet részére lakásul szolgáló 
épületekből állt, mindezeken kívül még gazdasági épületeket is emeltek.

Ezen intézmény a későbbiekben mintául szolgált a továbbiak építésénél. A 
kórházépítésnek nagy lendületet adott az 525-ben megtartott niceai zsinat, amely 
a püspökök feladatává tette jótékonysági intézmények, kórházak létesítését. így a 
bizánci birodalom volt az, ahol a mai kórházak ősei létesültek és ezzel a bizánci 
császárság az orvoslás legfontosabb egészségügyi intézményeinek alapjait rakta 
le. Számunkra - magyaroknak - külön figyelmet érdemlő tény, hogy (1136-ban) 
Szt. László királyunk lánya, Piroska Konstantinápolyban egy különösen 
nagyméretű kórházat alapított Pantokrator elnevezéssel.

Említést érdemel még, hogy a jól szervezett bizánci hadseregnek külön 
orvosai is voltak, akik részére hordágyvivő „mentőszolgálat” állott rendelkezésre. 
A hordágyvivők minden egyes, a csatatérről elszállított sérültért pénzt kaptak.

1453-ban a Kelet-Római Császárság kultúrája is eltűnik a diadalmasan 
előrenyomuló „félhold” árnyékában, hogy egy új kultúrának adja át a helyét. 
Európában ekkor már a reneszánsz éli virágkorát.

Az iszlám vallású (arab) népek orvoslása

A középkori orvoslás jelentős irányzata az araboké volt. Arabokat említünk, 
akik a birodalom vezető népei voltak mind kulturális., mind politikai téren. Mivel a 
kultúrában, így az orvoslásban is igen tevékenyen vettek részt a hatalmuk alatt élő 
többi mohamedán vallású népek - közöttük a perzsák, törökök, indusok, stb. - 
helyesebb az iszlám orvoslás elnevezés, bár mindannyian arab nyelven írtak, és az 
arab szellem hirdetői voltak.

Arábia ősi törzseit a VII. században Mohamed tanai kovácsolták össze 
egységes nemzetté. Mohamed utódai, a kalifák szent kötelességüknek tartották a 
„pogány” világ meghódítását. Hadseregeikkel először északra hatoltak, miután 
meghódították Mezopotámiát, Perzsiát és eljutottak az Indusig, nyugatra fordultak. 
642-ben Egyiptomot, majd Afrika északi partjait hajtották uralmuk alá. 711-ben 
spanyol földre léptek és elfoglalták Spanyolország nagy részét. A tengerszoros szikláit 
ma is Tarik vezér neve után emlegetjük: Gebei al Tarik - Tarik sziklája - Gibraltár.

Hamarosan az iszlám birodalomban az építészet, a tudomány és az irodalom a 
fénykorát élte. A közigazgatási rendszert perzsa mintára szervezték meg. 
Tökéletesítették a hadügyet, támogatták a tudományt és a birodalomban vallási 
türelmet honosítottak meg, ami abban a korban egyedülálló volt.

Az iszlám európai uralma a XIII. században ért véget, amikor a kereszteshadak 
1236-1266 között visszafoglalták Spanyolország nagy részét, csak Granada maradt
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85. sz. ábra
Arab hatás a középkor orvoslására

Az iszlám európai uralma a XIII. században ért véget, amikor a kereszteshadak 
1236-1266 között visszafoglalták Spanyolország nagy részét, csak Granada maradt 
birtokukban 1492-ig. A nyugati területek elvesztésével egyidőben hatalmas csapás 
érte az iszlám birodalmat keletről is, mivel Dzsingisz Kán utódai elfoglalták Perzsiát, 
valamint a keleti tartományokat, egészen Szíriáig. A hanyatlásnak indult birodalom 
1492-ben a törökök uralma alá került és ezzel letűnt a világtörténelem színpadáról az a 
világbirodalom, mely a középkor kezdetén született és a végével ki is múlt.

Az arab tudomány az alexandriai és bagdadi ősi tudományokból vette eredetét, 
de felhasználták mindazt az impulzust, amit a perzsáktól, a zsidóktól, és a rómaiaktól 
nyerhettek, sőt összeköttetésbe jutva a kínai műveltséggel, onnan a selyem és a papír 
ismeretét hozták magukkal, majd tanították meg rá az európaiakat. A kémián kívül a 
filozófia, matematika, geometria és a csillagászat voltak azok a tudományágak, 
melyeket az arabok továbbfejlesztettek. Ibn Muza alkotta meg a 0 fogalmát, és 
megállapította a számok helyi értékét.

A papírkészítés megadta a lehetőséget az irodalom behatóbb művelésére, amire 
fényt derít Abu Temmam költőjük a Vili. századból fennmaradt Hamasa-ja (Jelentés), 
amely már akkor 500 költőt sorol fel és közöl a dicsőségről, halálról, szerelemről 
szóló dalokat. A mindjobban fellendülő világi irodalom mellett a vallási is 
fejlődésnek indult. Abu Bakr összegyűjtötte Mohamed tanait, melyből a Korán 
alakult ki.

Az arab birodalom fejlődésének argóját kitűnő iskolarendszerükben lelhetjük 
fel. A tudományok művelésére és elsajátítására már korán létesítettek főiskolákat 
Basraban, Kufaban, Bagdadban, Kairóban, Cordovaban és még számos helyen. A 
mecsetek körül papi iskolák alakultak ki, melyek alapját képezték főiskolai 
oktatásuknak. Alsófokú iskoláik is intézményesen létesültek, így pl. Cordovaban - 
970 körül, II. A1 Hakim kalifa uralkodása alatt - egymagában 27 működött. A nyugati 
kalifátusban - spanyol földön - 17 főiskola, 70 nyilvános könyvtár működött a XII. 
században, s ugyanezen időben Európában még csak két egyetem volt található: a 
szalernoi és a párizsi, de könyvtárak nélkül.

Az iszlám szent könyve, a 114 fejezetből álló Korán vallásos előírásokon 
kívül egészségügyi rendelkezéseket is tartalmaz:
• eltiltva a muszlimokat a szeszesital élvezetétől

132



Orvoslás a középkorban

• a jótékonyságot törvénnyé emelte (így fejlődésnek indult a betegápolás és a 
népegészségügy)

• előírva a naponkénti ötszöri rituális tisztálkodást
• az életmódi és étrendi előírásokat („ a száj a halál kapuja” - állították).

Az iszlám törvényei viszont három pontban nehezítették az orvoslás 
helyzetét:
• tilos volt a boncolás
• tilos volt a képi ábrázolás
• tilos volt a nőknek férfi orvossal való találkozása.

Az arabok csodálatos gyorsasággal tették magukévá az elfoglalt 
kultúrterületek műveltségét, orvosi ismereteit. Bár a Korán egy ideig akadályt 
képezett a tudomány számára, mivel az volt az egyházi nézet, hogy Mohamed 
tanítása mindazt tartalmazza, amire az embernek szüksége van, egyéb tanok 
pedig ártalmára vannak az igazhívő muzulmánnak. A problémát azzal hidalták át 
a muzulmán tudósok, hogy tudományukat az antik írók kommentálásába iktatták 
be. Az arab birodalom hatalmas kiterjedése és a rossz közlekedési viszonyok 
következtében jöhetett létre, hogy a spanyolországi terület nyugati kalifátus 
címen autonómiával rendelkezett. E terület fővárosa Cordova volt, ahol az arab 
kultúra, így az orvostudomány is összpontosult. Rajta kívül még Granadában, 
Valenciában, Toledóban és még számos helyen indult meg az önálló tudományos 
élet. Itt a fundamentalizmus nem volt olyan mérvű', mint a keleti kalifátusban, így 
a sebészettel is foglalkoztak és könyveiket illusztrációval látták el.

Az iszlám főiskolákon az arabon kívül indus, perzsa, szír és zsidó 
orvosokat is alkalmaztak. Amíg az önálló orvosi műveik nem jelentek meg, az 
antik írók, köztük elsősorban a görögök munkáit fordították arabra. Majdnem 
minden arab orvos részletesen foglalkozott a gyógyszerekkel, mivel az 
alkémiának ebben az időszakban nagy súlyt helyeztek a gyógyszerismeretekre, a 
gyógyszerek adagolására, amelyet matematikai formulákba is igyekeztek 
foglalni, pl. Alkbuli.

A X. században az egyiptomi Isaac Judaeus (855-955) a lázról és a 
vizeletdiagnosztikáról írt könyvet. A pszichoszomatika kimutatható módon már 
csaknem teljességgel megjelent nála. Azon a véleményen volt, hogy az orvos 
olyan pszichés befolyások segítségével gyógyíthat, amelyek a betegség 
kialakulásában is szerepet játszottak. Azt állította, hogy az arcvonások gondos 
megfigyelésével együtt az emotionalis szívdobogás elkülöníthető a többitől (ma 
úgy mondanánk, hogy az organikustól).

Az igazi iszlám orvoslás első nagy képviselője Ar-Rázi (Rhazesz) (850- 
930) volt, aki a betegágynál szerzett tapasztalatokat egyesítette Galénosz 
tanaival, s a betegek gyógyulását az arab gyógyszerkincs felhasználásával 
igyekezett elérni. Felismerte már pl. a fény hatására bekövetkező pupillareflexet. 
Kétszáz közleménye hírét messze vitte Bagdadtól. Legnevezetesebb műve az„al- 
fíavi”. Nevéhez fűződik az első arab gyermekgyógyászati témájú könyv is. Nagy 
érdeme abban jut kifejezésre, hogy mint a bagdadi kórház vezető orvosa, ismerte 
az indus, perzsa és görög orvostudományt. Éles szemével meglátta a betegségek 
lényegét, így több betegséget választott el az addig egységesnek tartott 
csoporttól. Főleg belbetegségekkel foglalkozott. A seb mosásánál az addig
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használatos víz helyett bor alkalmazását javasolta. A sebeket pedig tovafutó és 
átöltő varratokkal látta el.

A 970-es években Tabari írt gyakorlati könyvet, amely arról nevezetes, 
hogy külön-kiilön tárgyalta az egyes szervek megbetegedéseit. Az elsők között 
latinra fordított, majd a nyugati orvoslás arab forrása lett Ali-Abbasz (990 körül) 
írt 10 kötetes munkája, melyben a görög-római, indus, perzsa, szír és arab 
orvoslás összefoglalását adta „Királyi könyv” címen. Ebben a munkában kora 
egész orvosi tudása benne foglaltatott és mindezt igen praktikus szerkesztésben 
tárta az olvasó elé. Előszavában büszkén hangoztatta, hogy hasonló könyvet még 
nem írt senki.

A XI. században érte el az iszlám orvoslás a 
fénykorát. 1000 körül tűnt fel a perzsa származású 
ibn Szína (Abu Ali al-Husain, ibn Abdallah ibn 
Hasan ibn Ali) (980-1037), - aki Európában 
Avicenna néven ismeretes - eredetiségével, 
hatalmas tudásával, éleslátásával, a kórképek 
részletes leírásával úgyszólván kodifikálta az 
orvoslást. Ő abban az időben élt, amikor az arab 
kultúra reneszánszát élte.

A több osztályból álló bagdadi kórház 
vezetése alatt bőven nyilott lehetősége a betegségek 
megfigyelésére, új kórképek leírására, az addigi 
hibás ismeretek kijavítására. Orvosi ismereteit öt 
könyvben foglalta össze (Qaitiim at-Tihh), melyek 
közül az első az elméletet, a második a 
gyógyszertant, a harmadik a kórtant (a szülészet is 
ebben kapott helyet), a negyedik a „lázakat”, az 

ötödik a gyógyszertechnológiát és az adagolást 
tárgyalja.

Másik könyve (as-Sifá) egy orvosi 
encjklopédia, amiről kortársai azt állították, hogy ami 

abban nem található, azt nem is érdemes tudni.
Ibn Szína műve az arab orvoslást egy szemszögből tekintve szigorú 

rendszerbe foglalta és összhangba hozta az elméletet a gyakorlattal. Korának ő a 
legnagyobb tudósa, akinek hírnevét a kortársai már nem bírták elviselni, az 
intrikák elöl menekülni volt kénytelen, hogy életét megmenthesse. Hamadánba 
menekült, ahol 57 éves korában (Kr. u. 1037-ben) halt meg.

86. sz. ábra 
Avicenna

(Kass János grafikusművész 
rézmetszete)

Dante: Isteni színjátékában a négy legnagyobb orvos egyikeként említi. A 
keszthelyi Helikon Könyvtár könyvritkaságai közt szerepel egy 1564-ben Velencében 
nyomtatott Avicenna kötet, melyben megtalálható a szerző mindazon írása, melyet a 
kiadó fel tudott kutatni.
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87. sz. ábra
Avicenna - ibn Szína -tanítványai 

körében

88. sz. ábra
Gerincsérülés gyógyítása 

(a Kánon egyik régi kiadásából)
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Ibn Színának csaknem kortársa volt Almi Kazint (936-1013). Cordovában 
működött és sebészeti tevékenységével alkotott maradandót az iszlám orvoslás 
terén. Munkája három kötetben jelent meg at-Taszrif címen. Sebészeti műtéti 
ábrázolásai során az illusztrálásnál saját tapasztalatait használta fel. Lerajzolt 
műszerei a későbbi korokban is például szolgáltak. Könyve sokáig tankönyvül 
szolgált a nyugat-európai népeknél. Egy kézirata Corvin kódexeként napjainkig 
fennmaradt.

90. sz. ábra
Sebészeti eszközök az ezredforduló idején

A XII. század legnagyobb iszlám orvosai a nyugati kalifátusban 
működtek. Közülük kiemelkedik Avenzoar (1113-1162), aki a gyakorlati

orvostan kiemelkedő egyénisége volt. A 
betegágynál gyűjtött tapasztalatait az at-Taisir 
című könyvében írta le. Könyvében nem 
elméletekkel foglalkozott, hanem a betegségek 
kórképeit áttekinthető, világos formában írta 
meg.

Kortársa volt az előkelő kádi családból 
származó cordovai ibn Rusd (Averroesz) 
(1126-1162). Sebészeti, de főleg szülészeti 
tevékenységet fejtett ki. Ő tekinthető az arab 
középkor legnagyobb természetbölcselőjének 
is. Bár filozófiája Arisztotelész nyomdakain 
haladt, sok önállóságot is felmutatott. Az ő 
neve is szerepel Dante írásában.

Az arab orvosok között említendő 
91 sz ábra Averroesz tanítványa Másé Majmuni

Maimonidész (Maimonidész) (1138-1204) zsidó származású
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orvos, aki sokoldalú ismeretei alapján rendkívüli tekintélyre tett szert. Fenn 
maradt kéziratai szerint Hippokratészt követte. Különös szakértője volt a 
mérgezéseknek. Kairóban folytatott orvosi gyakorlata felhívta Szaladin szultán 
figyelmét, aki udvari orvosává tette. Etikus gondolkodásáról abból az imából 
értesülhetünk, melyet minden reggel elmondott, mielőtt a betegeihez indult:

„Kegyelmes Isten! Örök bölcsességed engem arra 
szemelt ki, hogy az emberek életére és egészségére 
felügyeljek, ezért kötelességemhez tartozik.
Lelkesítsen tudományomban a teremtő iránti szeretet.
Ne engedd, hogy kincsszomj és hatalomvágy 
vegyüljön törekvésembe, igazság és emberszeretet 
ellenségei azok, s az emberek segítésének nagy 
művében megtántorítanának engemet.
Tartsd meg mind testem, mind lelkem erőit, hogy 
mindig kész legyek gazdagon, vagy szegényen, jón 
vagy rosszon, ellenségen vagy baráton egyaránt 
segíteni, s hogy a betegben csak az embert lássam.
Tartsd az ép testben ép elmét nekem, hogy... jól 
következtethessek, ne legyen agyam tompa, hogy meg 
ne értse a láthatót, de megemelkedett sem, hogy ott is 
lásson, ahol semmi sincs. Mert szűk és alig észlelhető 
határok vannak az emberi élet és az egészség 
fönntartásának nagy tudományában. Segítsd a 
betegeket, hogy bízzanak bennem és mdományomban 
és meghallgassák tanácsaimat. Legyen az én lelkem 
hálás és engedelmes, ha okosabbak tudományomban 
oktatni kívánnak, mert nagy a tudomány kiterjedése, s 
nem látja az egyes azt, amit összesen láthatunk...
Legyek elégedett mindenben, csak a tudományban ne, 
s ne engedd soha, hogy ezen eszme szülessék 
agyamban: „elég tudós vagyok!"
Tartsd meg testi erőmet, adj időt. Terjedelmes a 
tudomány s az emberi ész mindig tovább hatol benne.
Abban, amit tegnap tudni véltem, ma a legnagyobb 
tévedést lelhetem, s holnap megcáfoltatik az, amit ma 
állítok..."

Az arab orvoslás legmaradandóbb részét a gyógyszertan kiépítése képezte. 
Nagy előnyt jelentett számukra, hogy Indiától kezdve Egyiptomon át 
Spanyolországig fél világ gyógynövényállományával ismerkedhettek meg. 
Rendelkezésükre állott az indus, perzsa, egyiptomi orvoslás évezredes 
tapasztalatai is a gyógyszerek hatásairól. Az ő idejük alatt fejlődött ki a kémia, 
ami megadta a lehetőséget a kivonatok készítésére, vegyszerek előállítására, új 
gyógyszerek létrehozására. Az arabok a kémia intenzív művelése révén számos 
új gyógyszert, új technológiát vezettek be: extractumokat, tinktúrákat, szörpöket
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készítettek, pirulákat, tablettákat állítottak elő. Abhasz (980 körül) már azt 
ajánlotta, hogy a gyógyszerek hatását állatokon kell kipróbálni.

Ibn E l Baitar 1253-ban megjelent könyvében 1500 dolgot sorolt fel. Többek 
között számos növényi és ásványi eredetű anyagot is felsorolt, melyek a rothadást 
gátolják, így a gennyező sebek gyógyítására felhasználhatók.

Az előzőekből kitűnik, hogy az arab (iszlám) birodalomban olyan 
hatalmas gyógyszeranyag került a mindennapos gyakorlatba, hogy annak 
ismerete és elkészítési módja külön tudománnyá nőtte ki magát. Már nem volt 
lehetséges, hogy az orvos maga készítse el a gyógyszert vagy a betegének 
magyarázza el az elkészítés módját, hanem tanult gyógyszerészekre volt szükség, 
így a gyógyszerészet levált az orvoslásról és az orvosi gyakorlatból. Az arab 
ízlésnek megfelelően a gyógyszerek nemcsak tetszetős formát, de jó ízt és illatot 
is tartalmaztak. Az illatosításra leginkább a szantálfa porát használták.

92. sz. ábra 
Arab gyógyszertár

A gyógyszerek előállítására és árusítására külön intézményrendszer 
alakult ki. A legelső gyógyszertár Bagdadban létesült 754-ben. A gyógyszerek 
előállítása eleinte még a gyógyszerész egyéni felkészültségének függvénye volt. 
A későbbiekben már a gyógyszerek elkészítésének módját külön 
gyógyszerkönyvek tartalmazták. Egyes gyógyszertárak nagyban előállított 
készítményeiket tetszetős majolika edényekben hozták forgalomba, így maga az 
edény is mintegy fémjelezte a készítményt. íly módon alakult ki úgy 
külsőségeiben, mint működésében az a gyógyszertári rendszer, amely nagyjából 
még ma is hasonlatosan működik.

Az arab gyógyszerellátási rendszer az orvosi működésnek egy újabb 
elemét fejlesztette ki, a receptírást, amelynek modern formája azonban csak az 
újkor folyamán nyerte el a ma is használatos alakját.
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A Korán kötelességévé tette az „igazhívőknek” a betegek támogatását, 
ápolását. így mintegy kodifikálva lett az iszlám birodalomban a betegápolás. 
Amikor az iszlám világbirodalom megalakult, már számos keresztény kórház 
jutott uralmuk alá: pl. a 369-ben épített Baziliosz kórház Cezareában, a 420-ban 
alapított jeruzsálemi kórház, a 610-ben létesített alexandriai kórház, stb. Ezeket 
az intézményeket az arabok továbbra is megtartották, sőt maguk is létesítettek 
hatalmas, pazar berendezésű kórházakat, pl. 707-ben Damaszkuszban, 872-ben 
Kairóban, 982-ben Bagdadban (24 orvos dolgozott már itt, ismeretünk szerint az 
orvostanhallgatókat öt orvos oktatta, akik a betegágy mellett is demonstrálták az 
eseteket), 925-ben Basrában, stb. Már ezek is tágas, szellős épületek voltak, de a 
XII. századtól kezdődően már egészen „modern” kivitelűek létesültek, pl. a 
damaszkuszi (1154), a muristani (1208), a kairói (1284). Ez utóbbi már egy 
kórházkomplexum volt négy udvarral. A fontosabb betegségeknek, köztük pl. a 
nőgyógyászatnak külön osztálya volt. A betegeknek könyvtár és olvasóterem állt 
rendelkezésükre, az istentiszteletre pedig kápolna szolgált. A betegek ellátására 
még diétáskonyha is működött. Minden betegről, betegségről, a kezelésről 
részletes leírást készítettek. Megvalósították a járóbetegek ellátását célzó 
ambuláns rendelést. A betegek hangulatát, jó közérzetét zenével és 
mesemondással is igyekeztek biztosítani. Ezek a kórházak vallásfelekezetre és 
anyagi viszonyokra való tekintet nélkül minden rászorulót felvettek. íly módon 
az iszlám kórházak megfeleltek a mai közkórház feladatainak, szemben az ókor 
gyógyintézményeivel, melyek inkább szanatóriumjellegűek voltak. Az arab 
kórházakban volt gyógyszertár, sőt tanterem is, mivel a nagyobb kórházakban 
orvosképzés is folyt.

Az iszlám orvoslás jelentőségét abban összegezhetjük, hogy 
természettudományos alapismeretek nélkül (vagyis anatómia, élettan, kórtan, 
kórbonctan) is gyarapították az orvosi ismereteket. Alapos megfigyeléseikkel és 
logikájukkal továbbfejlesztették a diagnosztikát, új betegségeket írtak le, de a 
legnagyobbat a gyógyszertan megteremtésével alkották. A görög-római orvoslás 
tudásanyagát átmentették az utókornak. Megismertették a perzsa és indiai 
orvoslást Nyugat-Európa népeivel, akkor, amikor a civilizáció fejlődése már 
alkalmassá tette Európa népeit a művelődésre.

A középkori orvoslás összefoglalása

Az ókort az jellemezte, hogy az egyes népeknél nemzeti irányú orvoslás 
fejlődött ki annak ellenére, hogy a nemzetek uralma sokszor idegen fajú népeket 
olvasztott magába és azok orvosi kultúráját is átalakította saját felfogása szerint.

A középkorban viszont azt látjuk, hogy bár nemzeti államok alakultak ki, 
az orvoslás nemzetközi maradt. A középkorban az orvoslást a régi görög és 
római szerzők, valamint az arab tudósok műveiből merítették, aminek a 
következménye az volt, hogy azok hatása egységesen fejlődött Európa minden 
részében. A különbség csak a tudás mennyiségéből, illetve minőségéből adódott.

A középkorban a legjelentősebb orvosi irányzat az iszlámé volt, mely 
Indiától Spanyolországig felölelte valamennyi kultúrnemzet természettudományi 
és orvosi tudását. Az arab orvoslás is jórészt a görög-rómain alapult, dejaz arab 
tudósok továbbfejlesztették azt. Az iszlám orvoslás legnagyobb jelentősége
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abban állott, hogy a népvándorlás által elpusztított görög-római kultúrát 
átmentette az iszlám népeihez, majd ismét visszajuttatta.Ia__ nyugat-európai 
népeknek. Érdekes, hogy mindez nem a spanyol föld közvetítésével történt, 
hanem Szicíliátok az a kultúrhíd, melyen át az olasz szerzetesekhez, majd az 
egyetemekeirkeresztül Európa kultúrnépeihez került. Az arab gyógyszertárak 
viszont a gyógyszertudománynak lettek az alapjai.

A középkor tehát alig hozott újat, csak az ókor ismereteit adat át az 
újkornak. A gyógyszertan kiépítésével, a gyógyszerészet megteremtésével, a 
fertőzőbetegségek jelentőségének felismerésével, a kórházak alapításával, a 
szerzetesi, valamint a lovagrendi betegápolás gyakorlatával, és mindenek előtt az 
egyetemek létesítésével elvetette magját a modern orvostudományJdfejlődésének 
és az egészségügy fellendülésének.

A középkor utolsó századaiban a humanizmus és a renenszánsz 
megváltoztatta a korszellemet, melynek hatása alatt kezdetét vette a kutatás, de 
annak eredményeit csak később, az újkorban aratta le az orvostudomány.
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(1600 - 1700)

93. sz. ábra
Anatómia óra 1670-ben

(A. Backer olajfestménye, Rijksmuseum - Amsterdam)



: Orvolás 'a XVII. században

Orvoslás a barokk korban

A XVII. században és a XVIII. század elején Európa-szerte jelen van az az 
orvostípus, amit a történészek „barokk" jelzővel illetnek. A barokk elsősorban 
művészettörténeti fogalom, de az idők folyamán használták filozófiai, 
művelődéstörténeti értelmezésben is. Esetünkben egyrészt külsőségeiben 
határozza meg a korabeli orvost: a hosszú paróka, a cicomás ünnepélyes öltözék, 
üres pedantéria, tudálékos, szónokias okoskodás. Másrészt beszélhetünk barokk 
orvosi gondolkodásról. Jellemzője a felfokozott természettudományos 
kíváncsiság - az előző századok passzív megfigyeléseit most aktív kísérletezés 
váltja fel - ami megférhet a mély vallásossággal, de a babonás előítéletekkel is. 
Szembetűnő jelenség, hogy a természeti törvények mintájára általános 
összefüggésekben írják le a szervezet működését és körfolyamatait. Keresték a 
mérhető, matematikailag kifejezhető adatokat. A betegségek kialakulásának 
értelmezésére átfogó kórtani magyarázatok születtek, melyek a tapasztalatokon 
kívül főleg a iatrokémiai és iutrofizikai spekulációkra épültek. Ebben a 
korszakban kezdődik meg az összegyűlt megfigyelések rendszerezésének kezdete 
is.

A XVII. század - élettani, kórtani szempontból talán minden idők - 
legnagyobb orvosi felfedezése a vérkeringés megismerése volt.

Ez sem volt azonban előzmény nélküli. A XIII. században ibn an Nafis már 
helyesen feltételezi a tüdő-vérkeringést. Servétus Mihály teológiai értekezésében utal 
a kisvérkörre. Ceznlpino - Kelemen pápa udvari orvosa - használta a keringés szót a 
mai értelemben, mind a nagy-, mind a kisvérkörről voltak elképzelései.

William Harvey angol 
orvos 1628-ban
megjelentetett „Exertatio 
anatomica de motu cordis et 
sanguinis in animalibus” 
(Bonctani vizsgálatok
állatokon a szív és vér 
mozgásáról) című könyvében 
a vérkeringésről már nem 
elméletként írt. Kísérletes, 
matematikai és morfológiai 
érvekkel bizonyítja
felfedezésének helyességét. 
Az általa kutatott fenomént 
izoláltan vizsgálta, csak a 
keringés mechanikus
mozzanataival foglalkozott.

94. sz. ábra 
William Harvey
(Füle Mihály grafikusművész réz
karca)
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O n’ofáx a XVII. szazadban

Azzal a kérdéssel, hogy mi lesz a vérrel, ha elhagyja a pályát és belép pl. az 
agyba, vagy a májba, nyitva hagyta. Könyvének kinyomtatásához nem talált 
Angliában nyomdát. Végül is Frankfurtban sikerült megjelentetnie könyvét. 
Felfedezése villámcsapásként hatott, hatalmas vihart kavart. Harvey mindezt 
nagy nyugalommal viselte el biztos igazának tudatában. A rideg tényékhez 
ragaszkodva mutatta meg az utat és a célravezető módszert, mellyel az 
életjelenségek vizsgálatához hozzá kell nyúlni. Megalapozta nemcsak az élettani, 
hanem a kórtani, de a klinikai vizsgálati módszerek kifejlesztésének irányát is.

A korabeli orvostudomány egyre több fizikával telítődik. A mozgás 
jelensége minden megnyilvánulásban izgatta a barokk kor emberét. Számos „de 
motu” című, valamilyen mozgással foglalkozó értekezés jelent meg akkoriban.

Az üvegipar tökéletesedése lehetővé tette, hogy az addig ismeretlen, 
szabad szemmel nem látható élő és élettelen képleteket tanulmányozhassák 
Antonij van Leeuwenhoek által szerkesztett mikroszkóp segítségével. A barokk 
tudósok ezáltal bepillanthattak a végtelen kicsi birodalmába is. Hosszú élete 
során kb. 470 nagyítót szerkesztett. Elkészítésük titkát féltékenyen őrizte, a 
leleteit azonban szívesen mutogatta, megfigyeléseit publikálta. Felfedezéseinek 
orvosi jelentőségét azonban nem ismerte fel. Ebben szerepet játszhatott, hogy 
nem volt orvos.

A korabeli mikroanatomizálás legtermékenyebb mestere Marcello 
Malpighi volt. Teljes céltudatossággal és módszeresen kutatta a szervezet 
mikroszkopikus szerkezetét. A kapillárisokról szóló tanulmányát 1661-ben 
publikálta és ezzel teljessé tette a vérkeringés leírását. Mikroszkopikus 
megfigyelései alapján több anatómiai struktúra lett róla elnevezve. Konzervatív 
környezete felfedezéseit ellenségesen fogadta. Megtörtént, hogy a lakását 
feldúlták, eszközeit összetörték, írásait megsemmisítették.

95. sz. ábra
Nicolas Tulp anatómiaórája

(Rembrandt festménye nyomán Vén Zoltán grafikusművész rézkarca)
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Oivolás a XVII. szazadban

A makroszkopikus anatómia is számottevően fejlődött. A kor egyik 
tekintélyes anatómusát Nicolas Tulp professzort Rembrandt híres remekművén 
szemlélhetjük.

Találkozunk ebben a korban már kórboncolással is. Rómában társaságot 
alapítottak, melynek a feladata a patológiai anatómia művelése volt. Théophile 
Bonét 1679-ben megjelent a „Temető, avagy praktikus anatómia” jellemzően 
barokkos című könyve közel 3000 boncolás és kortörténetből összeállított 
gyűjtemény, általános következtetések levonása nélkül. Giovanni Maria Mancisi 
a vatikáni kúria orvosa, XI. Kelemen pápa kívánságára foglalkozott a hirtelen 
halált előidéző okokkal. Lancisi, aki nemcsak kitűnő klinikus, de jó anatómus is 
volt, megállapította, hogy ilyen esetekben sokszor talált szív vagy aorta 
aneurizma repedést, ami a gyors és hirtelen halált magyarázta. Az aneurizma 
keletkezését az akkoriban nagyon elterjedt szifilisszel hozta kapcsolatba.

A század második felében egyre inkább teret hódít az a törekvés, hogy az 
orvoslásban uralkodó spekulatív jellegű iatro-irányzatokkal szemben elsősorban a 
tapasztalatokra kell támaszkodni. John Locke angol filozófus, aki maga is orvos 
volt, kizárólag a tapasztalatra alapozza a tudományt. A megszületendő gyermek 
elméje üres tábla - írta -, amelyet a tapasztalás ír tele fokozatosan. Csak azt 
ismeri el valóságnak, amit közvetlenül az érzékszerveinkkel figyelhetünk meg. 
Tagadta, hogy jelentősége volna annak az elméletnek, amely nem támaszkodik 
közvetlen érzékelésre. Ezt a filozófiai irányzatot, amely csak a közvetlen 
érzékelést ismeri el a tudás forrásául és tagadja az elmélet jelentőségét, 
szenzualizntusnak nevezzük.

Azt a tudatot, hogy az orvostudomány igazi forrása a betegágy mellett 
szerzett tapasztalat, senki sem véste jobban a kortársai tudatába, mint Thomas 
Sydenham, akit az utókor az angol Hippokratészként emlegetett. Elismeri, hogy 
bizonyos előzetes ismeretek szükségesek ahhoz, hogy az orvos megérthesse azt, 
ami a beteggel történik, de az igazi orvostudomány szerinte a betegágynál 
kezdődik és a betegágynál végződik. Nem volt tanár, de „iskolát” alapított és 
követőiből lettek a következő korok legkiválóbb klinikusai. Tanításait néhány 
orvosbarátjához intézett levelében tette közzé, melyek nyilvánosságra jutva, az 
idők folyamán egyre nagyobb hatást gyakoroltak. Ő képviselte a szerencsés 
egyensúlyt a meddő spekuláció és a zavaros polipragmázia között. Hangsúlyozta, 
hogy „a legfőbb jó szempontjából messze előnyösebb, ha nem mint filozófus, 
hanem mint orvos viseljük magunkat”.

A betegségek egy viszonylag feltáratlan csoportját ismertette Bernardino 
Ramazzini. Alapvető munkája a foglalkozási betegségekről (De morbis artificum 
diatriba) 1700-ban jelent meg. A foglalkozási ártalmakról találhatunk irodalmi 
nyomokat az antik irodalomban is. A későbbiekben Paracelsus idevágó írásai 
érdemelnek említést. Módszeresen, elemzően azonban Ramazzini vállalkozott 
elsőként e témakör feldolgozására. 52 foglalkozási megbetegedés elemzésével 

, lerakta a munkaegészségtan és az iparegészségügy alapjait. Tanítványaival együtt 
látogatta az iparosok műhelyeit, leszálltak még a bányákba is. Értekezésében a 
profilaxist hangsúlyozta. „Sokkal jobb a betegséget megelőzni, mint ahogy jobb 
a vihart látva biztonságba helyezni magunkat előle, mintsem, hogy villáma 
agyonüssön bennünket” - írta.
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Orvokis a XVII. században

Jonh Grant 1662-ben kiadott „Natural and Political Observation upon the 
Bills of Mortality” című könyvében megjelenik az orvosi statisztika.

A sebészet a XVI. században elért színvonalát tartotta, újat nem produkált. 
Ebben a században azonban a szülészet egyre gyakrabban orvosi feladat, ebben a 
szülészeti fogó alkalmazása játszott vezető szerepet. A főrangúak egyre 
gyakrabban veszik igénybe szülések alkalmával az orvos segítségét, ezáltal a nép 
is megbarátkozik a szülészorvosok beavatkozásának gondolatával.

Teophrate Renaudot Párizsban poliklinikát szervezett, ahol 20 orvos 
ingyenes tanácsadást és kezelést folytatott, levelező szolgálata is volt. A 
tehetősebb betegek adományai fedezték a szegényeknek juttatott gyógykezelés 
költségeit. Renaudot-nak ez a korát jóval meghaladó ötletéből fakadt poliklinika 
csak addig működhetett, amíg pártfogói XIII. Lajos és Richelieu bíboros éltek.

Ebben a korban a tudományos fejlődés előmozdítására egyre 
alkalmatlanabb egyetemek helyett sorban létesültek az akadémiák.
(Németországban 1652-ben, Firenzében 1657-ben, Franciaországban 1666-ban, 
Angliában 1662-ben a Royal Society.)

Megjelennek az első orvosi folyóiratok. A tudományos érintkezés fórumai 
és eszközei tehát bővültek. Az új felismerésekről szélesebb körben szerezhettek 
tudomást a szakemberek.

Sydenham szerint az általa kezelt betegek kétharmada lázas, valamilyen 
fertőző betegségben szenvedett. Ebben az időben a legnagyobb próbatételt a nagy 
néptömegeket sújtó járványok voltak. A járványok közül a legfélelmetesebb a 
pestis volt. A londoni pestis következtében 60.000 ember halt meg.

Az események egyik szemtanúja szerint: „Kiváltképpen a daganatok okoztak 
iszonyatos, egyes esetekben kibírhatatlan fájdalmat, és az orvosok és felcserek sok 
szegény szerencsétlent mondhatni halálra kínoztak. Mert a duzzanatok néha 
megkeményedtek, az orvos ilyenkor erős húzótapaszt, vagy meleg borogatást is 
alkalmazott, hogy felfakadjanak, s ha ez nem segített, felvágta vagy bemetszette őket, 
ami iszonyú kínnal járt. Ámde részben a ragály, részben épp a tapaszok húzóereje 
következtében ezek a duzzanatok olykor annyira megkeményedtek, hogy már 
semmiféle szerszámmal nem lehetett felvágni őket, s ilyenkor égetőszereket raktak 
rájuk. Bizony e gyötrelmektől eszüket vesztve sokan meghaltak, egyesek már a műtét 
közben. Az is előfordult, hogy a gyötrődő betegek mellett nem volt senki, aki ágyban 
tartotta vagy ápolta volna őket, s így, mint említettem, önkezükkel vetettek véget 
életüknek. Volt, aki mezítelenül kirohant az utcára, s egyenesen a folyótnak tartott, és 
ha az őrök vagy csendbiztosok nem állták útját, a vízbe vetette magát, ahol épp érte.

A XVII. század második felének belgyógyászatát halhatatlanul híressé tette 
Muliere, a zseniális orvosgyűlölő. A „Képzett beteg” Béraldja Így vélekedett: 
„Tudnak jobbadán sok szépet az irodalomról, tudnak ékesen latinul, tudják a 
betegségek görög nevét, meghatározását, osztályozását, éppen csak a betegségek 
nieggyógyitásához nem konyitanak...” Arra a kérdésre, hogy akkor ki vagy mi segít a 
betegen, a válasz „...maga a természet, ha ráhagyjuk a dolgot, szép csendesen kisegít a 
bajból, amibe belekeveredett. Szerencsétlenséget csak a mi izgékonyságunk, 
türelmetlenségünk okoz. Legtöbb ember nem a betegségébe hal bele, hanem 
orvosságaiba.”

Lehet, hogy Moliere megállapítása erősen túlzás, de tagadhatatlan, hogy a kor 
orvosi rutinját a hiperaktivitás és merész beavatkozások jellemzik. A szóbanforgó 
színdarabból is emlékezetes a medikusi válasz: „Elsőbe klistélyt adni, aztán eret 
vágni, utoljára purgálni.” Mindezek a mindennapos orvosi gyakorlatot karikírozzák.
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Orvolás a XVfI. századba ti

Feljegyezték például, hogy XIV. Lajos 2000 hashajtást, több száz beöntést, 38 
vérvételt állt ki.

Hazánkban még nincs orvosi fakultás. Az volt a szokás, hogy az ifjúság 
előtanulmányait olyan magyar iskolában végezte el, ahol orvos is tanított. Ilyen 
iskolák voltak Gyulafehérváron (Bethlen-Kollégium), Sárospatakon, 
Debrecenben, Pápán, Nagyváradon, Szatmáron, Nagyenyeden, Pozsonyban, 
Nagyszombaton, Késmárkon. Ez után vagy saját, vagy városi költségen kiutazott 
a magyar diák valamelyik külföldi egyetemre. Főleg a német és holland 
egyetemeket keresték fel, ahol a magyarok segélyben is részesültek. Iti a 
doktorátus vagy a bakkalaureátus megszerzése után orvosi értekezést írtak, s 
hazatérvek városukba orvosnak vagy tábori fizikusnak álltak be. Az orvosi 
hivatás gyakran apáról fiúra öröklődött, s nem egy híres orvosdinasztia támadt. A 
Párizok, Moherek, Raygerek sokban hozzájárultak a mai orvosi rend 
kiépítéséhez.

A városi orvosok közt a tudomány kiemelkedő egyéniségeivel is 
találkozunk. Id. Rayger Károly (Sylvius tanítványa) pozsonyi orvos, hazánkban 
először végzett boncolásokat. Az újszülöttek „tüdő úszó-próbája” felismerőjének, 
számos orvosi értekezés szerzőjének kortörténetei felkeltették Harvey elismerését 
is. Moller Károly Ottó, aki Rákóczi Ferenc orvosaként is működött, mint 
besztercebányai orvos orvosi magániskolát létesített.

Pápai Páriz Ferenc az orvost nélkülöző falusi lakosság részére írta „Pax 
corporis” című könyvét.

96. sz. ábra
Pápai Páriz Ferenc „Pax Corporis”-ának 

címlapja

97. sz. ábra 
Moller Károly Ottó 

(Vagyóczky Károly grafikusművész 
rézmetszete)
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On’olás a XVII. században

A városi orvosok a közegészségüggyel is foglalkoznak. Saltmann János 
kassai orvos alkalmazta először a szárazföldi vesztegzár intézményét 
(Pestisordung). Ebben az időben az egyes orvosok magas színvonalú 
tevékenysége és a járványok által kikényszerített közegészségügyi intézkedések 
ellenére a hazai orvostudomány és egészségügy messze lemaradt a nyugati 
országokétól.

A XVII. század orvoslásának összefoglalása (1600-1700)

A XVII. század orvoslását a filozófia, valamint a tudomány forradalmi 
átalakulása határozta meg. Ebben az időben rakták le a modern 
természettudományos módszerek alapjait.

Francis Bacon (1561-1626) kidolgozta a kísérletezés elméletét a 
racionálisan megtervezett empíriával, a természettudományos megismerés és 
bizonyítás induktív módszereivel együtt. Bacon írásai, köztük a „Norum 
organum scientarium” jelölték ki az újkori természettudomány útját.

Az antik humorálfiziológiai gondolkodás megbukik és helyébe a 
iatrokémia és a iatromechanika lép.

A iatrokémia minden életjelenséget kémiai szempontból határoz meg és 
kémiailag befolyásolhatónak hisz, a iatromechanika az élet minden egészséges 
vagy beteg kifejeződését mechanikai jelenségként értelmezi, amit meg lehet 
magyarázni a fizika és a matematika törvényeivel. A iatromechanikának az 
emberi szervezetről alkotott új elképzelése didaktikai szempontból is nagy 
jelentőségű volt. Első ízben tudták a testi folyamatokat modellszerűen ábrázolni.

A iatrokémia első csúcspontját 1609-ben érte el, amikor Johan Hartmann 
(1568-1627) „Laboratórium Magnicum Publicum”-ot rendezett be a hessen- 
kasseli tartományi gróf utasítására a Marburgi Egyetemen. A iatrokémia ily 
módon egyetemi elismerést kapott, tanítani lehetett az orvostanhallgatóknak, a 
szabályai szerint elkészített gyógyszereket pedig árusítani lehetett.
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Orvoslás a XVIII. században: A rendszerezés kora -r
Újkori felvilágosodás 

(1700 - 1800)

98. sz. ábra
Az orvos (Fiedler, J. C. festménye)



Orvoslás (i XVIII. században: A rendszerezés kora - Újkori felvilágosodás

VI. sz. táblázat
A XVIII. és XIX. sz. kronológiája
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Orvoslás a XV]II szazadban: A rendszerezés kord - Újkori felvilágosodás

Orvoslás és egészségügy Európában
A szellemi élet pezsdiilése a XVIII. században - ami a felvilágosodásban jut 

kifejezésre (1751-ben jelent meg az Encyklopédia 1. kötete) - áttevődik a francia és 
német földre. Az ideológiában meghatározóvá vált az a tel ismerés, hogy az ember 
társadalmat alkotó, azt alakító lény és maga is alakítható.

Az anatómiai kutatások kiterjednek a betegségek szervi következményeinek, 
jellegzetességeinek átfogó felderítésére. A kórbonctanra az általánosítható 
összefüggések megragadása, vagy erre való törekvés jellemző. Az új fiziológiai és 
patológiai felfedezések serkentőleg hatottak a betegségek osztályozására irányuló 
próbálkozásokra.

A fizikai ismeretek az elektromos jelenségekkel bővültek. Az idegélettan 
haladására nagy hatást gyakorolt Luigi Galvuni az ún. „állati elektromosság” 
felfedezésével. A bolognai egyetem professzoraként azt észlelte, hogy a 
felfüggesztett békacomb elektromos szikra vagy fémek érintésére rángatózik. Az 
volt a véleménye, hogy ez az elektromosság maga a speciális életerő, forrása az 
agy állománya, ahonnan az idegek közvetítésével az izmokba jut.

A bioelektromos jelenségek tanulmányozása hatalmas lendülettel 
folytatódott. Ez annyival is könnyebben ment, mert a iatromechanika és a 
iatrokémia iránti érdeklődés még tartott. A láthatatlan energiák felismerése 
kapóra jött azok részére, akik ezen energiákat népszerű elméletek alapjává téve 
nagy vagyonokat szereztek.

Frttuz Anton Mesnter bécsi orvos a testben delejességet tételez fel, amely 
kívülről mágnesekkel befolyásolható. A mágnesekbe az erő a kezeiből árad. íly 
módon eleinte mágnessel, majd puszta kézzel próbált gyógyítani. Később a 
kézrátételt is feleslegesnek tartotta, elégséges volt már a koncentrált akarat is, 
ami által a mágneses fluidum az orvosból a betegbe áramlik - hirdette. Érdeme 
mindössze az, hogy ráterelte a figyelmet a hipnózissal kapcsolatos jelenségre.

A leíró anatómia már nem sokat tudott 
nyújtani. Az érdeklődés egyre inkább a 
boncolások alkalmával talált kóros 
elváltozások felé irányul. Az észlelő a halál 
után látott kóros eltéréseket összehasonlította 
a betegség lefolyásának adataival. Ebben az 
időben a kórhonctan önállóvá válása 
Giambattista Morgagni nevéhez fűződik. A 
boncoláskor talált anatómiai leletekből 
próbálta értelmezni a klinikai tapasztalatokat. 
Nemcsak a saját, de mások megfigyeléseit is 
felhasználva írta meg élete végén fő művét, a 
„De sedibus et causis morborum per 
anatonum indagatis ”-t.
99. sz ábra
Morgagni: De sedibus et causis
morborum per anatomen indagatis” című 
könyvének címlapja 
(Velence - 1761)
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Mivel nemcsak képzett és tapasztalt anatómus, hanem kitűnő klinikus is 
volt, minden apró elváltozás felkeltette figyelmét, aminek kóroktani jelentőségét 
figyelembe vehette. Maradandó elnevezéseket vezetett be, többek között: az 
ileusz, kólika, peritonitisz, stb., melyeket konkrét tartalommal használt. Ezek 
jelentősége akkor érthető igazán, ha figyelembe vesszük, hogy addig lényegében 
tüneti betegségtan létezett. Beszéltek vizibetegségről, hányásokról, fejfájásokról, 
stb.

A kórbonctan eredményei a sebészet terén éreztették legmesszebbmenően 
a hatásukat. A sebészek közül kiemelkedett Pierre Désault, aki a sebészeti 
megbetegedéseket anatómiai és élettani alapon próbálta értelmezni. Vele új 
szakasz nyílt a sebészet történetében.

A XVIII. század második felében a koponyalékelések divatja még tartott. 
A végleges elutasító álláspontot Désault képviselte. Rossz tapasztalatai alapján a 
koponyalékelést nem tartotta megengedhetőnek. A törés - ficam - ellátásában és a 
sebkezelésben is újításokat vezetett be, szellemes kötözési megoldásokat 
alkalmazott.

A liberális szellem termékei közé tartozik a tudományos alapokra 
helyezett szülészet. Mind a közgondolkodás, mind a medicina eljutott az addig 
elhanyagolt várandós anyák, csecsemők, gyermekek, és általában a nők 
egészségügyi helyzetének revíziójáig. Előtérbe kerültek a higiéné tudnivalói, a 
szülési tanácsok, az újszülött és csecsemő ellátásának kérdései. Hangsúlyozták a 
szoptatás jelentőségét. A magasabb társadalmi osztályok asszonyai ugyanis az 
újszülöttet szoptatós dajkaságba adták. Svédországban elrendelték, hogy a 
csecsemőket legalább fél éves korukig szoptatni kell (aminek eredményeként a 
túlélési arány jelentősen megnőtt).

Hazánkban az orvosok a szülészetnek csak az elméleti kérdéseivel 
foglalkoztak, a gyakorlat a borbélyok és bábák kezén volt. A legelső magyar 
szülészeti munkát - melyet ábrák is illusztrálnak - az Angliában is megfordult 
IVeszprémi István jelentette meg. Sokirányú működése az orvostudomány 
csaknem minden ágára kiterjedt. A „Bábamesterségre tanító könyv” mellett írt 
még egy sebészeti és egy gyermekgyógyászati kézikönyvet is. Benne tiszteljük a 
magyar orvostörténelem első képviselőjét.

100. sz. ábra
Carl Linné könyvének második 
kiadása
(Stockholm, 1740.)
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Az öntudatra ébredt orvostudomány nem elégedett 
már meg a természeti jelenségek tárgyilagos 
szemlélésével, hanem a felhalmozott ismeretanyagból 
rendszereket kovácsolt. Ez olyannyira jellemző, hogy 
miattuk a századot a rendszerezés korának is nevezzük. 
A természetrajzi ismeretek rendszerét Carl Linné svéd 
orvos végezte el és ezzel lényegében a ma is használatos 
rendszer alapjait vetette meg.

A Sydenham nyomán kialakult belorvoslás a 
XVIII. században a holland Hennán Boerhaave révén 
vált világhírűvé, aki nem annyira alkotta, mint inkább 
összefoglalta és addig ismeretlen népszerűséggel tanította 
kora orvostudományát. Betegségelméletének az a 
kiindulópontja, hogy minden szerves folyamat szilárd és 
folyékony részek mozgásából áll. Eszerint a különféle 
kórságok is mozgászavarok, melyeknek székhelye 
részben a szilárd szövet (szoiidarpatológia), részben a 
nedvek (humorálpatológia). A lúgos, savas, olajos, 

101 sz ábra amóniákos, stb. keveredések (dyscrasia) pangásokat,
Carl Linné duzzanatokat, daganatokat, stb. idéznek elő. Sokat várt a

vegyészet fejlődésétől. A gyógykezelést ezért kémiai megfontolások nélkül el 
sem tudta képzelni. Terápiáját az ésszerűség vezette. Előnyben részesítette a 
növényi alapanyagú gyógyszereket. Vallotta: „az egyszerűség az igazság 
bélyege”. A leydeni egyetemen 12 ággyal 
rendelkezett, amelyeken fekvő betegeken mutatta 
be a medikusoknak betegség típusonként a 
kórképeket. Súlyt helyezett az anamnézis gondos 
felvételére, valamint a testhőmérséklet mérésére.
Szerepe és jelentősége nem elméleti 
munkásságában, hanem az orvosképzés korszerű 
rendszerezésének kimunkálásában rejlik. Oktatási 
módszerét „Bevezetés a klinikai gyakorlatba” 
című könyvében ismertette. Egyénisége 
meghatározó volt, tanítványai egész Európában 
terjesztették módszerét.

Mária Terézia császárnő Gerhard van 
Swietent, az egykori Boerhaave tanítványt hívta 
meg Bécsbe, hogy az egyetemet szervezze át, és 
vegye kézbe az orvostudomány ügyeinek 
vezetését. Van Swieten reformjai nyomán, a 
körülötte kialakult orvosegyéniségekből az ún.
„régi bécsi iskola” jött létre, mely teljesen 
Boerhaave szellemében indult fejlődésnek.

A leydeni minta alapján botanikuskertet 
és kémiai laboratóriumot is létesítettek oktatási 
célra. Rendszeresítették a betegágy melletti 
előadásokat.

102. sz. ábra 
Herman Boerhaave 

(Kass János grafikusművész rézkarca)
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A bécsi iskolában működött Anton de Hűen, a másik Boerhaave tanítvány, aki 
szintén kitűnő tanárnak bizonyult. Ezt jelzi az aprólékos anamnézis felvétel és beteg 
vizsgálat. Szigorúan megkövetelte a kórlefolyás naprakész dokumentálását, és a 
hőmérőzést.

Az iskola hire számos orvost csalt a bécsi egyetemre. S torch J. nagybefolyású 
udvari orvos és az egészségügyi közigazgatás vezetője. Említésre méltók méregtani 
vizsgálatai. Orvosi tanulmányi igazgatóként kidolgozott egy sokáig érvényben maradt 
tanulmányi rendszert. Stoll M„ aki eleinte hazánkban (Hont megyében) praktizált, 
Bécsben letelepedve világhírű előadó lett. Frank P. J. az államorvostan megalapítója. 
Egészségügyi rendészete 6 kötetben jelent meg. Minden olyan természetes és 
mesterséges környezeti tényezőt elemez, ami a lakosság egészségi állapotára halhat. 
Foglalkozik a szexuális élet, a terhesség, a csecsemő- és gyermekkor, a táplálkozás, az 
öltözködés, az iskola, a munka, az életmód, a munka és környezet higiénéjével, 
törvényszéki orvosi kérdésekkel, stb. Klasszikus értékű munkáját tárgyi ismeret, 
olvasottság, statisztikai adatok birtokában írta. A belgyógyászat tanára és az új bécsi 
közkórház igazgatója Giitirin. Jónevű szülész Boer L., Trnka V. anatómus és Plcnck 
J. bőrgyógyász, aki a bőrbetegségek osztályozásával, a szifilisz terápiájával és 
tankönyvek megjelentetésével foglalkozott. Tankönyveiben több magyar elnevezés is 
szerepel (inahus, érzőin, stb.), mivel Bécsből áttelepült az újonnan szervezett magyar 
orvoskarhoz.

Leopold Auenhritgger szintén a bécsi iskola képviselője volt, aki elsőként 
tanította a kopogtatást, mint diagnosztikus módszert az 1861-ben megjelentetett 
„ Új találmány a mellkas belsejében rejtő betegségeknek a mellkas kopogtatást 
tünete segítségével való felismerésére” (Inventum novum ex percussione 
throacis humani ut signo abs trusos interni pectoris morbus detegendi) című 
értekezésében. Auenbrugger egy grazi vendéglős fia volt, aki gyermekkorában 
gyakran látta, hogy hogyan következtetnek a boroshordók kopogtatásával azok 
bortartalmára. Ez az emlék suggalta számára azt az ötletet, hogy a mellkas 
kopogtatási hangjából a tüdő fizikai állapotára, a mellűr folyadéktartalmára 
próbáljon következtetni. Mint a bécsi kórház orvosa, sok embert vizsgált és 
állatkísérleteket végzett, témába vágó kórbonctani tapasztalatokat gyűjtött. Azt is 
megtette, hogy a tetem mellkasát folyadékkal töltötte fel és így állapította meg a 
kopogtatási hangzást. Észleléseinek eredményeit hét évi megfigyelés után adta 
közre. Felfedezéseit kortársai nem méltányolták, nem ismerték fel azok 
jelentőségét. Kórházi állásáról is lemondott, évtizedekig magánpraxist folytatott.

A svájci származású másik Boerhaave tanítványt, Albrecht Haliért alapos 
általános orvosi felkészültsége predesztinálta arra, hogy a század egyik központi 
orvosi személyisége legyen. Egyetemi tanulmányait szokatlanul korán, 
gyakorlatilag 15 évesen megkezdte, bőven volt ideje Európa akkori legjobb 
egyetemeit meglátogatni, a legjobbakat megtanulni. Természettudományos 
műveltséggel rendelkezett, de költőként és orvostörténészként is kiváló volt. Az 
orvoslás számára a bonctanban, a kórbonctanban, de mindenek felett a kísérleti 
élettanban alkotott. Anatómiai és fiziológiai preparátumokat készített. Bővítette 
ismereteinket a légzés, a hangképzés, a szívműködés, a vérkeringés, a táplálkozás 
élettanában. Ő foglalta rendszerbe korának élettani ismereteit nyolc kötetben, 
„Elementa physiologiae corporis humani” (Az emberi test élettanának elemei) 
címmel. Kortársaira a legnagyobb hatást az ingerelhetőség és érzékenység 
kísérletei tették. A halleri eredmények élénk visszhangja, kritikája, vagy 
korrigálása már önmagában is jelezte a kísérletes élettan általános fellendülését.
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Az orvostudomány a felvázolt úton haladva jutott el az anatómiai, kórbonctani 
megfigyelések sorától a kísérletes élettan megjelenéséig.

A francia Francois Xavier Bichat előbb hadi tapasztalatokat szerzett, 
majd a párizsi Hotel Dieu sebészeti klinikájára került, ahol újszerű vizsgálatokkal 
próbálta megvilágítani az élettan és kórtan területeit. Vitalista elvi alapon állt. A 
vitalisták az életre (vita) jellemzőnek tartott jelenségek (szaporodás, növekedés, 
emésztés, regenerálódás) magyarázatára a kémiai és fizikai törvényeket 
elégtelennek tartották és melletük valamilyen ismeretlen energiaformát tételeztek 
fel. Egyik sokat hangoztatott mondása szerint: „Az élet azon erők összessége, 
melyek ellenállnak a halálnak”. Az ép és a kóros vitális alapjelenségeket 
kutatva az emberi szervezetben 21 féle „szisztémát” különített el az azonos vagy 
hasonló szerkezeti működés és kórtani viselkedés alapján. Bevezette az 
orvostudományba a szövet fogalmát. így külön egységként tanulmányozta pl. a 
savós hártyákat, az artériás és vénás hálózatot, a mirigyeket, az akaratlagos és 
vegetatív idegrendszert, stb. Ezen külön egységként tárgyalt rendszereket 
jellemezte az általa alapvetőnek tartott életsajátosságok (érzékenység, 
összehúzódási készség, szekréciós és felszívó tevékenység, stb.) alapján. 
Tapasztalatait a nagyszámú állatkísérlet és boncolás alapján fogalmazta meg. 
Aprólékosan tanulmányozta a rendszerek fizikai tulajdonságait, a hő- és 
vegyhatásokra adott reakcióit. Figyelmesen elemezte a halál beálltának 
mechanizmusait. Lényegében helyesen ítélte meg a szívműködés, az agyi 
keringés és légzéselégtelenség egymásba fonódó, egymásra ható folyamatait az 
élet megszűnéséhez vezető úton. Felismerte, hogy döntő mozzanat az agy halála. 
Kutatásai és személyes varázsa nagy hatást tett a XIX. század fordulójának 
francia orvostudományára. A „francia orvosi iskola” megalapítója lett.

Az orvoslás fejlődésében azonban mindig találunk rövid idejű kitérőket is. 
Ebben a korban jelentkezett egy népszerűvé vált paramedikális irányzat, a 
Samuel Hahnemann nevével jelzett homeopathia. A homeopathák úgy tartották, 
hogy a betegség az életerő lehangolódása. A körfolyamatokról közelebbit nem 
tudunk, de ez az orvosi gyakorlat szempontjából nem is fontos. Elegendő jól 
ismerni a tüneteket. Ha ezeket sikerül kedvező irányba befolyásolni, úgy a 
kezelés célt ért. Gyógykezelésük alapelve, hogy a „hasonlót a hasonlóval” kell 
gyógyítani. Elképzelésük szerint a gyógyszerek hatása hígításuk arányában 
fokozódik. Megokolása az volt, hogy a kicsiny mennyiségben bevitt 
gyógyszerekkel a betegséget szelídített formában lehet előidézni. Ez a folyamat 
viszont kioldja az eredeti betegséget, megszünteti az életerő lehangolódását. Itt 
dinamikus erő érvényesül, az anyagok kémiai összetétele mellékes.

A XVIII. század orvosi felfedezései közül az egészségügy alakulására a 
himlőoltás bevezetése gyakorolta a legnagyobb hatást. A himlő ősidők óta a 
legpusztítóbb betegségek közé tartozott. Egyes szerzők szerint a XVIII. 
században 60 millió ember halt meg Európában himlő következtében. Bár az 
empirikus orvoslás már az ókorban rájött a védekezés módjára - Kínából terjedt 
nyugat felé a variolatio: a himlős beteg váladékával történő mesterséges fertőzés 
- a módszer nem nyert széleskörű gyakorlatot, mivel némelykor eredménytelen 
volt, máskor pedig erős fertőzés támadt utána.

A veszélytelen, mindmáig alkalmazott himlő elleni védőoltás módszerét 
az angol Edward Jenner dolgozta ki. Ő is az ősi empíriából indult ki. Gyakorló
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orvosként hallott arról a népi megfigyelésről, hogy 
azok a fejőnők, akik tehénhimlőben betegednek meg, 
védettek lesznek az emberi himlővel szemben. 
Gyűjtötte az eseteket és meggyőződött azok igazáról. 
1796 májusában egy tehénhimlőben szenvedő 
parasztlány himlőhólyagjából nyert váladékkal 
beoltott egy 8 éves kisfiút. Az oltást követő néhány 
lázas nap után a gyermek teljesen rendbejött. Hat 
héttel ezután újabb oltásban részesült. Jenner ekkor 
emberből vett variolahólyag-váladékot használt. Az 
oltás nem fogant meg, a kisfiú immunisnak 
bizonyult. Amikor Jenner megfigyeléseit az Angol 
Királyi Társaság elé terjesztette, még további 
bizonyítékokat kértek tőle. Miután saját költségén 
kinyomtatta a vakcinádéról szóló munkáját, az 
orvosok egy része lelkesen felkarolta az ügyet és 
sokfelé oltani kezdtek. 1800-ban bevezették a 

103 sz ábra himlőoltást az angol flottánál. Két évvel később a
Edward Jenner parlament 10.000 font nemzeti ajándékot szavazott

(Kass János grafikusművész meg Jenner számára. Ezt követően néhány
lezkarca) országban kötelezővé vált a himlőoltás.

A Jenner-féle védőoltás elterjedésével a himlő visszaszorult. A napóleoni 
háborúk után új világméretű járvány keletkezett, a kolera.

A XVIJI. század második felét szokás az orvosok aranykorának is 
nevezni. Erre az időre ugyanis kialakult a vagyonos polgári réteg, amely 
igényelte és meg is tudta fizetni az orvost. Erre olymódon is berendezkedett, 
hogy „háziorvost” tartott, aki megállapodás szerint rendszeresen vizitelte a 
családtagokat és rendelkezésre állt, ha hirtelen volt rá szükség. A nagy 
városokban viszonylag sűrűn elhelyezkedő orvosok között megindult a vagyoni 
rétegződés, élesedett a megélhetésért folytatott küzdelem.

Az orvosképzés még konzervatív módon történik. Az anyagot 
meghatározott rendszerezésben adták elő. A tárgykörök általában az alábbiak: 
patológia és gyakorlati klinikum, élet- és gyógyszertan, kémia és botanika, 
anatómia, sebészet és szülészet.

Orvoslás és egészségügy Magyarországon

A század elején dúló pestisjárványok hatására születtek meg a városokban 
az egészségügyi bizottságok, majd megalakult az Országos Egészségügyi 
Bizottság, melynek feladata a járványügyi helyzet egész országra kiterjedő 
felügyelete lett. Ebben a században a hazai orvostudomány már kiválóságokat 
mutat fel.

Rayman János eperjesi orvos Európában elsőként alkalmazta a 
variolációt. Perlitzy János Dániel „Medicina pauperum” (Szegények számára 
való házi orvosságok) című munkája az orvoshiányra hívja fel a figyelmünket. 
Ebben az időben hazánkban egész megyényi területeken nem találunk sem 
orvost, sem sebészt. Az orvoshiány alapvető oka, hogy az ország területén nem
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folyt orvosképzés. Orvosaink orvosi főiskola felállítását sürgették. Perlitzy 1751- 
ben benyújtott felterjesztésében rámutatott arra, hogy az orvoshiányt a külföldi 
orvosok azért nem pótolhatják, mert nem értik meg a magyar nyelvet. Egy 
egyetemi keretben működő orvosképzés részletes leírását is adja.

Hazánkban a szülészet sokáig mostoha elbánásban részesült. Az orvosok 
csak a nőgyógyászattal vagy a szülészet elméleti kérdéseivel foglalkoztak. A 
praxis a borbélyok és bábák kezében volt.

A legelső magyar szülészeti munkát, melyben ábrák is találhatók, az 
Angliában is megfordult fVeszprémi István jelentette (1766-ban). Sokirányú 
működése az orvoslás csaknem minden ágára kiterjedt. Az angol himlőoltások 
mintjára felvetette, hogy pestis ellen is védőoltást kellene alkalmazni. Benne 
tiszteljük a magyar orvostörténelem atyját is.

„Kivonat

Weszprémt István regulái az egészség 
fenntartására: Az egészségnek fen n 
tartására és a hosszá életnek 
megnyerésére tartozó szükséges regulák ” 
c. müvéből.

„II. Az ételre és italra nézve.”
Az egészséges táplálkozásra ad a szerző 
tanácsokat a következő 32 pontban. Ma, 
amikor a sokat evés-ivás, az egészségtelen 
táplálkozás ellen harcolunk, : hasznosan 
forgathatjuk Weszprémi korabeli stílusban 
írt reguláit, még szórakoztat is a sok 
jótanács.

„1. regula: Az egészségnek fenntartására ez 
amaz egyik legszükségesebb regula, hogy 
oly eledellel éllyen ki. ki, és csupán csak 
annyival, amennyit a gyomra 
megemészthet. :

2, regula: Könnyebben megemésztheti a 
gyomor a Földnek Gyümölcseit 
(Vegetábileket) és azoknak az Állatoknak a 
húsait, amellyek idejében és kevesebb idő 
alatt jutnak megállapodott idejekre: 
könnyebben a Spárgát, Epret s. a. t. mint a 
kőrtvényt, almát s. a. t. könnyebben a Juh 
húst, mint a Telién húst.

3. regula: Könnyebben megemésztheti a 
gyomor azokat a Vegetábileket 
(növényeket) és állatokat, a mellyek ki ki 
az- ö tulajdon nemei között kisebbek a 
többinél, p. o. könnyebb az apró Veres
hagymát, Almát, Kőrtvényt nem különben 
az apró szarvasmarhát, a Juhot, mint

ezeknek a nagynit: Még a bor is gyengébb, 
a melly kitsiny hordókban tartatik és idővel 
sokkal erősebb lészen a nagy hordóban lévő 
bor.

4. regula: A niellyeknek illendő
Ősztövérségek vagyon és inkább száraz 
húsnak, mint a tnellyekben sok Olaj, 
kövérség, és enyvesség vagyon: p. o. a Dió, 
a Mogyoró, a Mandula emésztetlen, által 
megyen az emberben: Nehezebb
megemészteni az Olajos Ételt, mint a 
Borsót; a kövér húst, mint az ösztövért, a 
Potykát, Harcsát, mint a Kecsegét, Csukát, 
Pisztrángot, vagy a Dévért.

5. regula: A mellyeknek külső szilié 
közelebb vét a fejér, hogy sem a veres láng 
színhez, így p. o. könnyebb emésztetíi a 
kerek répa, mint a Sárga répa, vagy a 
Tzékla s. a. t.

6. regula: A mellyeknek gyenge, kedves, 
lágy s édes íze vagyon, mint sem a mellyek 
erős, csípős, savanyú, fűszerszánios és 
hathatós ízűek.

7. regula: A Szárazon élő állatok inkább,: 
hogy sem a Vízben kivált a Tengerben élő 
állatok.

8 regula: Nem különben azok az állatoknak 
húsai, mellyek zöldséggel, és könnyű 
eledellel élnek, mint a mellyek más 
áliátokkal és nehéz eledellel táplállyák 
magokat, p. o. könnyebb a Tyúknak és 
Pulykának, mint sem a Kutsának és a 
Lódnak húsát megemészteni.”
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Figyelemre méltó kezdeményezés történt Egerben, ahol 1761-ben 
megnyílt az első nyilvános akadémia jellegű orvosképző iskola, melyet az egri 
irgalmasrendi kórház működésére alapozva gr. Eszterházy Károly egri püspök 
állíttatott fel a már működő jogi iskola kiegészítéseként. A „Scola Medicinalis” 
szervezője és vezetője Markhot Ferenc Szolnok és Heves vármegye főorvosa 
volt. Az egri Scola Medicinalisban a bolognai egyetemen végzett Markhot 
Ferenc doktor, az irgalmasrendi kórház főorvosa tíz hallgatót oktatott, a kor 
szokásainak megfelelően meghatározott és előre kijelölt tankönyvekből. Az 
előadások és a gyakorlatok színhelye az irgalmasrendi kórház volt, ahol minden 
lehetőség megvolt az orvosképzéshez. A nagyszombati orvosi fakultás 
felállításával az egri iskola elsorvadt és 1774-ben meg is szűnt.

Hazánkban az orvoskar megalapításában nagy érdeme van Van 
Swietennnnek, az orvosképzés 
holland származású reformerének.
Az 1770-ben megnyílt orvoskart az 
egyetemmel együtt 1777-ben 
Budára, majd 1784-ben Pestre 
helyezték át. 1786-ban egyesítették 
az orvosdoktori és a sebészeti 
képzést. Az orvosok képzése latinul 
folyt. A sebészek magyar nyelvű 
oktatásának bevezetése Rátcz 
Sánniel nevéhez fűződik. O a 
magyar nyelvű orvosi tankönyv- 
irodalom igazi megalapítója.
Munkásságát a magyar társadalom 
örömmel fogadta.

104. sz. ábra 
Rácz Sámuel

(Widerkomtn Ervin grafikusművész rajza)

Csokonai például így üdvözölte: „Uram! Örvendezz magyar Haza, hogy a 
mostani Eskulap fiait hallja Magyar Hangon szólni.” (1794)

A nagyszombati orvosképzés néhány éve rakta le a továbbiakban az 
európai hírre emelkedő Budapesti Orvostudományi Kar alapjait. Ha nem is tudta 
számbelileg az ország orvosigényét kielégíteni, de képzett, irodalmilag aktív, és 
etikus alapokon álló új hazai orvosokat bocsájtott ki. A század közepén rendelet 
írja elő, hogy valamennyi megye köteles alkalmazni megyei fizikus (tisztiorvost), 
aki lehetőleg a megye központjában lakik és a szegényeket ingyen gyógyítja.

Az újra fenyegető pestisjárvány határozott intézkedésekre kényszeríti a 
bécsi udvart. Mária Terézia 1770-ben kiadja a „Generale Normatívant 
Sanitatis” című rendeletet, melyet Skollanits Ferenc tisztiorvos dolgozott ki. 
Ezen rendelkezés átfogó módon szabályozta az egészségügyet hazánkban. 
Kötelezővé teszi a megyei és városi egészségügyi bizottságok megszervezését. 
Ezen bizottságok feladata nemcsak a járványok elleni küzdelem, hanem az 
egészségügyi ellátás biztosítása és felügyelete is. Csak olyan orvos működhet,
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aki a monarchia valamelyik egyetemén oklevelet szerzett. Vizsgára kötelezte a 
sebészeket, szülésznőket és gyógyszerészeket. Kitért etikai rendszabályokra is. A 
megyei tisztiorvosnak évente egyszer számot kellett adnia megye egészségügyi 
helyzetéről. Az országos jellegű egészségügyi feladatok ellátására létesítették az 
országos főorvosi állást. Az első országos főrorvos Vezzu Gábor.

A XVIII. század orvoslásának összefoglalása (1700-1800)

A XVIII. századot a felvilágosodás szellemtörténeti mozgásai jellemzik. 
Az uralkodó életszemlélet megváltozása magával hozta az orvosok feladatával 
kapcsolatos felfogás változását is. A mechanikus fiziológia az orvosnak mintegy 
a mérnök szerepét tulajdonította, aki az emberi test művészi gépezetének 
ismerete alapján beavatkozik a „fogaskerekek” működésébe, ha azok mozgását 
valamilyen tényező megzavarja. Az orvos így a természet szolgálójává válik.

Dr. W. von Hufehnul (1762-1836) saját praxisát így jellemezte: „A 
természet gyógyítja, az orvos kezeli a betegséget.” A gyakorlati medicina vezető 
egyénisége //. Boerhaave (1668-1738) leideni orvos jelszava: „Az egyszerű az 
igazi ismertetőjele.” A gyógyászatot a betegágy mellett, a kórházban tanította, 
ami ettől az időtől kezdve az orvosképzés központi kérdésévé vált. Tanítványai a 
klinikai oktatásnak ezt a módszerét Európa-szerte elterjesztették. A további 
fejlődést az jelentette, hogy a betegágy melletti megfigyelést a boncolás során 
tapasztalatokkal vetették össze.

A célszerű és praxisközeli orvosképzés bevezetésével egyidőben a 
figyelem a közegészségügy problémáira is ráterelődött. Az állam a polgárai 
egészségügyi ellátásáról is gondoskodott: igyekeztek megelőzni a járványokat, 
vagy legalább megküzdeni velük és ezzel a munkaerőt és a lakosság létszámát 
megfelelő szinten tartani. G. W. Leibniz azon töprengett, hogy hogyan lehet a 
közjólétet tanítással elősegíteni. ./. K. Osterliansen nürnbergi orvos szerint: 
„Azokban a dolgokban válunk nagykorúvá, amelyek a fizikai jóllétünkre 
vonatkoznak. Tanulással, képzéssel minden ember számára lehetővé kell tenni, 
hogy saját akaratából egészségesen élhessen” - hangoztatta.

A közegészségügybe való beavatkozás módját ./. P. Frank fogalmazta 
meg: „Egyetlen ember megmentése sokkal nagyobb tettnek számít, mint a 
polgárok vérének hullatása árán meghódítani egy tartományt”.

A sebészek munkájának javítása érdekében tanulmányaikhoz orvosi 
stúdiumokat is hozzárendeltek. A bábaképzés színvonalát szülésziskolák 
létesítésével kívánták növelni. E század legismertebb betegség megelőző eljárása 
a himlőoltás lett.
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(1800- 1900)

105. sz. ábra 
Az orvos

(Sir S. L. Fildes festménye nyomán Füle Mihály grafikusművész rézmetszete)
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VII. sz. táblázat
A XIX. század időrendi táblázata
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Az orvoslás a mai értelemben vett szőkébb szakterületekre történő tagozódása a 
XIX. században következett be. Ha történelmi panorámában tekintjük az orvosi 
szakosodást, akkor több évezredes múltra kell visszatekintenünk.

Az ó-egyiptomi orvoslás - főleg a korai szakaszában - racionális-empirikus 
jellegű. Hérodotosz tudósítása szerint Egyiptomban a fej, szem, fog, has és a 
láthatatlan (belorvosi?) betegségeknek külön-kiilön orvosai voltak. A túlzónak tűnő 
leírást a napjainkig fellelt és lefordított papiruszok igazolni látszanak: a Smith- 
papírusz a sebészettel, a kahuni papirusz a szülészettel, az Ebers-papínisz pedig a 
szemészeti, fülészeti, bőrgyógyászati és kozmetikai recepteken túl a szakosodás 
megnevezéseit is tartalmazza. Az orvos: „swnw” kifejezésén kívül olyan megjelölések 
is szerepelnek, mint „fogkezelő”, „a has orvosa”, „a szemek orvosa”, „a végbél 
pásztora”, valamint a „titkos művészet ismerője” (belgyógyászat?).

Az orvos és sebész különválasztásával már az ókori Keleten is találkozunk. Ez 
a különbségtétel az ókori Hellászban és Rómában is fennáll, és az európai 
középkorban is jellegzetesség maradt. A sebész csupán kézműves (cheir ergon, ebből 
származik a mai chirurgus szó, a felcser kifejezés újabb keletű, a tábori borbély, 
feldscherer eltorzított alakjaként nyert polgárjogot).

A középkori sebészek céhekbe tömörültek. Általában csak külső betegségeket 
kezeltek. Feladatuk volt a sebek gyógyítása, kötözése, érvágás, stb. Közéjük tartoztak 
a sérvmetszők, kőmetszők, hályogszúrók, foghúzó mesterek. Az újkorban kezdődött 
meg a sebészek egyetemi képzése (eddig ez a borbélysebész műhelyében történt). A 
mestervizsgát addig a céhben tették. Az egyetemi oktatással a sebészek számára 
többféle fokozat volt elnyerhető. A legmagasabban minősített a sebészmester volt, aki 
megszerezhette a sebészeti doktorátust is. Ezt külön vizsga letétele után az 
oivosdoktor is megkaphatta. Az alacsonyabb fokozat a polgári, illetve a katonai 
sebész volt.

A korszerű értelemben vett szakosodás előfutára az volt, amikor az orvos- 
és sebészdoktorok kellő kiképzés és vizsga után a szülészmesteri, illetve 
fogászmesteri képesítést az egyetemeken nyerhették el.

A sebeszet operatív területe csak a XIX. század végén szélesedett ki. 
Ekkor végezték az első gyomorcsonkolásokat, appendoctomiát, stb. Hazánkban 
Balassa János volt az operatív sebészet megalapítója. Az 1. és II. sz. Sebészeti 
Klinika 1880-ban alakult meg. A sebészet szakosodása tovább folytatódott, 
kialakult a szív- és érsebészet, a tüdősebészet, idegsebészet, traumatológia, 
ortopédia, stb. A kémia és a fizika eredményei mindinkább áthatották az 
orvostant, ennek hatására a XVIII. sz. végén, a XIX. sz. elején már elérte a 
tudománynak megfelelő szintet. Eddig az időig csak gyógyászatról vagy 
orvostanról beszélhetünk.

A XIX. századbeli szakosodásnak az adta meg a jellegzetességét, hogy 
néhány kifejezetten operatív szakma kivételével a szakorvosok és az egyetemes 
orvos (medicus universalis) szemlélete belorvosi volt. Ez a szemlélet biztosította 
a közös nyelvet, ami egységessé tette a különféle képviselőinek a tevékenységét. 
A belorvosion akkor vette kezdetét, amikor Boerhaave, van Swieten, Haen a 
betegágynál történő gyakorlati oktatást bevezették. A szakosodási törekvés 
Auenbmgger kopogtatási technikájával, és Laennec hallgatózási módszerével 
folytatódott. Az orvostannak ekkor még a belorvostan volt az alapja. Az 
angolszász nyelvterületen ma is „orvosi klinikának” nevezik a belgyógyászatot. 
A szakosodás itt is tovább folytatódott, kialakult a kardiológia, a tüdőgyógyászat, 
endokrinológia, allergológia, stb. Hazánkban az első két belklinika a
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nagyszombati orvosi karral egyidős, legalábbis mint tanszék, mert a kórházi 
ágyak tekintetében nagyon szűkösen álltak.

A belorvostanból vált le a gyerm ekgyógyászatA gyermekgyógyászat 
önállósulásának elsődlegesen szemléleti oka volt: a csecsemő élet - és kórtani 
értelemben nem miniatűr gyermek, a gyermek pedig nem miniatűr felnőtt. A 
gyermekgyógyászat sajátosságait sugallta már az Ébers-papírusz is, amikor azt 
tanítja, hogy a gyermekeknek csak a felnőtt gyógyszeradag töredéke adható. Az 
anyatej szerepének hangsúlyozása Hippokratésznál, Galénosznál is előfordul. A 
salernoi Trotillá is foglalkozott gyermekgyógyászattal. Önálló diszciplínává a 
XVIII. sz. végén, a XIX. században vált. Eddig a csecsemők „orvoslása” 
hangsúlyosan a bábák dolga volt. Később velük - csakúgy mint a kisgyermek 
betegségeivel - a háziorvos foglalkozott. Az önállósodás azonban nem ment 
könnyen. Escherich, aki nagy érdemeket szerzett a csecsemők bélflórájának 
kutatása terén, (még 1868-ban is ) feleslegesnek tartotta a belgyógyászattól való 
önállósodást. Az első gyermekgyógyászati tanszéket Berlinben hozták létre 
(1894-ben). Külföldi példák nyomán hazánkban Pesten 1829-től, mint nem 
kötelező tárgyat tanították a gyermekorvostant. 1839-ben nyílt meg az első 
gyermekkórház.

Az elme- és ideggyógyászat ugyancsak a belorvostanból vette eredetét. A 
késő középkorban Bagdadban volt már elmeosztály, ahol megnyugtató 
gyógykezeléssel, zenével kezelték a betegeket. Európában a helyzet igen 
szomorú volt. Az elmebetegeket megláncolva a „bolondok tanyáján” tartották. 
Róluk Pinel vetette le a láncokat. Charkot és Griesinger működése járult hozzá a 
szakosodás kialakulásához. Hazánkban 1841-1843 között Pólya József létesítette 
az első korszerű tébolydát. Az egyetemi elme- és idegklinika 1882-ben kezdte 
meg működését.

A szülészet évezredeken át sajátos helyzetet foglalt el. Orvosok, tehát 
kizárólag férfiak tanították, viszont csakis asszonyok végezhették a gyakorlatban. 
Önálló tudománnyá a XVIII. században vált. A XIX. században Semmelweis 
által ajánlott aszeptikus munkamódszer a kórházakban pusztító gyermekágyi láz 
megelőzését tette lehetővé. Boer bölcs és részletes terhességi dietetikát oktatott. 
A sebészet fejlődése e területen is áldásos hatást váltott ki. A Pesti Szülészeti 
Klinika 1812-ben létesült.

A szemészet valaha a sebészet egyik ága volt, sebésztanár adta elő az 
egyetemeken. Mint szakma, igen régi múlttal rendelkezik. Nemcsak az egyiptomi 
papiruszok, de Hammurapi törvénykönyve is tartalmaz szemészeti 
vonatkozásokat. A rómaiak is végeztek hályogszúrást. Az arab szemészek is 
gyakorolták a szürkehályog eltávolítását. Szemüveg ábrázolásával a reneszánsz 
nagy festőinek a képein már találkozhatunk. Ahhoz, hogy a szemészet önálló 
tudományággá fejlődjön, Helmholtz szemtükre járult hozzá. Graefe hatására a 
szemészek egyre tudatosabban ismerik fel a szem kóroktana és a különböző 
szervek közötti kölcsönhatásokat. A szemtükrözés alkalmasnak bizonyult az 
érbántalmak, anyagcserebántalmak, stb. korai és egzakt diagnosztizálására. 
Pesten 1801-ben szervezték meg a Szemklinikát.

Az urológiára utaló legrégebbi írásos emlék egy akkád ékírásos táblán 
lelhető fel, vizelési zavarokról tudósítva. Hippokratész megtiltotta az orvosoknak 
a kőmetszést. A középkorban a kőmetszés a sebészcsaládok féltve őrzött titka
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volt. 1878-ban Nitze fedezte fel a vesetükrözést, s ezzel megszületett az urológia, 
mint önálló tudományszakma. A budapesti Urológiai Klinika viszont csak 
századunkban, 1920-ban jött létre.

A bőrgyógyászat múltja ugyancsak évezredes. Az asszír szövegekben, az 
ó-egyiptomi papiruszokon éppúgy találunk rá utalásokat, mint az ó-indiai orvosi 
könyvekben. Az ókori görög és római, majd az arab orvosok művei is 
foglalkoznak bőrgyógyászattal. A XVIII. században a tünettani csoportosítás 
vette kezdetét. A XIX. században jelent meg a kóroktani osztályozás. Egyesek 
szerint a bőrbajok a belső betegségek megnyilvánulásai, mások szerint elsődleges 
elváltozások. A bőr pathohisztológiáját Unna dolgozta ki. Pesten, mint rendkívüli 
tárgyat 1847 óta oktatták. 1892-ben alakult meg a Bőrkórtani Intézet.

A fül-orr-gégegyógyászat csak akkor fejlődött ki önálló szakterületté, 
amikor Csermák felfedezte a gégetükröt. Hőgyes leírta a hallás, valamint az 
egyensúlyérzésre vonatkozó sajátos fizikai és élettani ismereteket. A Rókus 
Kórházban Pesten már a múlt század utolsó harmadában fülészet és gégészet 
működött, azonban ezek az osztályok csak a századunk első évtizedeiben 
alakultak át klinikává.

A fogászat a század második felében az anatómia, a kórbonctan, a 
bakteriológia, általános és helyi érzéstelenítés, valamint a fogászati technológia 
eredményei alapján gyarapodott. Ebben az időben tudatosodnak az egyes 
betegségek, valamint a fogelváltozások közötti összefüggések lokális tünetei. 
Kiderült a rossz fogak fokális jelentősége. Ez abban az időben, amikor még a 
kemoterápia és antibiotikus éra előtt vagyunk, nem csak góckérdés, hanem sok 
esetben az „élet” kérdése is, mivel a fogeredetű gyulladások a szepszis 
kiindulópontjai is lehettek. A Rtg. sugarak felfedezését követő második 
hónapban már alkalmazást is nyernek a fogászati diagnosztikában. A század vége 
felé terjednek el a kivehető, kanosukból készített protézisek. A fogászat fejlődése 
az USA-ban az életszínvonal emelkedésével párhuzamosan hatalmasat fejlődött. 
Az amerikai fogorvosi iskolák mennyiségileg és minőségileg is jelentősen 
meghaladták az európai színvonalat. Hazánkban az egyetemi fogászati oktatás a 
század közepén Nedelkó Döme nevéhez fűződik.

106. sz. ábra
Váróterem az Egyetem gyakorlókórházában (1872)
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A klinikai orvostudományok centrumai ebben a században Berlin és Bécs, 
amelyekhez a század utolsó harmadában méltó vetélytársként csatlakozott 
Budapest. A XIX. században a kórháznak az egészségügyi ellátásban elfoglalt 
szerepe gyökeresen megváltozott. A sebészet terén elért eredmények, a 
diagnosztikus feltételek, stb. a betegek házi ápolása esetén már nem voltak 
megvalósíthatók, szükségessé vált a betegek kórházi elhelyezése. Az állam és az 
önkormányzatok az eddigieknél fokozottabb mértékben járultak hozzá a 
kórházak fenntartásához, amennyiben azok hajlandóak voltak az összes fizető és 
fizetésképtelen beteget felvenni. Ahhoz azonban, hogy a kórházak az új 
feladatoknak megfeleljenek, staiktúrálisan és funkcionálisan is gyökeresen meg 
kellett változniuk.

Még a XVIII. század második harmadában is pl. a párizsi Hotel Dieu 
Kórházban a legtöbb beteg felnőtt és gyermek vegyesen, hatodmagával feküdt 
egy ágyban. A műtéteket a többi beteg előtt a kórtermekben végezték. Egy-egy 
kórteremben akár százan is feküdtek, akiken végigsöpörtek a járványok. A 
kórházi járványok terjedésének megakadályozása érdekében Lavoisier 
javaslatára határozták el a pavilonkórházak létesítését. Ugyancsak az ő 
javaslatára létesült az első gyermekkórház Párizsban.

A kórházak szerepének megváltozása 
vonta maga után az ápolószemélyzet 
helyzetének megváltozását is. A polgári 
ápolásiigy megalapozását Florence 
Nightingale munkássága jelentette.
Kifejtette, hogy a kórtermekben rendet és 
tisztaságot kell teremteni. A jó levegő és 
megfelelő táplálás elengedhetetlen feltétele 
a gyors lábraállásnak. Nagy súlyt helyezett 
a személyi higiénére is. Nézeteit tetézte 
azzal, hogy olyan ápolónőképzést igényelt, 
amelyben az ápolónőket a klinikai 
gyógyászat alapelemeivel is megismertetik, 
hogy szakszerű munkát végezhessenek. A 
krimi háború során szerzett tapasztalatait 
követően hozzálátott az ápolónőképzés 
megszervezéséhez Angliában. Híre 
csakhamar elterjedt és ezzel a szakképzett 
polgári ápolás gyakorlata bevezetésre került 
a kórházakban.

A sebfertőzési járványok miatt nem 107. sz. ábra
egy intézményt vagy részleget be kellett Florence Nightingale
zárni hosszabb-rövidebb időre. Ugyanakkor meglepő módon a legprimitívebb, de 
izolált körülmények között végzett sebészi munka többnyire sikeresen végződött. 
Pirogov 1864-ben erről így írt:

„Sebészeti működésem legszerencsésebb 
eredményeit falun értem el. Néhány száz 
beható műtét után, amilyenek a 
csonkítások, csonkolások, kőmetszések,

daganatok kiirtása, stb. egy esetben sem 
láttam orbáncot vagy gennyvémséget. A 
betegek a légáramlatnak kitéve, szalmán 
feküdte, ami az agyagos padlóra volt hintve
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vagy keskeny padokon, lyukas szalmafedél 
alatt... egy szobában a paraszt családjával. 
Ugyanabban a helyiségben aludtak, 
sütöttek, főztek, dolgoztak és ebédeltek. Az 
operáltak testén maradt hetekig a vérrel és 
gennyel bepiszkolt ruha, a vászonnadrág és 
kabát vagy báránybőrös süveg. Ha 
meggondolom, hogy a falun végzett

Orvosi iskolák a XIX. században

műtétéiül majdnem mindannyian olyanok 
voltak, amelyekhez még az úgynevezett 
„tiszta” kórházakban is rendesen orbánc és 
gennyvérú'ség társul, az eredményeknek ezt 
az elérését csak azzal magyarázhatom, hogy 
az operált betegeim a falun nem egy 
teremben, hanem egyenként, egymástól 
teljesen elkülönítve voltak elhelyezve.”

Ebben a században a természettudományokból eltűnik a spekuláció és 
egzakt kutatások nyomán a nagy felfedezések az orvostudomány fejlődésének 
hatalmas lendületet adnak.

Az orvostudomány modernizálásának útját - az előző század végén élt - 
Xavier Francois Bichat párizsi orvos az embert felépítő szövetekről szóló tana 
jelzi. Az „Anatomie générale”-jában a testet összetevő „szövetrendszereket” két 
nagy csoportra osztotta. Munkásságára támaszkodva a Párizsi Orvosi Iskola 
képviselői TV. ./. Corvisart és II. Th. R. Lannec, majd az Új Bécsi Iskola 
képviselői Skoda (belgyógyász), K. Rokitansky (patológus), F. Habra 
(bőrgyógyász) és a magyar származású Hyrtl József (anatómus), stb. 
megteremtették a morfológiai elváltozásokon alapuló diagnosztikát. (Az Új Bécsi 
Iskola más képviselői elsősorban nem szemléleti, hanem helyi egységet 
képeznek. Abban egyeznek meg egymással, hogy a különböző klinikai ágak 
tudományos megalapozására törekedtek.)

A morfológiai irányzat fejlődése a 
Rokitansky és Virchow közötti küzdelemben 
zajlott. Karl Rokitansky bécsi patológus több mint 
30.000 boncolás alapján részletesen írta le a 
szervek elváltozását a különféle betegségekben. Fő 
műve „A kórbonctan kézikönyve” a régi Immorális 
kórtant - mely szerint a betegségek oka a szervezet 
nedveiben bekövetkező változás - fejlesztette 
tovább. Híres ellenfele Rudolf Virchow, aki a 
sejtek kóros működésében és elváltozásaiban vélte 
a betegségek okát (virchowi celluláris patológia).
Nézeteit a „Sejtkórtan” című munkájában foglalta 
össze. A betegségeket tisztán helyi folyamatnak, a 
sejtek elváltozásainak vélte, s lebecsülte az 
általános, az egész szervezetre kiterjedő 
folyamatokat. Mindenki ellen harcolt, aki szemben 
állt nézeteivel. Ismert tény, hogy vad 
kirohanásokat intézett Semmelweis ellen is, akinek 
felfedezése ellentétben állt a sejtkórtan 
felfogásával. A baktériumok megbetegítő hatását 
még évtizedekkel Pasteur felfedezése után is tagadta

10S. sz. ábra 
Rudolf Virchow 

(Kass János grafikusművész 
rézkarca)
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A mikroszkóp felfedezése a kórfolyamat aprólékos részleteinek 
felismerése mellett a betegségek okainak és keletkezésének kutatását is lehetővé 
tette. A közvéleményt egyre inkább foglalkoztatták a mikroszkopikus méretű élő 
kórokozók. Bár a kérdés előtörténete évszázadokra nyúlik vissza, amennyiben 
valamennyi erre vonatkozó hipotézist számbavessziik.

A bakterológiai irányzat eredményei alapján 
az orvostudomány bakterológiai korszakaként is 
emlegetik ezt az évszázadot, amely a hatvanas 
években elsősorban L. Pasteur munkássága 
hatására fejlődött rohamléptekkel.

A 70-es évekig Billroth véleménye volt az 
irányadó, aki szerint „A rendes és nem bomlott 
genny nem alkalmas a tenyésztésre, annak 
átváltozáson kell átmennie, hogy benne 
micrococcusok tenyészhessenek, a felegmonék oka 
nem a micrococcus, hanem egy vegyi testi idézi elő 
azt, melyet a lob az izgatás helyén termel.” Úgy 
tartotta továbbá, hogy a talaj minőségétől függ, 
melyik alakja fejlődik ki a kórokozónak.
109. sz. ábra 
Louis Pasteur
(Kass János grafikusművész rézkarca)

Az általános, de vegyes eredménnyel folytatott „bacilusvadászatban” 
Robert Koch teremtett rendet híressé vált posztulátumával.

„Ha bebizonyosodik, hogy
1. a parazita a szóban forgó betegség minden esetében 
megtalálható és pedig olyan körülmények között, amelyek a 
betegség kórelváltozásainak és klinikai lefolyásának 
megfelelnek;
2. ugyanakkor nem fordul c!6 más betegségben sem esetlegesen 
és ártalmatlan parazitaként sem,
3. a testtől teljesen elkülönítve tiszta kultúrákban elégségesen 
és gyakran tovább tenyésztve képes újból előidézni a 
betegséget, akkor ez nem tekinthető többé a betegség véletlen 
esetlegességének. Ilyen esetekben nem gondolható el más 
viszony a parazita és a betegség között, mint az okozati ”

Ezt követően beszélhetünk csak a tudományos bakterológiai korszakról. A 
90-es évekre a bakteriológia ötvöződött az időközben kibontakozott új 
diszciplínával, az immunológiával. Pasteurnak köszönhető, hogy (1855-ben) sor 
került az emberen végzett első veszettség elleni oltásra.

Pasteurhöz vitték a veszett kutya által összemart és ezért menthetetlennek tartott 
9 éves elzászi kisfiút, J. Meistert. A kétségbeesett anya a híres tudós segítségét kérte. 
Egy nappal a baleset bekövetkezte után Pasteur megkezdte a 10 adagból álló oltási 
sorozatát és a kisfiú meggyógyult. Az esemény híre gyorsan és messzire terjedt. A 
tapasztalatok sokasodtak. Bár előfordultak kudarcok is, a kedvező eredmények messze 
túlsúlyban voltak. Néhány hónappal később 19 orosz paraszt kereste fel az oltóhelyet,
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VIII. sz. táblázat
A bakteriológiai iskola forradalmasítja a medicinát

Pasteur tudományos megdicsőülésének immár semmi sem állt útjában. A 
francia kormány külön intézetet létesített kutatásainak folytatásához. A világon a 
második létesítmény, amelyben a veszettség elleni oltóanyag előállításával 
foglalkoztak, a budapesti volt. Híígyes Endre kezdeményezte, aki igen aktívan 
továbbfejlesztőén foglalkozott ezzel a témával, az oltások hazai elterjesztésével.
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Az immunológia első lépései között Koch kudarccal végződött tuberkolin oltásai 
következtek. Elvi jelentőségű a védősavóval végzett passzív immunizálás, ami a 
tetanusz és diftéria esetében bevált. Az immunológiai kutatások közül 
kiemelkednek még Fodor József felfedezése a vér baktericid hatásáról, és a /. I. 
Mecsnyikov által leírt fagocitózis.

Higiénés irányzat. A bakteriológia fénykorában azt hitték, hogy minden 
betegségnek megtalálják a kórokozóját, felfedezik annak gyógyszerét és máris 
megoldódik az emberiség nagy átka, a betegség. Kiderült azonban, hogy a rossz 
közegészségügyi viszonyok is egészségrontó tényezők. Max von Pettenkofer a 
fizika és a kémia eredményeinek felhasználásával tanulmányozta a levegő, a víz 
és a talaj hatását az emberre. Kutatásainak eredményét „A higiéné vezérfonala” 
c. könyvében tett közzé. Munkássága nyomán alakult ki az első tudományos 
közegészségtani iskola.

Szociálhigiénés (társadalonwrvosfuni) irányzat. Minthogy a higiénés 
intézkedések a közegészségügyi helyzet megjavítására, és a betegségek 
távoltartására elégtelenek voltak, a „mitől, miként betegszik meg vagy nem 
betegszik meg a szervezet?” kérdés újabb megközelítést igényelt. A kutatók 
egyre bonyolultabb összefüggéseket tártak fel, ráterelődött a figyelem a szociális 
viszonyok etiológiai jelentőségére. F. Oesterlen hangoztatta: Ha a kenyér ára egy 
garassal csökken, ezzel több egészséget és életet őrziink meg, mint amennyit a 
gyógyítással képesek lennénk” - elsőként propagálta a prevenció jelentőségét.

Ahogyan az egészségvédelem és a betegségmegelőzés jelentősége mind 
több területen nyilvánvalóvá vált, fokozottan túl kellett lépni a defenzív 
járványvédelem hagyományos keretein. A koncepció modern klasszikusa a 
német A. Grófján az új tudományág, a szociálliigiéne megalapítója. A diszciplína 
tárgykörébe azon egészségártalmak és kórtani tényezők kerültek, melyek az adott 
társadalmi környezetből származnak. Az új diszciplína több változatban és eltérő 
megközelítésben beépült az orvostudományba. A. Gottstein,az új tudományág 
egy másik képviselője viszont a társadalomorvostan elnevezést ajánlotta, az 
általa ajánlott elnevezés ténylegesebben fedi a tárgy tartalmát. Ezt követően mind 
a szaksajtóban, mind a napi sajtóban és más fórumokon gyakran esett szó a 
társadalom egészét veszélyeztető tényezőkről és helyzetről. Kialakultak tervek az 
ártalmak elhárítására, az előrelépést többnyire azonban az erre fordítható anyagi 
források szűkössége akadályozta. A társadalomorvostan feltárta és azóta is 
tanúsítja a szakmai és laikus körökben a társadalomegészségügyi problémákat, és 
megoldási javaslatokat dolgoz ki. Kiteljesedésére a XX. század végén a WHO 
társadalomegészségügyi programjaiban került sor.

Funkcionális irányzat. Az ember egészségét támadó mikrobák mellett 
ráterelődött a figyelem a modernizálódó, felgyorsuló ipari, üzleti, városi élet 
idegrendszeri ártalmaira is. Korányi Frigyes (már 1865-ben) érdekes és nagy 
visszhangot kiváltó tanulmányt közölt. Ebben többek között jellemezte a 
kialakuló modern embert.

„A jelen kornak nem jellegei a nagy vágy és nagy 
ambíciók, nem jellege a nagy tett, hanem a sokoldalú 
tevékenység; nem jellege a nagy szenvedély, hanem 
az aprólékos indulat.’
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./. M. Charcot nyomán elindul a hisztéria- és 
a neuróziskutatás. A századfordulóra ismertté 
válnak S. Freud tanai. I. P. Pavlov a kísérleti 
élettan módszereivel bizonyította a pszichés 
hatásokat a gyomor szekréciós működésére. Ezt 
követően a klinikai érdeklődés előterébe főként a 
morfológiailag vizsgált központi idegrendszer 
betegségei kerültek.

I 10. sz. ábra 
I. P. Pavlov
(Knss János grafikusművész rézkarca)

Az orvoslás és egészségügy helyzete hazánkban

Az egészségügyi helyzet és az orvosi ellátás a század első évtizedeiben nem 
sokban különbözött az előző századokétól. MegyéukáaLlegfeljebb JALorvos. található, 
a sebészek száma sem sokkal több. A pesti egyetemen az orvosok és sebészek képzése 
csak lassú számszeri) emelkedést mutat. Az egészségügyi személyzet száma csak a 
reformkorban (1825 után) emelkedik jelentősebben. A 30-as évek végén már 640 
orvosdoktor és több mint 1000 sebészorvos működött az országban^Az egészségügyi 
személyzet azonban zömmel a városokban telepedett-le.

A járványos megbetegedések - ha már nem is
olyan tömegméretekben - de továhh..pusztítanak.
Jelentős eredmény csak a himlő elleni védekezés 
terén mutatkozik, mivel liene Ferenc. a pesti 
egyetem nagytekintélyű belgyógyász professzora és 
Lenhossék Mihály országos főorvos mindent 
elkövetett a himlő elleni, védőoltás elterjesztése- 
érdekében.

A napóleoni háborúk idején hazánkban is 
felütötte fejét a háborúkkal járó „typhusos” láz. Az 
egykori leírások beszámolnak a vörheny, a kanyaró, 
a diftéria, a malária és a veszettség elterjedtségéről is. 
A 20-as évek végén addig Európában ismeretlen 
betegség; tört be ^Indiából: a kolera. A járvány 
hazánkat is elérte és két évig pusztított. A vesztegzár 
intézkedések következtében az elkeseredés
népfelkeléshez vezetett, ez volt az ún. koleralázadás.

Gyorsuló ütemben kezdett fejlődni a 
kőrháziigv. mintegy 60 kórház létesült ebben az 
időszakban. ( 1848-ra a kórházak száma 92, a 

kórházi ágyak száma közel 3000.) A kórházakban mindinkább az orvosi

11 1. sz. ábra 
Bene Ferenc 

(Lengyel Ferenc 
grafikusművész rajza)
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tevékenység kerül előtérbe. A szegényházak leválasztódnak a kórházakról. A 
kórházak fenntartásában mind nagyobb szerepet vállalnak a céhek is.

Jelentős előrehaladás történt az orvosi művelődés terén is. Bugát Pál és 
Toldy Schedel Ferenc kiadják (1831-ben) az „Orvosi tár” című szaklapot. A 
szaklap nemcsak az orvosi szakirodalom sajtószerve, hanem a magyar 
orvostársadalom egybefogásának fontos eszköze is volt. Bene Ferenc 
kezdeményezésére szervezték meg Bugát Pál és társai a Magyar Orvosok és 
Tenuészetvizsgá/é>k Váudoigyűlése"-it. A vándorgyűlések képet nyújtottak az 
ország egészségügyi helyzetéről, és javaslatok 
születtek az egészségügy fejlesztésére 
vonatkozóan is. 1845-ben Pécsett tartották a 
vándorgyűlést. Erre az alkalomra jelentette 
meg Höhling Miksa, Baranya vármegye 
főorvosa „ Baranya vármegyének orvosi 
helyirata” című könyvét.

112. sz. ábra 
Hölbling Miksa 

(Szatyor Győző grafikusművész fametszete)

Az 1848. évi általános forradalmi 
hullám lendülete áthatotta a magyar 
orvostársadalmat is. A szabadságharc időszaka 
külön fejezetet alkot a magyar egészségügy 
történetében még akkor is, ha a súlyos 
társadalmi viszonyok, a bekövetkezett háború miatti reformtörekvések nem 
valósulhattak meg. Az orvosi kar 1848. március 23-i ülésén kimondta, hogy nem 
zárt testület többé. Minden okleveles orvost és sebészt belépésre szólított fel. 
Választmányt hoztak létre egy egészségügyi reformjavaslat megfogalmazására 
(..Javaslat az állami közegészségügyi és orvosi ügy rendelkezéséről”). Az orvosi 
kar javaslatát azonban a kormány nem tette magáévá.

Az egyik legfontosabb vívmány az 
egyetemi reform volt. Az 1848. évi XIX. 
törvény kimondja a? egyetemi 
önkormányzatot. A törvény beiktatta a 
tanulás és a tanítás szabadságát, megszűnt a 
bécsi cenzúra, az előadások nyelve.mag.yar 
lett. A tanulmányi ügyek igazgatójának 
Balassa Jánost nevezték ki. Minisztériumi 
egészségügyi osztályfőnök Stáhly Ignác 
lett, ugyanakkor helyette az új országos 
tisztifőorvos Sauer Ignác. Az egészségügy 
ezen két országos vezetőjének feladatkörét 
azonban nem határolták el.
113. sz. ábra 
Balassa János
(Dudás László grafikusművész rajza)
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Amikor a bécsi udvar a fegyveres 
megoldást választotta, a magyar nemzet 
megmozdulására a Honvédelmi Bizottmány vette 
át az ország kormányzását. A polgári 
egészségügy irányítását Sauer Ignácra, a katonai 
egészségügyét Stáhly Ignácra bízták. Az 
orvosképzés _továbbra is a Közoktatási

egészségügy irányításával - Kossuth kívánságára 
- a forradalmi érzelmű Flór Fan-mat hjzták 
meg, aki néhány hét alatt megalkotta a magyar 
hadsereg egészségügyi szabályzatát „A magyar 
hadsereg orvos egészségügyi ügyvitelének 
vezérfonala” címmel. Elévülhetetlen érdeme, 
hogy a magyar .szabadságharcban használták 
először a világon az érzéstelenítést—a—tábori

114. sz. ábra „sebészetben.
Flór Ferenc A tavaszi hadjárat során sok volt a

sebesült, akiknek ellátására sokfelé ideiglenes 
kórházakat kellett berendezni. A szervező 
munkával Kossuth Zsuzsannát bízták meg, ő 
lett az összes tábori kórház főápolónője. 
Fáradhatatlan munkájának köszönhető, hogy 
gyorsan megoldódott a sebesültek elhelyezése és 
ellátása. Ezen hazafias megmozdulást örökítette 
meg Munkácsy Mihály a „Tépéscsinálók” című 
híres képén.

A hadsereg egészségügyi ellátásán kívül 
gondot okozott a kolerajárvány. Külön 
bizottságot hoztak létre a kolera elleni védekezés 
irányítására Pólya József elnökletével. A kiadott 
intézkedések nem a mozgáskorlátozásra 
vonatkoztak, hanem a kórházi elhelyezésre és a 
gyógykezelésre.

A szabadságharc leverése után az 
önkényuralom telepedett az országra. 
Megsemmisítették a forradalom vívmányait, 

üldözték azokat, akik részt vettek a függetlenségért vívott küzdelemben. A 
magyar egészségügy vezetői a megtorló intézkedésektől szenvedtek. Schöpf- 
Merei Ágoston külföldre menekült, Angliában telepedett le, ahol hamarosan 
híres gyermekorvos lett. Bem csapataival Törökországba menekült 
Hanunersclimult Károly, aki Ahdullah hej néven a török hadsereg főtörzsorvosa, 
Gál Gusztáv pedig Véli hej néven híres „török” orvos lett. Balassa, Arányi, Flór,

115. sz. ábra 
Kossuth Zsuzsanna

stb. súlyos börtönbüntetésben szenvedett. Más orvosokat elbocsájtottak 
állásukból, közöttük Markusovszkyt, Korányit. Sauert. Ugyancsak elbocsájtották 
a megyei főorvosok nagy részét is.
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A kiegyezést követő évtizedek orvostudományának és egészségügyének- 
szervezőie M arkusovszky Lajos volt. Markusovszky és Balassa körül alakult ki 
az a lelkes és tehetséges kutatógárda, amely megalapozta az orvostudomány 
összes ágának művelését hazánkban és megteremtette a világhírnévre 
emelkedésének feltételeit. Őt támogatták a Becsből távozásra kényszerült 
Semmelweis Ignácot a gyermekágyi láz lényegének elismertetéséért folytatott 
küzdelemben. Ott találjuk Korányi Frigyest, aki az egyetemen a belgyógyászat 
_kpxszmí_oktatását vezette be, aki szakirodalmi tevékenységével az egyetemes 
orvostudományt is gazdagította, ugyanakkor a tbc elleni küzdelem hazai últöröje- 
volt. Id. Bókav—.Jánossal kezdődött meg a gyermekgyógyászat .rendszeres 
oktatásâ - nevéhez fűződik a gyermeksebészet egyes pro.blémáinaL.fddok.Qzása 
is. Id. Jen d rassik  Jen ő  az élettani Iwtotás hazai megalapozója.

I 16. sz. ábra 
Bókay János

117. sz. ábra 
Semmelweis Ignác

(Kass János grafikusművész rézkarca)

Balogh Kálmán a hazai szövettani,
kórélettani és gyógyszertani __ kutatás
jmegletemtője-. Általa váltak ismertté hazánkban 
Pastcut-Cílfödezései és Virchow seitkórtana is. 
Balassa halála után Linnnitz.er Sándor nyitja meg 
az utat a hazai sebészetben az antisepsis és az 
asepsis számára. Elvi állásfoglalásaik, 
erecfínényeik a Markusovszky által 1857-ben 
alapított ..Orvosi Hetilap ” cikkeikben, tárcáiban 
látnak napvilágot.

11S. sz. ábra 
l.immitzer Sándor
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A Markusovszky javaslatára létrehozott közegészségtani tanszék első 
vezetője Fodor József, a higiéné klasszikusai közé emelkedett. Nagyjelentőségű 
munkásságot fejtett ki az egészségügyi felvilágosítás megszervezése, az 
iskolaegészségügy, valamint a társadalomorvostan elméleti kérdései kifejtése 
terén is. Högves Endre a magyar kísérletes kórtan megalapozója, aki a veszettség 
elleni védőoltóanyag előállításának megjavításával tett szert világhírnévre.

Amikor Markusovszky megszervezte a Közegeszsegiigyi Tanácsot, annak 
legjobb szakembere Fodor lett. Irányításával'a ianacs javaslatot dolgozott ki 
közegészségügyünk alaptörvényére, amely azonban évekig feküdt, csak 1875- 
ben egy újabb kolerajárvány után került ismét napirendre, amikor is a 
kormányzat a javaslatot magáévá' tette 's~megafI£ották a magyar egészségügy 
múltjának legjelentősebb jogszabályát, az 1876. évi fy / l y törvényt Ezen törvény 
a legkorszerűbb elveknek megfelelően rendelkezett a közegészségügyről, 
meghaladva a legfejlettebb nyugat-európai országok törvényalkotását is. 
Kimondta, hogy az egészségügy feliiavelete az állam feladata. Ezt a felügyeletet 
a hatósági orvosi kar gyakorolja és az államnak intézkedni kell az orvosok által 
feltárt, egészségre veszélyes ártalmak megszüntetése érdekében. A törvény 
elrendeli a beteg gyermekek kötelező orvosi ellátását. Külön fejezetek szólnak az 
orvosok, szülésznők, gyógyszerészek, kórházak működéséről. lntézkedik_a 
járványos betegségek jelentkezésekor szükséges.i^tuuvalÁklÓJ- Előírja, hogy a 
városok és a nagyobb községek orvost kötelesek alkalmazni a közegészségügy 
szemmel tartására, az egészségügyi viszonyok állandó javítására. A törvényt a 
megelőzés szelleme hatja át, ugyanakkor megfelelően intézkedik a gyógyító 
munkáról is.

Markusovszky halála után Cliyzer Kornél vette kezébe az országos 
egészségügy szervezését. Az ő nevéhez fűződik a Fodor által tudományos 
alapokra helyezett járvány elleni küzdelgaa—■megsrcrrrzfce. Országos
Bakteriológiai Intézetet létesített a szükséges vizsgálatok elvégzésére. A területi 
egészségügy; közigazgatás szakszerűsítése érdekében b ev eze tte  a  tiszt iram ún 
vizsgákat.

A diagnosztika és terápia fejlődése, a sebészet haladása megnövelte a 
kórházak szerepet. Hazánkban soha nem látott kórházfejlesztés indult meg. A 
Magyar Vöröskereszt megindította a világi ápolónők rendszeres képzését. A 
vidéki kórházfejlesztés érdekében Cliyzer kezdeményezésére Országos 
Beregáno/ási Alapot létesítettek, amit kórházfejlesztési hitelek juttatására, 
valamint a kórházakba felvett szegénybetegek költségeinek fedezetéül használtak 
fel. Ezen intézkedés jelentős mértékben hozzájárult a kórházi ágyak számának 
emelkedéséhez. Korányi Frigyes felhívta a figyelmet a tuberkulózis hazai 
elterjedtségére és eredményes munkássága alapján megnyílt az első tüdőbeteg 
szanatórium. Szalámit Mór kezdeményezésére a század végére a Fehér Kereszt 
Egyesület szervezésében bővült a gyermekmenhely hálózat. Farkas Károly 
vezetésével megalakult az Általános Munkásbetegsegélyező és Rokkant Pénztár.

A magyar orvostudomány eredményeinek elismeréseként 1894-ben 
Budapesten tartották meg a VIII. Nemzetközi Közegészségügyi és Demográfiai 
Kongresszust, amelyen részt vettek az egészségtudomány akkori legkiválóbb 
reprezentánsai.
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Mindezen eredményeket, a magyar nép egészségügyi helyzetét azonban 
nagymértékben lerombolta az első világháború.

A XIX. század orvoslásának összefoglalása (1800-1900)

E korszakra jellemző a specializálódás, az orvosi iskolák kialakulása. 
Kifejezésre jut, hogy át kell hidalni a pusztán szomatikus adatok abszolutizálását, 
fel kell számolni a természet- és szellemtudományok közötti hasadást. A 
„romantika korának” neves képviselői a természetfilozófiái értekezéseikben 
megkísérelték filozófiai alapon értelmezni az egészség, betegség és a gyógyítás 
fogalmait. F. W. J. von ScheUing szerint a betegség a három organikus 
alapfunkció: a reprodukció, az ingerelhetőség és az érzékenység közötti viszony 
aránytalanságára vezethető vissza, amely diszharmónia egészében veszélyezteti 
az individuum létét. A terápai megszünteti az organikus és pszichikus funkciók 
vagy rendszerek közötti kártékony elkülönülést. G. \V. F. Hegel hangsúlyozta: 
„A szervezet kigyógyulhat a betegségből, de mivel eredendően beteg, benne 
rejlik a halál szükségszerűsége is."

A romantika korának medicinája nem mutat egységes képet. Az emberről, 
a természetről vallott eltérő elképzelések, különböző tudományos koncepciókat, 
sokféle álláspontot alakítottak ki. Ezen korszak orvosai a terápia terén még 
egyszer viszonyultak az antik dietetika átfogó koncepciójához (fény és levegő, 
táplálkozás és ivás, mozgás és nyugalom, alvás és ébrenlét, kiürítések és 
indulatok). A század végén azonban már csak a táplálkozástudományra és a 
betegek étrendjére korlátozódott a dietetika. Valamennyi gyógymód alapjának a 
természet gyógyító erejét tekintették. Az orvos személyiségét meghatározónak 
ítélték, de komolyan vették a páciens szubjektumát is: az orvos-beteg kapcsolat 
központi kérdés lett.

Az orvosok érdeklődése egyre inkább a pszichológia és a pszichitária felé 
fordult. Az ismeretelméleti és kutatáslogikai problémák is foglalkoztatták a 
romantika orvosait. Az orvostudomány és a történelem is szoros összefüggésbe 
kerültek. A medicina története: a tudomány, a gyakorlat, valamint a betegségek 
története - vallották. Az orvoslás története összefügg a kultúráéval és azzal 
egyezően egyaránt tükrözi a haladást és a maradiságot.

A század második félében a medicina eljutott a „modern” időszakba. A 
vezető tudományágazat a fizikai és kémiai módszerekkel dolgozó élettan lett. Az 
egészséges szervezetben kimutatott teljesítményeket „normaként” rögzítették és 
az ettől való eltérést mint a betegség jeleit határozták meg. A beteg szubjektív 
élményei: a fájdalom, félelem, nyugtalanság, borzongás, melegérzést, stb. 
elveszítették központi jelentőségüket.

A század közepén az orvosok pacientúráját már zömmel a 
középosztálybeli polgárok tették ki. A szegényebb rétegek csak végső esetben 
keresték fel az orvost. Általában a szegénygondozásban alkalmazott szervezetek, 
valamint a közkórházak nyújtottak számukra ellátást. Kialakultak a 
betegsegélyező és önkéntes biztosítók, amelyek tagjaikat szükség esetén 
anyagilag támogatták és orvosilag is ellátták.
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I 19. sz. ábra
Színes üvegablak Londonban, a paddingtoni Szent Jakab templomban: 

Alexander Fleming munka közben a közeli St: Mary’s Hospitalban, 
aliol 1928-ban ő fedezte fel a pennicilint



Oiyoslas a: 1900 utáni években

A XX. század kezdetén úgy tiint, hogy a bakteriológia diadala, valamint 
R. Virchow sejtkórtana alapján a medicina győztes előrehaladása 
feltartózhatatlan. Csak idő kérdése, hogy mikor válik lehetővé az összes betegség 
felismerése és terápiája. Századunk évtizedeit mindezek után az alábbiak 
jellemzik.

1. Az alapkutatások addig soha nem látott lehetőségeket biztosítottak.
2. Az addig láthatatlan láthatóvá vált a röntgenológia és az endoszkópja 

révén.
3. Az addig halálos betegségek gyógykezelésében elképzelhetetlen sikerek.
4. Új utak nyíltak meg a pszichoterápia terén.
5. Felismerést nyert, hogy a társadalmi tényezők mint betegségokok 

szerepelhetnek.
6. A második világháborút követően új kihívások jelentkeztek.
7. Eldöntendő kérdés lett az orvosképzésben az elméleti tudás halmozása, 

vagy a gyakorlatra való orientálás nyerjen prioritást.
8. A tudományos haladás új etikai kérdéseket vetett fel.

Az előzmények után nem véletlen, hogy 1906-ban három, a következő 
években meghatározó jelentőségű fogalom nyert polgárjogot: & „hormonok”, az 
„allergia”, és a „genetika".

Már a század elején leírták az adrenalin és a szekretin hormonokat, de az 
inzulin felfedezése vezetett csak el terápiás következményekhez. A nemi 
hormonok felfedezése - elsősorban a nőgyógyászatban - nem csak terápiás 
lehetőségeket nyitott meg, hanem ez lett az alapja a sikeres fogamzásgátlók 
bevezetésének is. A hormonokon kívül ebben az időszakban fedezték fel a 
vitaminokat is. Az immunológia tárgyköréhez tartozó kutatások pedig elvezettek 
a vércsoportok felfedezéséhez, ami lehetővé tette a veszélytelen vérátömlesztés 
alkalmazását.

Századunk kezdetére már több száz orvosi röntgenintézet működött, 
röntgentársaságok alakultak, a röntgenológiai folyóiratokban ezrekben mérhető 
számú közlemény látott napvilágot. Ekkorra azonban már kiderültek a röntgen 
által felfedezett sugarak káros mellékhatásai is. Mindezek mellett egyre nagyobb 
jelentősége lett a világító szerkezettel végzett testüregvizsgálatoknak is. Az EKG 
segítségével sikerült pontosabban megismerni a szívműködés mechanizmusát. Az 
EKG mellett már az agy elektromos potenciálját is meghatározták (EEG). A 
tökéletesített vérnyomásmérés is hamarosan a rutindiagnosztika része lett. Az 
elektronmikroszkóp feltalálása (1931) pedig a kutatómunkában vált jelentőssé.

Az aszeptikus műtéti technika, valamint a tökéletesített narkózis mellett a 
légutakon történő nyomáskiegyenlítés módszerével lehetővé vált a tüdőt és a 
szívkörüli ereket érintő műtétek végzése is. Az idegélettani eredmények alapján 
lehetővé váltak a modern agyműtétek és az idegsebészet. 1910-ben „Salvarsan” 
néven megjelent gyógyszer révén felcsillant a remény egy „therapia magna 
sterilisans” típusú gyógyszerrel történő gyógyítás lehetőségére. Húsz évvel 
később A. Fleming skót orvos felfedezte a Penicillium notatum penészgomba 
baktériumölő hatását. Néhány évvel ezután G. Uomagk német vegyész bevezette 
a gyógyászatba a Prontosilt, mint kemoterapeutikumot, ami képes
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megakadályozni a baktérium szaporodását. Így évek során alapvető változás 
következett be az addig alig, vagy egyáltalán nem gyógyítható betegségek 
egyszerre gyógyíthatóvá váltak. Míg az előző században a halálesetek több mint 
felét fertőző betegségek okozták, addig ez az arány a XX. század közepére 5% 
körülire csökkent!

Az elmegyógyászat terén S. Freud pszichoanalízise jelentett számottevő 
előrelépést, melyet a tanítványok (Adler, Jung, Reich) fejlesztettek tovább 
különböző irányokba.

A természettudományosán megalapozott szervgyógyászatra és 
pszichoterápiára épülő orvoslás mellett mind meggyőzőbb erővel követelt 
magának helyet a társadalomszemléletű egészség és betegségtan létjogosultsága 
is. A társadalomorvostan feladata nemcsak az lett, hogy megnevezze a szociális 
tényezőket a betegségek kialakulásában, hanem az is, hogy megfelelő 
beavatkozással akadályozza azoknak az egyénekre gyakorolt negatív hatását.

Az első, majd a második világháború, a nemzeti szocializmus, valamint a 
bolsevizmus borzalmait követően az orvostudományban a század dereka óta 
érvényesülő tendenciák a következőkben foglalhatók össze:
• A kutatás egyre inkább nemzetközi méreteket ölt. Változatlanul érvényesül a 

természettudományok módszertani fölénye. (A vasfüggönnyel kettéválasztott 
Európa keleti fele népeinek hatalmas erőfeszítéseket kell tenniük, hogy 
felzárkózhassanak a fejlett nyugati országok színvonalára.) A 
pénzösszegekkel nagyvonalúan operáló USA a legtöbb nyugat-európai állam 
kutató számára hosszú időn át példaképül szolgált.

• Közben az angol az orvostudomány vezető nyelve lett.
• A tudományos ismeretek mennyisége és közzétételük módja önálló új 

diszciplínákat jelenít meg, vagy az adott területen belül
sznbspecializálódáshoz vezet, s mindezek interdiszciplináris együttműködés 
igényével lépnek fel. A páciens szempontjából ez azzal jár, hogy alig bízhatja 
magát egyetlen orvosra, az ismeretek megoszlása miatt mind több szakorvost 
kell felkeresnie. Az állampolgárnak arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen ki 
az orvosa, mind nehezebb a felelet. A szakosodás és egyben a szakosított 
ismeretek integrálása az egyik legsúlyosabb gondja a jelenkori orvoslásnak 
(Németországban ma pl. 82 orvosi szak létezik).

• Az orvostudomány tulajdonképpeni haladása az utóbbi évtizedekben nem 
annyira a gondolati, mint inkább a technikai mííszerezettségi területeken 
ment végbe. Számos diagnosztikai és terápiás teendő a technika területére 
helyeződött át. Nem annyira a betegségre vonatkozók változtak, mint inkább 
a részletekbe való behatolás lehetőségei. A feltáruló hihetetlen lehetőségekről 
szinte lehetetlen lemondani, ugyanakkor a diagnózisban és a terápiában egyre 
növekszik a mind bonyolultabbá váló technikától való függés, ami viszont 
egyre kevésbé fizethető meg, legalábbis a legszélesebb néprétegek számára.

• Az élet kezdete tekintetében talán legdrámaibb az előrehaladás. A 
reprodukciós orvostan új ismereteket nyújt a fogamzásról és annak 
megelőzhetőségéről, eddig ismeretlen lehetőségeket kínál a születés előtti 
diagnosztikában és terápiában. A fogamzásgátlás egyszerű műszerei, a 
szervezeten kívüli megtermékenyítés technikái, a genetika új felismerései

182



Orvoslás az 1900 utáni óvekben

megváltoztatták az emberek szemléletét az utódokat illetően. Az anya már 
születés előtt dönthet a kialakuló élet mellett vagy ellen. Mindezekkel 
egyidőben új módon aktualizálódnak az emberiség kulturális fejlődésének 
etikai alapkérdései, nevezetesen: mikor kezdődik az élet? már a fogamzás 
pillanatától védendő-e? stb.

• Az elet válságos helyzetei, mint a megbetegedés, a krónikus betegség, a 
fogyatékosság, a gyógyíthatatlanság és mindenek előtt az öregség jelen 
dimenziójukban egyre problematikusabbnak mutatkoznak. A várható életkor 
a fejlett országokban az orvostudomány és társadalmi haladás következtében 
mintegy megkétszereződött. Az idős emberek multimorbiditása nemcsak az 
orvostudomány, hanem a társadalom számára is új kihívást jelent. A 
szkeptikusok a „haladás csapdájáról” beszélnek, mivel a mind eredményesebb 
gyógyítás mind betegeskedőbb és drágább, elöregedett társadalmat produkál.

• Az igazságos elosztás, illetve az igazságos elosztás igénye a rendelkezésre 
álló eszközökre való tekintettel mindenütt a költségek és a haszon 
összevetésének szinte megoldhatatlan feladatát veti fel. A szegények és a 
gazdagok gyógyászata közti szakadék - az Egészségügyi Világszervezet 
minden fáradozása és erőfeszítése ellenére - fenn áll.

• Megváltozott a haldoklóhoz és a halott emberhez való viszony is. Az élet 
végét illetően a halál megállapítására újabb terminológia született: az 
agyhalál diagnózis felállításával. Egyúttal megnövekedtek a szervátültetés 
lehetőségei is.

A felsorolt példák igazolják, hogy az orvostudomány a következő
ezredfordulón újra kénytelen lesz átgondolni cselekvési körét és viselkedési
módját.

A XX. század orvoslásának vitathatatlan eredményei közé tartoznak:
• a várható életkor jelentős emelkedése
• a halandóság csökkenése olyan sok klasszikus fertőző betegségeknél mint a 

tbc, kanyaró, szamárköhögés, diftéria, gyermekbénulás, valamint a 
védőoltások eredménye következtében eradikálódott a himlő

• a műtéti lehetőségek bővülése
• az intenzív terápia egyre szélesebb körű alkalmazása
• a gyógyszeres kezelés javulása nagy hatásfokú gyógyszerek megjelenése 

révén
• a rehabilitációs gyógyászat fejlődése
• a pszichológiai és pszichoszomatikus kezelési módok egyre gyakrabb 

alkalmazása, illetve elfogadása, stb.

Mindezen sikerek ellenére a XX. században még:
• nem sikerült az embereket tevékenyebben bevonni az életük minőségének 

javításába
• mind több gyógyszerhez társulnak mellékhatások és a túlérzékenység
• nem sikerült megoldani a rák problémáját
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• terápiás tehetetlenség mutatkozik új, illetve mind gyakrabban diagnosztizált 
megbetegedésekkel szemben: az AIDS, valamint az Alzheimer kór eseteiben, 
stb.

Az ötvenes évek óta egyre több vita hangzik el az orvosi cselekvés és 
viselkedés tárgyi, erkölcsi és jogi igazolásának kötelessége körül. Hogy az 
orvoslás terén egyre nagyobb mértékben kell etikai kérdésekkel foglalkozni, 
ebben olyan tényezők mint a megnövekedett technikai lehetőségek, a társadalom 
kulturális sokfélesége, a páciensek elbizonytalanodásából adódó kritika, az 
elszemélytelenedett és áttekinthetetlen „gyógyászati üzem” játszanak közre.

Ezen a téren kibontakozott vita eredetileg filozófiai és a teológiai etikából 
indult ki, ami olyan alapvető kérdésekre terelte a figyelmet mint:
• az élet kezdete
• a születésszabályozás
• a terhességmegszakítás
• az eutanázia
• az élet meghosszabbítása
• a szervátültetés

Az etika terén napjainkban vita folyik:
• a ileontológia (a kötelességet előtérbe állító etika)
• a szituációs etika (az egyedi döntésekhez igazodó etika)
• az utiUariznius (a meghozandó döntéseket általános hasznosságuk szerint 

mérlegelő etika) között
• a „klinikai etika" a gyakorlatban abból indul ki, hogy az etikai kérdések 

mindig ott merülnek fel, ahol a tudás, a szokás és a jog normái a konfliktus 
rendezéséhez nem elegendők már és mégis cselekedni kell.

Összefoglalva:

A XX. század második felében végbement fejlődés:
-  Tudományos szempontból a medicina az új felismerések roppant halmazával 

áll szemben, s ez újszerű, korunk emberképének megfelelő rendezést és 
feldolgozást igényel. A természettudományokhoz tartozó orvostant 
szellemtudományi (filozófiai, történelmi, etikai, jogi) elemek terén tovább 
kell tágítani.

-  Közgazdasági szempontból az orvostudomány és az egészségügy olyan 
határterületekhez érkezett, ahol már újszerű, igen problematikus 
megfontolások válnak szükségessé a lehetőségek igazságos elosztását 
illetően.

-  Politikai szempontból az orvostudomány - az élet és a termelés más 
területeihez hasonlóan - osztozik a szegénység és a gazdagság közötti globális 
kiegyensúlyozatlanságban. A világ sok országában továbbra is nő a nyomor, 
éhezés, betegség és a halandóság.
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120/a-b. sz. ábrák 
Az egyetemek elterjedése.
(Jelölve vannak azok az utak is, 
amelyeken az antik ismeret eljutott
Nyugatra.

A tele kör a XV. század előtt, a félig 
tele kör a XV. században, az üres kör 
pedig a XVI. században alapított 
egyetemeket jelöli.)
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A középkori orvoslás egyik jelentős irányzata az araboké volt. Arabokat 
említünk, akik az iszlám birodalom vezető népei voltak úgy kulturális, mint politikai 
téren.

Mivel a kultúrában és így az orvostudományban igen tevékeny részt vállaltak a 
hatalmuk alatt élő mohamedán vallásit népek is - közöttük a perzsák, törökök, 
indusok, stb. - helyesebb az iszlám orvoslás elnevezés, bár mindannyian arab nyelven 
írtak és az arab szellem hirdetői voltak.

Arábia ősi törzseit a VII. században M ohamed  tanai kovácsolták össze 
egységes nemzetté. Mohamed utódai, a kalifák szent kötelességüknek tartották a 
hitvilágukkal ellentétes világ népeinek meghódítását. Hadseregeikkel először északra 
hatoltak, miután meghódították Perzsiát és lejutottak az Indusig, nyugatra fordultak. 
642-ben Egyiptomot, majd Afrika északi partjait hajtották uralmuk alá. 711-ben 
spanyol tőidre léptek, elfoglalták Spanyolország nagy részét. A tengerszoros szikláit 
ma is Tarik vezér neve után emlegetjük: Gebei A1 Tarik = Tarik sziklája = Gibraltár.

121. sz. ábra
Áttekintő térkép az iszlám impériumról a 900-as években

Hamarosan az iszlám birodalomban az építészet, a művészet, a tudomány és az 
irodalom a fénykorát élte. A közigazgatási rendszert perzsa mintára szervezték meg. 
Tökéletesítették a hadügyet, támogatták a tudományt és a birodalomban vallási 
türelmet honosítottak meg, ami abban a korban egyedülálló volt.

Az arabok már egy fejlett orvoslással találkoztak az alexandriai iskolában. Itt 
a görögön kívül zsidó, mezopotámiai, perzsa és az indus népek orvostudománya is 
jelen volt. Tudásszomjuk mindezen isinereteket egyesítve alakította ki a sajátjukat, 
behozva abba az arab szellemet.

Első orvosi főiskolájuk Dsondidszaporban volt, majd minden nagyobb 
városban főiskolákat építenek a kalifák. Az ibériai főiskolák szolgálhattak mintául a 
későbbi európai egyetemeknek. Ezeken a főiskolákon már bevezették a felvételi és a 
záróvizsgákat. Az orvoslás tananyagát részben az indiai Ayour-Védák képezték.

187



Egyetemek létrejötte, egyetemi éléi

Maga a Korán is tartalmaz egészségügyi előírásokat. De felhasználták szír 
közvetítéssel az arabra fordított antik örökséget is.

Az arab uralom virágzása alatt kialakult világvárosaik rendkívül magas 
kultúrával rendelkeztek. A Babilon romjai mellett épült Bagdadnak 2 millió lakosa 
volt. Amikor 1260-ban a mongolok elfoglalták, közel negyedmillió kötetes könyvtár 
pusztult el. A könyvek ellepték a Tigris folyót a hódítók pusztításai nyomán.

A mai Spanyolország területén lévő Cordova az arab virágzás idején szintén 
milliós város volt. 70 könyvtárában közel félmillió könyvet őriztek!

Iszlám főiskolák

Az iszlám orvoslásra mi sem jellemzőbb, mint az, hogy ma is több mint 400 
orvosuk neve ismert, olyanoké, akik nemcsak gyógyítottak, hanem a tudományt 
művelve könyveket is írtak. Legfőbb érdemük, hogy az ókor legnagyobb orvosainak 
munkáit arabra fordították, s így az utókor számára hozzáférhetővé tették. Az oktatás 
inkább elméleti (belgyógyászati) jellegű volt. A vallási tilalom miatt anatómiával 
nem foglalkozhattak, ezért sebészetük, szülészetük nem fejlődhetett. Viszont nagy 
súlyt helyeztek az önálló betegészlelésre. Alapvető érdemük a gyógyszerészet 
fellendítése. Náluk találkozunk először gyógyszertárakkal, melyekben a kínai 
hagyományokat is felhasználták. A kórházaik nagy beteganyagukkal pedig alkalmat 
adtak az orvoslás további fejlődésére.

Amíg a nyugat-európai medicina az egyházi személyek által művelt kolostori 
orvoslás irányába fejlődött, addig az arab-iszlám birodalomban világi orvosok 
tanítottak. Az orvostudomány igen nagy becsben állt. A próféta szerint ugyanis csak 
két tudomány létezik: a teológia és a medicina. A teológiával egy tőről fakad a 
jogtudomány (a salus publica), amely a közjaváért felelős, a medicinával pedig a 
természetfilozófia (a salus privata), amely az egyén üdvére szolgál. Ezzel máris 
előttünk áll a négy fakultásos egy etem váza, a négy tipikus reprezentásával: a pappal, 
a bíróval, az orvossal és a tanárral.

Nagy gondot fordítottak az orvosképzésre, amely a kórházakkal, 
könyvtárakkal ellátott főiskolákon történt, amihez hozzátartozott a betegágy melletti 
képzés is. Az oktatási rendszerükben már szerepelt a vizsgáztatás és ennek 
dokumentálása is, amely nélkül nem engedélyezték az orvosi gyakorlatot.

Európai egyetemek

Az európai egyetemi életre és tanításra példát az arab főiskolák szolgáltattak. 
Az arab orvostudomány szellemi kisugárzását jelzi, hogy megkezdődött az átültetése 
latin nyelvre is. Egy, a középkor mind a mai napig fennálló, ható - szervezetében 
még mindig sok középkori vonást mutató - intézménye az egyetem.

A szervezett oktatás jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ez teljesen új az 
antik időkhöz viszonyítva. Igaz, hogy már Egyiptomban és Mezopotámiában is működtek 
államilag fenntartott iskolák. Ezek jelentősége a tudomány konzerválása és továbbadása 
szempontjából nem lebecsülendő, de nem jelentettek pezsgő szellemi életet. Az athéni 
iskolák már ebbe az irányba mutattak, de egyéni kezdeményezések voltak és egyes 
személyek nevéhez, esetleg éppen csak egyetlen személyhez kapcsolódtak. Az alexandriai 
múzeum már szellemi központ volt, így az. már az egyetemek elődjének tekinthető.
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A hallgatók és a tanári kar egy testületben való egyesülése, megfelelő 
privilégiumokkal, meghatározott tanmenettel, meghatározott tanmenet után kapott és 
ugyancsak meghatározott privilégiumokra jogosító címekkel, sajátos ruházattal, ez a 
mai is fennálló oktatási típus a középkor terméke.

Nagy Károly császár, aki apostola volt a művelődésnek és tanításnak, egymás 
után létesítette birodalmában a kolostorokat és az azokhoz kapcsolt iskolákat, hogy 
terjesszék a nép között a műveltséget és gyógyítsák az arra rászorulókat. Aacheni 
udvarában "Scola Palatina"-t létesített, ahol maga is tanult. II. Szilveszter pápa orvosi 
képzettségét a cordovai főiskolán szerezte meg. Az arab főiskoláról hazatért ifjak 
hírét hozták az arab tudományos életnek, ami további ösztönzést adott a 
tudásszomjnak és az egyetemek létesítése gondolatának.

Európában a kolostorok falai közül kilépő rendszeres orvosi oktatás a 
klasszikus ókor szellemi hagyatékát őrző arab-iszlám határon, Salentoban kezdődött 
meg. A salernoi iskola azonban még csak studium particulare volt, mert kizárólag a 
gyógyításra összpontosított.

Az első orvosképző intézmény Nápolytól délre, valamikor a VIII. században 
létesült. Ehelyütt kapcsolódott egybe a görög-római hagyomány a bizánci és arab 
orvosok frissebb gyakorlatával. A korabeli kódexek szerint a salernoi orvosképzés 
nemcsak a belgyógyászat, hanem a sebészet terén is fejlett volt. A XII-XIII. század 
volt a salernoi orvos intézmény fénykora. II. Frigyes német-római császár egyetemi 
rangra emelte és birodalmában az orvosi működést salernoi diplomához kötötte. Öt 
év elméleti oktatás után még egy évet kellett eltölteni valamelyik híres orvosdoktor 
mellett. Az 1846-ban fellelt kéziratok szerint anatómiát, élettant, diagnosztikát és 
szakokra felosztott klinikumokat tanítottak. Később, amikor már Európa-szerte 
alakultak egyetemek, hanyatlott a salernoi iskola, melyet 1811-ben Napoleon 
szüntetett meg. Épületei a II. világháború alatt megsemmisültek.

Fél évezreden át kedvelt olvasmány volt a "Regimen sanitatis Salerniutum" 
című egészségtani tanköltemény.

A tudomány egészét felölelő (innen az egyetem elnevezés) első studium 
generale a diákok és tanárok szabad tömörüléséből jött létre a XII. században. Az 
egységes szervezetű, négy fakultású egyetemeken az orvoskaron kezdődött meg a 
széles alapozottságéi orvosképzés, ami 9-11 évig tartott. A diákok az alapozó 
ismeretek után enciklopédikus tudást nyertek, s ezután iratkozhattak be az orvosi 
fakultásra. A tananyag kezdetben még nem volt kialakult, főként az ókori szerzők 
műveit oktatták. Később két alapanyag alakult ki. Az egyik a Corpus 
Constuntimum, amely főleg Salernoban nyert polgárjogot és erős arab hatás alatt 
állott. A másik a Corpus Toktatom, ami Gerardus Kremone személyéhez fűződött, 
így az egyes egyetemeken az arab, másokon a klasszikus szerzők művei szerepeltek 
tananyagként. Legfejlettebb orvosi fakultás a bolognai és páduai egyetemeken 
működött.

Bolognában a sebészeti képzés volt a jellemző. Leghíresebb képviselője, 
egyben alapítója ezen "iskolának" Ugo Teodorico és fia Ugo Lucca, már küzdöttek a 
sebgennyedés ellen és égetés helyett inkább a kést használták. Jelentős előrelépés 
volt ez abban a korban, mert arab hatásra addig a cauter volt a seborvos legfőbb 
eszköze. A gennyedést pedig a sebgyógyulás előmozdítójának tartották: "pus bonum 
et laudabile" - hangoztatták. Ugo alkoholos lemosásokat alkalmazott és "spongia 
somnifera"-t, bódító anyaggal átitatott szivacsot használt altatás céljából. így az
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altatás és sterilitás középkori úttörőinek tekinthetők. A bolognai orvosképzés már az 
egyetem keretében kapott helyet és nem külön intézményként működött. Az 
egyetemet 1158-ban alapították. Az oktatók között magyar névvel is találkozunk: itt 
oktatott 1561 körül GiovanniD'Ungherítu

I22. sz. ábra
így tanítottak a Bolognai Egyetemen:

Antonio da Budrio mester előadópultjától állva magyaráz diákjainak 
(XV. század eleje)

Az egyetemi élet az összes nyugati egyetemen lényegében hasonló volt, már 
csak azért is, mert a legtöbb Salerno példáját követte. Az egyetem orvosi karát bel- és 
kültagok képezték. Ez utóbbiak részben az egyetem székhelyén lakó ötvösök, 
részben az egyetem végzett növendékei lehettek, akiknek joguk volt előadásokat 
tartani. Az egyetemi hallgatók (egyetemi polgárok) nem fakultás, hanem 
nemzetiségek szerint alkottak csoportokat.

123. sz. ábra
A hét mechanikai művészet - septem artes mechanicae
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Egyes városok, hogy egyetemüket minél többen látogassák, külön házakat 
építettek az egyes nemzetiségek részére. Ilyen ház működött például a magyarok 
számára Ferrarában. Az orvosi stúdiumok rendjét törvények szabályozták, a 
legrégebbi ilyen törvény Roger szicíliai királytól származott 1140-ből.

II. Frigyes császár 1231-ben kiadott rendelkezése a tanulmányi időt az orvosi 
karon 5 évben szabta meg. Hároméves filozófia előkészítő vezette be és egy év 
felügyelet melletti praktizálás fejezte be. Az orvosoknak lényegében 9 évig kellett 
tanulniuk. Az orvosi tanulmányok idejébe természetesen a mi középiskolai oktatásra 
szánt időnk is beleértődik.

Az oktatás tárgyát az előkészítő stúdiumok alatt Aristoteles, Albeitus Magnus 
természettudományi és filozófiai művei, valamint asztrológiai munkák képezték. 
Ezek után a hallgatót magister phifosopliiae-vé nyilvánították és ezzel jogot kapott a 
hallgató az orvosi tanulmányokra, melynek első évében Galenosz, Hippokratesz, 
Avicenna műveinek egyes fejezetei, valamint a hozzájuk kiadott kommentárok

kerültek szóba. A második évben dietetikával, 
gyógyszertannal, pulzus- és vizeletvizsgálattal 
foglalkoztak. A harmadik évfolyam tananyaga a 
láztan, a betegségek és terápiájuk, a negyedik és 
ötödik évben újra Hippokratesz és Galenosz 
művei, valamint anatómia, sebészet és érvágás 
szerepelt. A gyógyszertan gyakorlati részét a 
botanika képezte, melynek keretében a 
botanikuskeit növényeit tanulmányozták. Az 
anatómia oktatásra jellemző volt, hogy tilos volt 
az ember boncolása.

II. Frigyes előzőekben említett ediktuma 
elrendeli, hogy ötévenként tartsanak egy-egy 
sectiot. Boncolásra a kivégzettek holttesteit 
adták át. A tanár a katedrán felolvasta a 
bonctani tankönyv megfelelő fejezetét, 
miközben a prosector, rendszerint egy borbély
sebész felvagdalta az megemlített részeket.

Az oktatás módszereit a lectio, a 
választott és tekintélyes szerző műveinek 

felolvasása, grammatikai, logikai analízise, 
összefoglalása, valamint az exercitium 
(begyakorlás) és disputa (vita) jellemezte.

A tudomány, a tanítás, a nemzetközi érintkezés egységes nyelve a latin, így a 
magasabb képzés útjában nem állt nyelvi akadály. Ebben az időben a tudománynak 
még nem voltak nemzeti határai. A tudósok a licencia ubique docendi birtokában 
meghívás révén hallgatóiktól követve egyetemről egyetemre vándoroltak.

Az egyetemi tanulmányok folyamán az alábbi fokozatok voltak 
megszerezhetők:
• az előkészítő stúdiumok után: magister philosophiae,
• az egyetemi tanulmányok befejeztével: baccalau reatus (borostyánosság), 

tanársegéd, aki még nem praktizálhat.

124. sz. ábra
Anatómiaóra a Párizsi Egyetemen
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• már orvosi gyakorlatra feljogosító cím: licenciatus,
• nem csak praktizálásra, hanem tanításra is feljogosító cím: doctor.

125. sz. abra
Berengario da Capri anatómiai előadása (fametszet 1535-ből)

Elsőként a bolognai egyetemen a XIII. században kezdték használni a doctori 
címet. Hamarosan követte ezt a szokást a többi egyetem is. Ekkor még csak a 
tanárokat szólították doktornak, később azonban a nép már nem tett különbséget a 
csak tanító és a csak gyógyító orvos között, valamennyi doktornak titulálta.

126. sz. ábra
Anatómiai lecke egy XV. századi kódexben: 

balról az irányító „mester”, mellette a 
legkevésbé díszes öltözetű a „sebész"

Az egyetemeken az orvosok a papi 
öltözetnek megfelelő, vagy ahhoz, hasonló 
ruházatot viseltek. A legkedveltebb szín a 
vörös volt, de kékbe is öltöztek. A 
reneszánsz idején a rendkívül bő, vörös 
színűköpeny {talár), prémgallér, -Vörös 
sapka, kesztyű és gombos fejű bot alkották 
a jellegzetes orvosi viseletét. Egyes 
egyetemeken külön előírták a megkövetelt 
ruhadarabokat. A bécsi oivosi fakultás 
1430. évi szabályzata szerint az 
orvosoknak a talár mellett kötelező volt a 
kesztyű és a négyágú, lapostetejű kalap 
viselete. Ezen öltözékre a jogot, sőt 
kötelességet az orvosok az avatásuk után 
nyerték. Az oivosi méltóságnak ezen 
külsőségei megőrződtek a későbbi 
századok során is és végül hagyománnyá 
lettek. Ünnepélyes alkalmakkor - például 
avatáskor - egyetemeinken ma is 
használatos a talár.
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A XVI. században tért hódított a spanyol divat. A merev, tekintélyes viselet 
színe a fekete. A zárt ruházat egyetlen világos foltja a fehér nyakfodor, amelyből 
később malomkerék gallér lett, valamint a kézelő.

Egy karikatúra jól szemlélteti ezt a kort. Két taláros magiszter könyvvel a 
kezében felbőszülve ugrik egymásnak, mindegyikük egy könyv tekintélyére 
vonatkozik, s közben nem veszik észre, hogy hátul a halál kioson a páciensükkel.

A továbbiakban az orvosoktatás rendjében jelentős változásokat hozott az 
alábbiak működése:
• Paracelzus hadat üzent a skolasztikának,
• Vezaliusz az anatómia-,
• Harvey az élettan új fejlődési szakaszát nyitotta meg,
• Boerhaave létrehozta az első klinikát a leydeni egyetemen,
• Morgagni és Bichat munkásságára alapozva a "párizsi orvosi iskola képviselői: 

Corvisart és Lamiec,
• Skoda, Rokitanszky, Hehra az új "bécsi iskolai megteremtői", akik létrehozták a 

morfológiai iskolát,
• Bemard, Müller, Pavlov kutatásai bevezették a funkcionális szemléletet,
• Pasteur és Koch munkássága alapján bontakozott ki a bakterológiai irányzat.

Az orvosképzés története Magyarországon

1. III. Béla királyunk bővítette ki a veszprémi káptalani iskola stúdiumait, 
valószínűleg párizsi mintára. Működéséről keveset tudunk. Nincs konkrét 
ismeretünk arra vonatkozóan, hogy medicinát is oktattak-e. Sajnos egy 
tűzvész áldozata lett a veszprémi studium genera/e.

2. A királyi kancellária, valamint egyéb központi hivatalok tanult 
emberek iránti igénye lehetett az, amely Nagy Lajost arra indította, hogy 
Pécsett egyetemet alapítson.

127. sz. ábra 
Pécsi Egyetem alapítása
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Az alapítás ideje 1367. IX. /., amint az V. Orbán pápa megerősítő bullájából 
kiderül.

128. sz. ábra
Alapítólevél másolata a vatikáni levéltárból

1362-ben a marseille-i bencés apát, egyetemi tanár, V. Orbán pápa néven került 
a pápai székbe. Korának egyik legnagyobb jogtudósa volt, nagyműveltségíí kutató 
hírében állott, s nagy barátja volt a tudományoknak, az egyetemeknek. Többek között 
ennek köszönhető, hogy Prágában 1347-ben, Krakkóban 1364-ben, Becsben 1365-ben 
és hazánkban 1367-egyetemet alapíthattak.

Az alapítólevél tanúsága szerint a pécsi egyetem helyet kapott a teológia 
kivételével "más megengedett" fakultás. Ennek alapján feltételezhető, hogy orvosi 
oktatás is folyt Pécsett. Ezen feltételezésünket más tényezők is alátámasztják:
• az első magyar egyetemet bolognai mintára szervezték, ott pedig folyt 

orvosoktatást;
• Nagy Lajos egyik háziorvosa, Tamás is bolognai származású volt;
• Szt. István királyunk 1009-ben Pécsett püspökséget alapított, a kor gyakorlatának 

megfelelően a püspöki székhelyeken a papnövendékek számára a gyógyítás 
mesterségét is tanították;

• a korabeli Pécsen és környékén meglévő intézmények és kolostorok, az azokban 
működő ispotályok tárgyi alapul szolgálhattak az orvosi oktatáshoz;
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• nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy az országnak ezen vidékét 
sújtotta legjobban a balkán felől terjedő lepra;

• Nagy Lajos király felesége, Margit királyné pestisben halt meg;
• végül jogosan az a vélemény, hogy az alapítólevél "más megengedett fakultás" 

lehetőségét a közismert korai reneszánsz hajlamú és élénk szellemű, de gyenge 
egészségű uralkodó feltehetően ki is használta és a pécsi egyetemen az orvosi 
fakultást is lehetővé tette;

• analógiául szolgálhatott még a két évvel korábban megalapított bécsi egyetem, 
ahol orvoslást is oktattak.

Az egyetem működéséről 1373-tól nincs adat. A magyar kultúra és 
felsőoktatás történetének ezen nagyszerű kezdeményezése az ország kegyetlen 
sorsfordulóiban végleg elenyészett és a másfélszázados török uralom alatt a nyomai 
is eltűntek.

Az egyetemtörténeti kutatás a pécsi 
egyetemet E ri la Cselebi török utazó és 
történetíró leírása alapján, valamint a 
javadalmazó Vilmos pécsi püspök személyére 
való tekintettel, a belső várba helyezte. Az 
épület pontos helyét azonban csak a régészeti 
kutatás tudta meghatározni.

Az 1980-as években Pécsett a középkori 
várfal restaurálása során a belső várfaltól délre 
került elő a több évig tartó ásatások 
eredményeként az első magyar egyetem 
mintegy 35 méter hosszúságú épületének a 
maradványa. Ezzel egy jelentős kultúrtörténeti 
kérdés nyert megoldást.

129. sz. ábra
A pécsi egyetem épületének rekonstrukciós 
tömegvázlata

3. Zsigmond (1368-1437) magyar király és római császár, uralkodása
idején Buda lett a birodalom talán legjelentősebb kultúrközpontja, s ennek 
egyik jelentős momentuma az óbudai egyetem létrehozása. A pápai bulla 
bizonyítja, hogy az alapítás 1395-ben történt. A bulla az orvosi karról is 
említést tesz:

....megállapítjuk és rendeljük, hogy a nevezett Óbuda városában örök időkre
egyetem álljon fenn a szent hittudományi, a kánoni és polgári jog, az orvosi tudomány és a 
szabad művészetek karával, vagyis minden megengedett karral, továbbá, hogy azon 
egyetem tanárai mindazon kiváltságok és szabadságok részesei legyeitek, melyeket a párisi, 
bolognai, az oxfordi és kölni egyegyetemeken a tudósoknak és magistereknek, a 
tanároknak és tanulóknak, különösen a hittudományi karon az apostoli Szentszék, a római 
birodalom vagy bárki más adományozhat. ’
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Stock Miklós orvosdoktor, óbudai prépost, az egyetem kancellárja és 
az Óbudai Egyetem tanárai Zsigmond kíséretében részt vettek a konstanci 
zsinaton (1414-1418). Köztük volt Klostein Simon orvosdoktor is.

4. A középkori negyedik egyetem alapítása Mátyás király (1440-1490) 
nevéhez fűződik. Az általa alapított pozsonyi egyetem kezdeményezője Vitéz 
János. II. Pál pápa Mátyás kérelmére felhatalmazta bullájában az érseket, 
hogy az ország bármely városában, melyet a király erre a célra kijelöl, 
egyetemet hozzon létre minden fakultással. Megengedte, hogy az új egyetem 
bolognai minta alapján legyen megszervezve, annak statútumait átvegye.

Az egyetem ünnepélyes megnyitása 1467. július 20-án történt. Az 
orvosképzés történetét illetően Vitéz János prímás Pozsony (Istropolis) város 
tanácsához írt levele tartalmaz információt. Ebben a levélben említi, hogy az 
új egyetemre küldi többek közt tanárként Péter mester orvosdoktort is. Péter 
doktor itt nyilván egymaga adta elő a medicinát. Ez nem szól ellen az 
orvoskar teljes értékű működésének, mert mint ismeretes, a XVI. században is 
nem egy német egyetemen (pl. Tübingen, Wittenberg, stb.) csak egy-egy 
orvostanár képviselte a fakultást. Köze lehetett még az orvosoktatáshoz 
Ilkusch Mártonnak is, bár ő mint asztrológus lett híres. Krakkóban orvosi 
tanulmányokat is folytatott. A pápa 1470-ben orvosdoktornak szólítja. Ilkusch 
egyébként Mátyás király egyik kegyeltje volt.

5. Erdély szerepe az orvosképzésben

Mátyás halála után az országban uralkodó közállapotok, majd a török 
megszállás kizárták az egyetemi oktatás lehetőségét. Erdélyben viszont a 
fejedelmek, ha szegényebb eszközökkel és kisebb mértékben is, de folytatói 
voltak Mátyás kultúrpolitikájának.

Amikor Erdély (1541-ben) önállósult, Báthory 
István erdélyi fejedelem főiskoláit alapított 
Kolozsvárott. Orvosi kar itt nem működött, de bizonyos 
fokon oktatták az orvosi ismereteket a filozófiai 
fakultáson és a természettudomámyos diszciplínák 
között. Bethlen Gábor az általa Gyulafehérvárott 
felállított főiskolára már neves külföldi professzorokat 
is hozott. Az iskola egyik rectora Ascanius Mihály 
doktor I. Rákóczi György udvari orvosa volt, aki a 
külföldre küldött diákokat alapvető orvosi ismeretekre 
oktatta. Pápai Pátriz Ferenc orvosdoktor a nagyenyedi 
kollégium tanáraként működött, számos orvosi 
értekezést írt.

Hunyady Ferenc erdélyi orvos a kolozsvári 
130. sz. ábra kollégium tanáraként az orvosi ismeretek oktatását sem

Pápai Páriz Ferenc hanyagolta el. Ugyanez állítható Fridrich von Monau-
ról, aki a brassói evangélikus kollégium tanára volt.
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6. Külföldi egyetemek és a magyar orvosi magániskolák szerepe a magyar 
orvosképzésben

Míg a viszonylag független Erdélyben az orvosképzés csírái 
bontakoztak ki, addig a török által megszállt Magyarországon erről szó sem 
lehetett. A királyi Magyarországon, a még megmaradt részeken jöhetett volna 
számításba valamiféle felsőoktatás, azonban ez az országrész annyira 
elszegényedett, hogy a külföld vonzása nagyobb volt. így lett a XVII-XVIII. 
század a magyar orvosképzés külföldi székhelye.

A magyarok külföldre történő kijutása azonban nem ment minden 
nehézség nélkül, mivel a bécsi udvar nem látta szívesen a magyar ifjak 
külföldi tanulmányait. Elrendelték, hogy csakis a Bécsben kiállított útlevéllel 
lehet elhagyni az országot. A tanulmányi célból történő utazást az udvari 
kancellária engedélyéhez kötötték, ezért a tanulni vágyók illegálisan voltak 
kénytelenek elhagyni az országot. Ismerve a hazai viszonyokat, pl. 
Utrechtben a magyar és csakis a magyar hallgatók beiratkozási díját engedték 
el, éppúgy, mint a groningeni vagy a bázeli egyetemeken. Az orvosjelölt, 
hogy ne teljesen felkészületlenül menjen külföldre, mielőtt távozott volna az 
országból, egyik vagy másik jól felkészült híres orvos tanítvány lett. A 
külföldi tanulmányidő is így lényegesen megrövidült. Ez a tanulási forma más 
országokban sem volt ismeretlen.

A magyarországi orvosi magániskolákról már a XVI. századból 
tudunk. Ilyen magániskolát tartott fenn a nagyhím felvidéki orvosdoktor és 
református lelkész Görgey Pál, akinek orvosi magániskolája 1670-ig 
működött az Ung megyei Kapós községben.Talán a leghíresebb hazai 
magániskola Fischer Dánielé volt. A nagy irodalmi munkásságáról híres és 
széleskörű praxist folytató felvidéki orvos késmárki magániskoláját számos 
orvosjelölt látogatta. Egyik tanítványa pl. Gömöri Dávid két év múltán már 
diplomát kaptt Jénában. A XVIII. század másik híres magániskoláját Moller 
Ottó Károly - aki Rákóczi Ferenc orvosa is volt - tartotta fenn 
Besztercebányán. Ez a híressé vált Academia Molleriuna többek közt olyan, 
később nagyhírű orvos tanulmányait indította el, mint Madai Dávid Sámuel, 
vagy Perlitzy János Dániel. Eperjesen a XVIII. század második felében 
Weber János orvos és gyógyszerész, mint városbíró, szintén orvosi és 
gyógyszerészi magániskolát tartott fenn.

A felvidékhez hasonlóan Erdélyben is több magániskolával 
találkozunk. A magánúton folytatott orvosi tanulmányokat "erdély 
jelenségnek" is nevezték.

7. Perlitzy tervezete orvosi és sebészeti fiiiskola létesítésére

A század elején dúló pestisjárványok hatására születtek meg a 
városokban az egészségügyi bizottságok, majd megalakult az Országos 
Egészségügyi Bizottság, melynek feladata a járványügyi helyzet egész 
országra kiterjedő felügyelete lett. Ebben a században a hazai orvostudomány 
már kiválóságokat mutat fel.
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Rayman János eperjesi orvos Európában elsőként alkalmazta a 
variolációt. Perlitzy János Dániel "Medicina pauperum", azaz Szegények 
számára való házi orvosságok" című munkája az orvoshiányra hívja fel a 
figyelmünket. Ebben az időben hazánkban egész megyényi területeken nem 
találunk sem orvost, sem sebészt. Az orvoshiány alapvető oka, hogy az ország 
területén nem folyt orvosképzés. Orvosaink orvosi főiskola felállítását 
sürgették.

Perlitzy 1751-ben benyújtott felterjesztésében rámutatott arra, hogy az 
orvoshiányt a külföldi orvosok azért nem pótolhatják, mert nem értik meg a 
magyar nyelvet. Egy egyetemi keretben működő orvosképzés részletes 
leírását is adja.

Elvetélt tervek teóriában maradt programok kísérik végig a magyar 
művelődés, a magyar felsőoktatás évszázadait.

Perlitzy tervezete (amely latin nyelven készült) azonban nem tartozik 
ezek közé! Bár nem valósult meg abban a formában és akkor, amikor 
benyújtotta Mária Teréziának, de előkészítette az utat a nagyszombati 
egyetem orvosi karának felállításához, kifejezésre juttatta azt a társadalmi 
igényt, ami a magyar orvosképzés megoldására jelentkezett. A kiválóan 
képzett orvos és természettudós Tervezete Orvosi és Sebészeti Főiskola 
felállítására (1751) eltér két szempontból a megvalósult orvosi kartól. Először 
abban, hogy Pestre kívánta helyezni, másodszor abban, hogy önálló 
főiskolaként és nem egyetemi karként tervezte felállítani. Világos 
látásmódjára utal, hogy az ország központját, Pestet tartotta alkalmasnak erre 
a szerepre. Noha két évtized múlva Nagyszombatban állították fel a közben 
már államivá vált egyetemen az orvosi kart, a történelmi fejlődés alig néhány 
év múlva igazolta Perlitzyt, és Budára, majd Pestre (1784) helyezték a 
nagyszombati egyetemet.

Perlitzy János Dániel (1705-ban született Késmárkon, meghalt 1778- 
ban Apátfalván) bölcsész- és orvosdoktor egyetemi tanulmányait külföldi 
főiskolákon (német, holland, francia) végezte, 1727-ben lett bölcsészdoktor a 
wittenbergi egyetemen, orvosdoktorrá 1728-ban avatták Utrechtben. 
Hazatérve előbb Selmecbányán dolgozott, majd 1731-ben meghívták Nógrád 
megye tiszti főorvosának Losoncra. Nagy tudásának híre külföldre is eljutott. 
A berlini tudományos akadémia matematikai osztálya rendes tagjává 
választotta, 14 tudományos dolgozatát itt közölték. Tíz évi Nógrád megyei 
sikeres működése után Mária Terézia nemesi előjogokkal ruházta fel. Tagja 
lett a császári természetvizsgálók akadémiájának is.

"Perlitzy János Dánielnek, ;i bölcselet és az orvostudomány doktorának, Nógrád 
megye physicusának tervezete magyarországi Orvosi és Sebészeti Főiskola 
alapításáról"

A J  A felállítandó magyarországi Orvosi és Sebészeti Főiskolára vonatkozó tervezet 
kivonata főbb vonásaiban.

i. Az orvosi főiskola ez ideig megtűrt hiányából származó általános kár és hátrány.

1. Magyarország egészségügyét súlyos nehézség nyomja: hogy mindeddig az. ország 
szándéka ellenére külföldieket kellett idehívnunk és eltartunk, akik nem ismerik
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az éghajlatot, sem az embereket, sem ezek helyét és életmódját: csak nagyon későn, 
és gyakran gyászos kimeneteli! kísérletezés árán kellett megtanulniuk, mit bír el a mai 
éghajlatunk.

2. Hogy nagy a hiány orvosokban és sebészekben, s ez a múltban főként járvány idején 
sújtotta a hazát, mert nem lehetett ellátni elegendő számú és képzett pestisorvoss.il 
sem a megyéket, sem a városokat, sem a kórházakat, sem a hatóságokat, s ennélfogva 
maga az orvosi segítség hiánya növelte a pusztítást.

3. Hogy a hazának azok a fiai, akik hivatást éreznek magukban erre a mesterségre, ezt a 
tudományt nagy fáradtsággal, szüleik költségén és hátrányára külföldön kell, hogy 
megszerezzék, nevezetesen Német- és Olaszországban, valamint Hollandiában, és 
így pénzt kellett kivinni a közjó nem kis kárára.

4. Hogy ennek a kényes ügynek a gyakorlására - ahol emberek életére és bőrére megy a 
játék - a megyék, városok és hatóságok odabacsájtanak és tüstént alkalmaznak 
tapasztalatlan orvosokat és sebészeket, akik legfeljebb épp az iskolából, vagy a kezdő 
gyakorlatozásból jönnek - egyedül amiatt, inert így hozza magával a szabályzat 
hiánya, a szükséghelyzet és a személyek hiánya.

5. Hogy mindeddig iskola és szabályzat hiánya nem volt rá mód, hogy eleget lehetett 
volna tenni a magas Királyi Helytartótanács rendeletének a gyógyszertárak 
felülvizsgálata tekintetében, alárendeltség híján ugyanis egyikük sem akart 
engedelmeskedni a másiknak, s ennek folytán eddig még nem létezik a mi 
éghajlatunkhoz alkalmazott szabvány, sem gyógyszerkönyv, hanem képtelen külföldi 
gyógyszerkönyveket erőltetni, amelyeket többnyire nem is hoztak összhangba 
Magyarország körülményeivel. Ilyeneket előbb a főiskolának kellene kidolgoznia.

6. Hogy eddig szabadjában állott akármilyen vándorszemésznek, valamint tapasztalatlan 
sebésznek orvosi gyakorlatot folytatnia, és büntetlenül diihöngeníe az emberek teste 
cs pénztárcája ellen, hiszen nincs meg a módja, hogy a hozzáértők megbüntessék 
őket, senki sincs, aki megítélné és megvizsgálná a bizonyitváuyaikat és a 
ténykedésüket, és néha napján védelmébe venné az igazi és megbízható orvosok 
jóhírét és becsületét.

7. Hogy bár oly sok a veszélyes eset. eddigelé egyetlen hely sincs Magyarországon, 
ahol be lehetne mutatni a fiatal sebészeknek és szülésznőknek a sebészi és anatómiai 
műtéteket, és ahol eleget tudnának tenni a törvényszéki esetek követelményeinek.

8. Hogy ösztönzés és alkalom híján eltemetünk számos kiváló tehetséget, akik 
napfényre kerülnének, ha a jutalmazás és alkalmaztatás reményében alkalmuk 
adódnék az iskolázásra és szorgalmuk kifejtésére. Ezért aztán a természeti kincsek 
nagy része, amelyekben Magyarország a többi európai országot megelőzve 
bővelkedik, ismeretlen marad, ami pedig a bányákat és a természetes meg 
mesterséges ásványokat illeti, fel sem tárják azokat.

II. Azok az előnyök és az a haszon, amire a felállított főiskola Itatása révén 
számíthatunk.

1. Gondoskodnánk mind a Magas Kormányzat, mind pedig az egész Nemzet 
dicsőségéről és tisztességéről, ha nem tiimők, hogy a külföldiek hiányolják azt, ami 
miatt a tudományos könyvek és felfedezések hiányának címén főként a németek 
megvetik nemzetünket, sőt nyilvános írásokban is rágalmazzák és vádolják, és ami 
minden tekintetben boldoggá, szerencséssé és híressé tehetné a2 országot, 
felébreszthetné még a külföldiek figyelmét és csodálatát is, és inkább hívogatná őket 
hozzánk, mint bennünket hozzájuk. Ezt biztosan remélhetjük, ha felébresszük a 
tehetségeket, és szerencsésen párosítjuk a Magyarországon önmaga szemléletére oly 
bő anyagot szolgáltató tennészetet a tudománnyal és a szorgalommal. Ha a
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hadviselésben és okosságban annyiszor ragadjuk el a pálmát más népektől, miért ne a 
tudomány terén? Csak idejekorán lássanak hozzá és tanuljanak a mieink,

2. Előmozdítjuk az ország egészségügyi törekvéseit, miközben megnyitjuk hazánk fiai 
előtt a lehetőséget, hogy elérjék azt, amit eddig külföldiekkel kellett elvégeztetnie, és 
kellene még mindig elvégeztetnie, ha nem kerülnének hamarosan napfényre élénk 
tehetségek...

3. ...Kérelmeznünk kellene a Királyi Felségnél legalább valamelyes pénzügyi alapot és 
felszólítás engedélyezését alapítványok tételére, valamint jótéteményekre, 
amennyiben ezeket rá kellene fordítanunk a kórház említett szárnyának 
helyrehozatalára, nagyobb előadóterem kialakítására a promóciók ünnepségei céljára, 
kisebb előadóterem végett a rendszeres előadások céljára. Ezenkívül a leendő tanárok 
egyikének külföldre küldésére a szükséges műszerek és berendezések bevásárlása 
végett. Királyi kegyből és bőkezűségből méltóztassék a Császári Kincstáron 
keresztül, bármilyen anyagi gondoskodás formájában kegyesen előleget folyósítani a 
költségekre.

4. Az alap és tőke külön összegyűjtése végett kérelmezni lehetne valamit először az 
egyes kormányszékeknek szánt alapok maradványából, lehetne továbbá tisztességes 
megkereséssel fordulnunk a gazdagabb fontakhoz, megyékhez és városokhoz, ezáltal 
hagyatékok formájában fokozatosan növekedhetnek az alapítványok, és némi 
magángazdálkodás: nyomda, könyvkereskedés és hasonlók útján is gyarapodhatnak.

5. A rokkantak háza és annak gyógyszertára bevételeinek egy részét is a kollégium 
használatára lehetne utalni a tanárok fizetésére és azonnali kiadásokra (bar ezt is 
állandóan vissza kellene tartani a tőke gyarapítására). Ide vonatkoznának: a 
magyarországi kórházak és hasonló jellegű rokkantalapitványok hozzájárulásai, 
legkevesebb 2% erejéig, hiszen ezek húzzák a legnagyobb hasznot az orvosok s 
sebészek tökéletesebb képzéséből hasonlóan mindegyik katonai ezred vonhatná a 
kollégium részére azokat a krajcárokat, amiket szokás szerint egyik közlegénynek 
szoktak levonni a rokkantak háza javára, hiszen onnan remélhetnének hozzáértő 
ezred- és csapatsebészeket. Oda kellene elszámolni valamennyi illetéket, amit a 
szabad királyi és a mezővárosok kirónak a nyilvános gyógyszertárakra és 
sebészműhelyekre. Ezeknek vagy a fele, vagy más arányos része az Országos Orvosi 
és Sebészi Kollégiumé lehetne, s ezt tetszés szerint lehetne növelni a hatósági 
pénzbüntetésekkel és a sebészek tagsági dijával. Az alárendeltség és a jobb kapcsolat 
jeléül ide tartoznék valamennyi fizetett physicus, akinek a fentebbi bevezetés és 
százalékarány szerint kellene a fizetéséből hozzájárulnia, a többi nem fizetelt 
gyakorló orvos egyenként egy császári arannyal járulhatna hozzá a gyakorlatra való 
képesítéséit, és a testületi tagok közé történő befogadásért és beírásért, ugyancsak 
meg lehetne illetékezni a hőforrásokat és a fürdőket, mert ahogyan az egész 
Kollégium ajánlása alapján nagyobb lesz a jövedelmük, joggal lemondhatnának 
jövedelmeiknek 2 százalékáról ennek a Kollégiumnak a javára.

6. Azok a mellékes dolgok, amelyekből ez a Kollégium nagyobb bevételt remélhet, a 
következők:

7 . A hallgatóknak és a kezdőknek jegyzékbe vétele.
2. A nyilvános előadásokon kívüli magántájékoztatás.
3. A jelöltek, sebészek, kezelők, szülésznők vizsgál.
4. A doktorrá avatások.
5. A physicusok kinevezései a megyékhez, városokhoz, a sebészekéi a 

hatóságokhoz, kórházakba és vcszlcgzár alatti házakba.
6. A kar szakvéleményei.
7. A magángyakorlat, amennyiben a nyilvános elfoglaltságok lehetővé teszik
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7. Miután megoldották a hely, a kényelem, az. alap és az emberek kérdéseit, ki kell 
dolgozni a szabályzatot és a törvényeket, amelyeket fel kell terjesztem Ő Királyi 
Felséghez jóváhagyás és kihirdetés végett, valamint hogy pecsétet adjon ennek a 
Kollégiumnak, aztán sürgetni kell, hogy az egész ország kötelességeként ajánlja és 
kösse a lelkére mindenkinek, ünnepélyesen avassa fel és királyi tekintélyével 
fenntartsa. •

Kidolgoztatott Losoncon, Nógrád megye mezővárosában az 1742. év júniusának 
napjaiban, Perlitzy János Dániel nemes magyar bölcseleti és orvosdoktor, nemes Nógrád 
megye rendes physicusa szorgalmas munkájával.”

S. Az egri "St ola Medicinalis "

Perlitzy tervezetéből, mint ismeretes, nem lett semmi. Az első 
nyilvános, akadémia jellegéi orvosképző iskola 1761-ben Egerben létesült, 
melyet az egri irgalmasrendi kórház működésére alapozva gróf Eszterházy 
Károly egri püspök állított fel a már működő jogi iskola kiegészítéseként.

A Scola Medicinalis szervezője és vezetője Murkhot Ferenc Szolnok 
és Heves megyék főorvosa volt. A bolognai diplomával rendelkező 
orvosdoktor, az irgalmas kórház főorvosa, a kor szokásainak megfelelően, 
meghatározott, előre kijelölt tankönyvekből oktatott. Az előadások és 
gyakorlatok helye az irgalmasrendi kórház volt, ahol minden rendelkezésre 
állt az orvosképzéshez. A nagyszombati orvosi fakultás felállításával azonban 
az egri kezdeményezés elsorvadt és 1774-ben meg is szűnt. Az egri Scola 
Medicinalis jelentős állomás a magyar felsőoktatás történetében, 
fennállásának rövid ideje ellenére is.

131. sz. ábra
Orvosoktatás az egri „Scola Medicinalis”-ban

9. Orvosképzés a Nagyszombati Egyetem Orvosi Karán

1769-ben alakult meg de jure a nagyszombati - Pázmány Péter által 
alapított - egyetemen az orvostudományi kar Mária Terézia leirata alapján.
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Az uralkodónő Gilg Józsefet, a nagyszombati városi orvost nevezte ki 
a kar igazgatójának. Az intézmény tényleges működése csak egy év múlva 
kezdődött, azonban ez az időpont sem jelzi az orvosképzés tényleges 
megkezdését, mert csak a sebészeti képzés indult be.

Mivel a seborvoslás századokon át külön utakat kényszerült járni, a sebészek 
képzése érthetően teljesen eltért az orvosképzéstől. A sebészi manuális munkát a 
keresztény egyház tiltó rendelkezései miatt a XIII. században a klerikusoktól a 
laikusok vették át. A sebészek foglalkozását kezdetben olyan mértékben 
lealacsonyítónak tartották, hogy a chirurgusokat a céhekbe nem vették fel, holott a 
városok iparűző lakosságának kötelezően valamely céhhez kellett tartozniuk.

Hazánkban a sebészcéhek a XVI. században alakultak meg. Az esztergomi 
sebészek 1597-ben kelt céhlevele részletesen közli a szabályokat, kitérve a tanulmányi 
rendre is. A sebészinas, legény, mester jogait, kötelességeit, a tanulás és vizsgázás 
rendjét. A különféle próbák módját igen áttekinthetően ismerteti az az okirat, melyet 
Marosvásárhely főbírája és tanácsa 1628-ben állított ki. Az 1756-ban kelt rendelkezés 
alapján a mestervizsgát már a megyei fizikus (főorvos) előtt kellett letenni. A 
későbbiekben további szigorításokat vezettek be, már a legényavatás is csak a 
tisztiorvos előtt letett vizsga után vált lehetségessé.

A nagyszombati egyetem orvoskarának megnyitása után az ott megindult külön 
seborvosi tanfolyam vette át a sebészek képzését. Az 1770-ben megjelent Generale 
Nonnativum in Re Sanitatis előírja, hogy sebészi gyakorlatot is csak folytathat, aki az 
egyetemen tett vizsgát.

132. sz. ábra
A nagyszombati orvoskari épület

Az anyakönyvi bejegyzések alapján kitűnik, hogy a tényleges 
orvosképzés csak 1772-ben indult be. A nagyszombati orvostudományi kar 
szakmailag a legfejlettebb orvosi fakultások közé emelkedett, sőt van Svvieten 
halála után a stagnáló bécsi fakultást még felül is múlta. A tanárok a 
szakszerűség, a hatékony tanítási módszerek eltökélt, meg nem alkuvó 
képviselői voltak. így Nagyszombaton az valósulhatott meg, amit van 
Swieten elképzelt. A tanári kar híre vonzotta a külföldi hallgatókat is. A 
nagyszombati tanári kar egytől-egyig mind van Svvieten tanítványa volt.
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Winterl Jakab a botanika és kémia tanára lett. A tanári kar legkifejezőbb 
egyénisége, dicsérték szociális érzékenységét, lelkesedését, lelkiismeretességét, 
ügyszeretetét.

Elénk Jakab János a sebészet, szemészet és szülészet előadója, irodalmi 
tevékenységével és nagy szaktudásával tűnt ki.

Tik a Vaclavról, az anatómia tanáráról nem maradtak fenn feljegyzések.
Sboretich M ihály a pathológia és klinikai oktatás tanárát a korabeli feljegyzés 

úgy jellemzi, hogy diplomatikus férfiú. Hallei mintára 2 betegszobát bocsájtottak 
rendelkezésére 4-4 beteggel, ezt a lehetőséget a kórház egyéb betegeinek kezelésével 
egészítette ki.

Hozzá hasonló volt a szerény és igénytelen Praiult Átlátni Ignác a fiziologi és a 
materia medica tanára.

A nagyszombati orvosképzés rövid időszakának mérlege kedvezően 
ítélhető meg. Ez a néhány év rakta le a továbbiakban az európai hírnévre 
emelkedő budapesti orvostudományi kar alapjait. Ha nem is tudta 
számszerűleg az ország orvosigényét kielégíteni, de kibocsájtott képzett, 
irodalmilag aktív, és etikus talajon álló új, hazai orvosokat.

A nagyszombati egyetemen a mai értelemben vett nagyelőadások nem 
voltak. A tanárnak nem is volt joga szabadon előadni, az előírt tankönyveket 
vagy jegyzeteket kellett felolvasni. Csak az 1775-ben kiadott tanulmányi rend 
szüntette meg a felolvasásokat.

Az oivosi oklevél megszerzéséhez két szigorlatot kellett letenni, 
mindkettőt a tanfolyam befejezése után néhány nappal. Az első szigorlat 
tárgya: bonctan, vegy- és növénytan, élettan, kórtan, gyógyszertan volt. A 
második szigorlaton a betegek gyógyításáról kellett felelni. A szigorlatok 
letétele után háromhavi felkészülés állott rendelkezésre, amikor a hallgatónak 
nyilvános vitán kellett helytállnia, ha ezen is sikeresen túljutott, akkor 
ünnepélyesen felavatták. Ez a tanulmányi rend maradt érvényben 16 évig. 
Nem változtatott rajta az sem, hogy az egyetem közben kétszer áttelepült, 
1777-ben Budára és 1874-ben Pestre.

Az ismertetett tanulmányi rendben bevezetett változtatások II. József nevéhez 
fűződnek. Megállapította, hogy az orvosok elhanyagolják a sebészetet, amely pedig 
szerves része a gyógyításnak. Elrendelte ezért az orvos- és sebészképzés egyesítését. 
Lényegileg maga dolgozott ki számukra közös tanrendet. A képzés meggyorsítása 
érdekében a képzési időt 4 évben állapította meg. 1783-ban az egyetemen tett 
látogatásakor felháborodottan szólt a klinika tűrhetetlen állapotáról, melyben a 
gyakorlati oktatást lehetetlennek tartotta.

Az újabb módosítás, mely öt év után következett be, 17 évig volt érvényben. 
Ennek kapcsán több új tantárgy került bevezetésre, többek között az államorvostan is. 
Az új tantárgyak miatt átalakították az oktatás és a szigorlatozás rendjét.

Az 1806-ban kiadott Ratio Educationis 1808-ban lépett életbe, ami a képzés 
idejét felemelte öt évre, és újabb tantárgyak bevezetését - pl. szemészet - 
eredményezte. 1813-ban ismét új tanulmányi és szigorlati rendet vezettek be. A 
tanulmányok befejezése után pedig disszertációt kellett írni és megvédeni. Ezen új 
rendszer 1851-ig maradt érvényben, ekkor ismét új tanrendi és szigorlati változások 
következtek be. Gyökeres változtatások 1875-ben léptek életbe. Ebben az időben 
teremtődött meg az egységes orvosdoktor képzés, továbbá ekkor már felmerült a nők 
orvoskarra való felvételének kérdése is. Az első nő, aki orvosdoktori oklevelet 
szerzett, g ró f H ugóim ul Vilma volt.
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A XX. század elején valósult meg az orvoskar régi kívánsága: bevezetésre 
került a 6 éves orvosképzés.

10. Orvosképzés a vidéki magyar egyetemeken

Az egyre feszítőbb igényeket sem a külföldi lehetőségek, sem pedig a 
nagyszombati egyetem orvosi fakultása nem tudta kielégíteni. Ezért volt 
jelentős Mária Terézia intézkedése, mely szerint Kolozsvárott a sebészet és 
szülészet oktatását rendelte el. II. József uralkodása idején az intézet átalakult 
királyi főiskolává, ahol seborvosi képzés történt.

I. Ferenc József hagyta jóvá azt a javaslatot (1872-ben), mely szerint a 
kolozsvári egyetem felállítása szükséges és időszerű. Ennek során 40 
egyetemi tanár kinevezésére került sor, akik közül 11 az orvoskaron 
működött. Az orvosi fakultás legnagyobb érdeme volt, hogy az oktatók és a 
hallgatók között baráti hang alakult ki, amit a gyakorlati foglalkozások 
hangneme jellemzett. Az intenzív gyakorlati oktatás megszervezésében 
Purjesz Zsigmond belgyógyász tanárnak volt a legnagyobb érdeme. Jellemző 
a fakultásra, hogy már a XIX. század végétől többségében európai hírű 
tudósokkal látta el a budapesti, kisebb mértékben pedig a későbbi orvosi 
fakultásokat. Például a magyar közegészségtan megalapítója, Fodor József is 
innen került Budapestre.

Az első világháború idején keiiilt sor a pozsonyi és debreceni 
egyetemek, s ezek keretében az orvosi fakultások megszervezésére. A I. 
világháború után a pozsonyi és kolozsvári egyetemek működése lehetetlenné 
vált, így ezeknek az ország megmaradt területén való elhelyezése vált 
szükségessé. A pozsonyi fakultáson 1920. szeptember 22-én a magyarnyelvű 
oktatás megszűnt, az oktatók jelentős része Magyarországra települt. Egy 
részük a budapesti "Zita" ideiglenes kórházban működött, majd 
kormányhatározattal a pécsi orvosi fakultáson nyert elhelyezést. Ugyanakkor 
a kolozsvári egyetem Szegedre települt.

A XIX. század második felében aktuálissá vált a debreceni főiskola 
egyetemmé történő átszervezése. Török József kollégiumi tanár és debreceni 
orvos, a Magyar Tudományos Akadémia tagja nyújtott be ezirányú javaslatot, 
amely kedvező fogadtatásra talált és 1912-ben az országgyűlés el is fogadta. 
A klinikai telep alapkövének letételére 1926-ban került sor. A tanszékvezetők 
irányításával az oktató- és gyógyítómunka mellett megindulhatott a kutatás is.

A II. világháborút követően 1951-ben a tudományegyetemek orvosi 
fakultásaiból önálló orvostudományi egyetemek alakultak és az Egészségügyi 
Minisztérium felügyelete alá kerültek.

A magyar orvosi szaknyelv kialakulása

Talán nem tűnik érdektelennek, ha röviden visszapillantunk arra a 
küzdelemre is, melyet eleink vívtak a magyar orvosi szaknyelv bevezetéséért.

A XV. és XVI. század elejei magyar humanizmus nyomán 
megnövekedett tudományos igényesség az orvostudomány területén is 
éreztette a hatását. A reformáció egy-két magyarnyelvű könyve nyújt

204



Egyetemek létrejötte, egyetemi élet

betekintést a kor természettudományos ismereteibe: Melius Herbáriuma és 
Szenczi Molnár Latin-magyar szótára, amely megkísérli az orvosi 
szakkifejezések magyarosítását. Geleji Katona 1645-ben kiadott Magyar 
Grammatikájában már használta pl. az "izom" szót. 1655-ben Apáczai Csere 
Magyar Encyclopediájában az ismereteket kora tudományos színvonalán 
dolgozta fel.

"Fő indító okom, hogy magyar nyelven írt tudományos könyvek nélkül 
működő Nemzetemen tőlem kitelhetőképpen segítenék, s oly könyvet adnék a Magyar 
Ifjúságnak kezébe, melyben az Anyai nyelven többire minden szép és hasznos 
tudományokat olvashatna" - írta.

Az általa használt orvosi szavak, mint: csont, porcogó, hártya, íz, rost, ér, ín, 
szív, tüdő, gége, stb. arra vallanak, hogy különösen az anatómia és az akkori orvosi 
gyakorlat kifejezései már kiforrottak voltak, s nyelvünkben ma is élnek. A kb. 80 
oldalas orvosi szövegrész fogalmazása, nyelve érthető, ma is élvezetes. Könyve 
előszavában hivatkozik a legnagyobb orvosokra: Hippokrates, Galenus, Avicenna, 
Averroes, Orbiasius, stb., kiknek munkáiból közölt ismereteket összeállította "a 
Magyar Ifjúság dolgát a tanulásban előmozdítani". 1690-ben jelent meg Pápai Páritz: 
"Pax Corporisa", mely a gyakorlati orvostan első szélesebbkörű, magyarnyelvű 
összefoglalása. Az orvosi szaknyelv további fejlődését segítették elő a különböző 
fordítások, pl. 1694-ben Lőcsén, Felvinczy fordításában a "Regimen Salemitatum", 
Rácz megkezdte magyarul a "borbélyok oktatását a belső nyavalyákról", midőn 
kinevezték a budai orvoskar egyetemi tanárává 1777-ben. Ö a magyarnyelvű orvosi 
tankönyvirodalom igazi megalapítója. Munkásságát a magyar társadalom örömmel 
fogadta, költőink dicsőítő versekben üdvözölték:

" Uram! örvendez a magyar 
Haza, hogy a mostani 
Eskulnp fiait hallja 
Magyar Hangon szólam.''

Csokonai (1794)

Igazi lendületet vett a magyar nyelv ügye a reformországgyűlések idején. 
Különösen feltűnik ebben a korban az egyetem, igy az orvoskar magyartalansága. 
Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy amikor a helytartótanács elrendelte a 
sebészhallgatók magyarnyelvű oktatását, azt az orvosi kar ellenezte. Ezért a 
reformkorban nem az egyetemen belül, hanem azon kívül fejlődik a magyar orvosi 
nyelv. 1831-ben megindul az Orvosi Tár című folyóirat.

Jelentős szerepet játszottak a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Vándorgyűlései is. Teljes diadalát aratja a magyar nyelv ügye az 1848. XIX. te. 
megjelenésével. Bugát a természettudományos műnyelv fő reformátora. Első 
művében a Bonctudományban lép fel nyelvújítóként, majd a sorozatban kiadott orvosi 
könyveiben egyre inkább nekiheviil a szóalkotásnak, amely vitákat vált ki. 
Vörösmarty ismerve Bugát munkásságát, védelmébe vett őt, látván "szorgalma s 
bátorsága után az egész bonctudomány roppant alkotmányát a magyar nevekből, s 
műszavakból előállítani". Tnhly Ferenc midőn Bugát munkásságát méltatta, így 
emlékezett meg róla:

"Helyesen szólni Révay. szépen Kazinczy, müsznbatosan 
Bugát Pál tanította meg a nemzetet".

Véglegesen és kizárólag a magyar, a tanítás hivatalos nyelve, 1867 után lett.
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133. sz. ábra 
Scutari tábori kórház 

(Thomas Packer kőnyomata, 1855)



Nemzetközi Vöröskereszt

A Nemzetközi Vöröskereszt egy összetett fogalom, melynek alkotóelemei a 
következők:

nemzeti vöröskeresztes társaságok 
Vöröskereszt Társaságok Ligája 
Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága

A Nemzetközi Vöröskereszt az egyes országokban működő 
vöröskeresztes/vörös félhold szervezetek révén fejlődött mozgalommá. A nemzeti 
társaságok alkalmasak arra, hogy a saját országukban humanitárius feladatokat 
oldjanak meg.

A Vöröskereszt Társaságok Ligája - egyenjogú tagként - magába foglalja a 
működő és a Nemzetközi Bizottság által elismert vöröskereszt és vörös félhold 
társaságokat. A Liga általános célkitűzése, hogy mindenkor és minden módon 
ösztönözze, előmozdítsa, megkönnyítse, fellendítse a nemzeti társaságok 
humanitárius tevékenységét, valamint az emberi szenvedések megelőzése és 
enyhítése érdekében tevékenykedve hozzájáruljon a világbéke előmozdításához és 
megőrzéséhez.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága alapvető funkciója a fegyveres 
konfliktusok áldozatainak védelme és segélyezése. Fegyveres konfliktusok esetén 
szinte az egyetlen nemzetközi intézmény, amely hatékony segítséget tud nyújtani. 
Semlegességét a szembenálló felek általában elismerik és helyszíni jelenlétét is 
megengedik. Gondoskodik a vöröskeresztes alapelvek érvényesítéséről. A Genfi 
Egyezményből reá háruló feladatokat látja el, munkálkodik azok alkalmazása 
érdekében. Rendszeresen foglalkozik a humanitárius jog ismertetésével.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága genfi székházában működik a 
Központi Keresőszolgálat, mely hatalmas feladatot lát el a háborúban eltűnt 
személyek sorsának felderítésében, a szétszakadt családok tagjai közötti kapcsolat 
megteremtésében.

A Nemzetközi Vöröskereszt eszméi és programja nagy vonzóerőt 
gyakorolnak. Alapelvei:

az emberiesség, 
a pártatlanság, 
a semlegesség, 
a függetlenség, 
az önkéntesség, 
az egység és 
az egyetemesség.

Emberiesség. "A Vöröskereszt, amely abból az óhajból született, hogy a harcmezők 
sebesültjei megkülönböztetés nélkül segítségben részesüljenek, nemzeti és 
nemzetközi minőségben erőfeszítéseket tesz, hogy megelőzze, és enyhítse az emberi 
szenvedést, bárhol következzen is be. Célja: az élet, az egészség védelme, az emberi
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személyiség tiszteletben tartásának biztosítása. Elősegíti a népek közötti kölcsönös 
megértést, barátságot, együttműködést és a tartós békét."

Pártatlanság. "Nem tesz semmiféle különbséget nemzetiség, faj, vallás, osztály, 
vagy politikai hovatartozás szerint. Arra törekszik csupán, hogy enyhítse az emberek 
szenvedéseit, elsőbbséget biztosítva a legsürgetőbb veszélyhelyzeteknek."

Semlegesség. "Annak érdekében, hogy továbbra is élvezze mindenki bizalmát, 
ellenségeskedések során a Vöröskereszt nem állhat egyik oldalra sem és soha nem 
folytathat politikai, faji, vallási, illetve ideológiai természetű vitákat."

Függetlenség. "A Vöröskereszt független. A nemzeti társaságok miközben a 
humanitárius munkában kormányaik segítői és alá vannak vetve országaik 
törvényeinek, mindig őrizzék meg autonómiájukat, hogy mindenkor a Vöröskereszt 
alapelveinek megfelelően cselekedhessenek."

Önkéntesség. "A Vöröskereszt önkéntes segélyszervezet, amelynek indítéka 
semmiképpen nem lehet anyagi haszon."

Egység. "Egy országban csak egy Vöröskereszt társaság lehet. Nyitva kell lennie 
mindenki előtt. Emberbaráti tevékenységét az ország egész területén kell végeznie."

Egyetemesség. "A Vöröskereszt világméretű intézmény, amelyben minden 
társaságnak egyenlő jogai vannak, egyenlő a felelősségük és a kötelességük egymás 
segítésében."
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A Vöröskereszt megalakulásának történelmi előzményei

A háborúk okozta szenvedés és pusztítás évezredek óta az emberiség egyik 
legsúlyosabb csapását jelentette. Az ókori és középkori háborúk áldozatai semmiféle 
jogi védelemben sem részesültek. Nem kímélték a háborúk a polgári lakosságot sem. 
Érthető, hogy az emberiség legjobbjai régóta foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy 
enyhítsenek a háborúk okozta szenvedéseken.

Az ókorban szokás volt, hogy a győztesek kezére jutott sebesült harcosokat 
megölték. Azonban, ha alkalmakként életben hagyták őket, esetleg meg is 
gyógyították, úgy ez csak azért volt, hogy a győzelmi felvonulásban a győzelem 
tanúiként, majd rabszolgaként alkalmazzák őket.

A sebesültek humanitárius kezeléséről, egyes esetektől eltekintve - amely a 
görögöknél és rómaiaknál fordult elő - csak Keletről ismerünk adatokat.

Kyros (Kr. e. 559-529) perzsa király elrendelte a hadseregében szolgálatot 
teljesítő orvosoknak, hogy a sebesülten fogságba esett kaldeusokat a sajátjaikkal 
azonos gondossággal kezeljék.

Az indusok által lefektetett Mami-törvény megtiltja a fegyvertelen, alvó vagy 
sebesült ellenség megölését. Ugyancsak megtiltja a mérgezett, vagy kampóval, 
horoggal ellátott dárda, nyíl, gerely használatát.

A sebesültellátás semlegességére törekvő első kezdeményezésként az a 
megegyezés tekinthető, aminek eredményeként Szaladin szultán (1169-1193) a 
Johannita-rend lovagjainak megengedte a fogoly keresztények ápolását.

Nyugaton az újkor kezdete óta 1863-ig 291 egyezmény és egyezség született, 
melyek a hadifoglyok kezelésére, cseréjére és váltságdíjuk megállapítására, illetve 
szabályozására vonatkozik. Ezeknél az egyezményeknél az anyagi érdekek 
domináltak, néha azonban a humánus alapelvek is érvényre jutottak bennük.

Hugo Gratius (1583-1645) az ismert holland jogtudós, az emberi jogok 
megfogalmazója az 1616-ban megjelent "De hire belli et pacis" című munkájában 
hangsúlyozza, hogy a háborús jogban sem lehet az általános emberiesség bizonyos 
alapelveit figyelmen kívül hagyni.

A franciák és a németalföldi országgyűlés között 1673-ban létrejött 
egyezségben először fektették le, hogy a fogoly orvosokat, sebészeket, 
gyógyszerészeket váltságdíj nélkül kell szabadon bocsájtani.

Igen figyelemreméltó az a szerződés, melyet az angol hadvezér és a francia 
marsall kötött 1743-ban. Az egyezmény alapján mindkét fél kötelezte magát, hogy a 
fogságba került sebesülteket és betegeket ápolják, s engedélyezik nekik, hogy saját 
költségükön orvosokat és szolgákat fogadhatnak, tartózkodási helyüket önként 
megválaszthatják a kiváltásukig. A kórházakat a harci események alatt megóvják, a 
bennük visszahagyott betegek és sebesültek nem tekinthetők hadifoglyoknak. Az 
elfoglalt területen visszamaradt orvosok és ápolók tevékenységüket háborítatlanul 
tovább folytathatják, vagy bántatlanul visszatérhetnek hazájukba.

A felvilágosodás idején Jean Jacques Rousseau (1712-1778) az 1762-ben 
megjelentetett "C ontrai social"-ban (Társadalmi szerződés) hirdeti, hogy a háború 
nem az egyes emberek közötti, hanem az államok között viszály. Az egyes harcosok 
csak mint katonák és nem mint ellenségek állnak egymással szemben. Abban az 
esetben, ha leteszik a fegyvert, senkinek sincs joga az életükhöz. A sebesült nem 
tekinthető harcosnak.

Johann Leberecht Schm ucker porosz orvos (1712-1786) fősebész Nagy 
Frigyes hadseregében, a kórházak semlegességéért szállt síkra.

Bernhard Christoph Faust (1755-1842) német orvos egy felhívását "A 
háborúra vonatkozóan", a következőkkel zárta: "Szent legyen a beteg! Szent a 
sebesült! És embertelen a háború!" Nemsokára a civil lakosság sem tett különbséget a 
saját és az ellenség sebesültjei között. Ez a gondolkodásmód a napóleoni háborúk
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idején ismételten kifejezésre jutott. A wagrmni igen véres ütközet után 1809-ben pl. a 
bécsi polgárok a francia sebesülteket az osztrákokkal együtt kocsikkal a csatatérről 
elhozták, s mivel a kórházak túlzsúfoltak voltak, a házaikban ápolták.

A napóleoni háborúk után az orvosok részéről újra meg újra felmerült az 
ellenséges sebesültek ellátásának szabályozása. Egy állandó jellegű szabályozás 
megalkotásának szükségességére mutattak rá. August Ferdinand Wasserfuiir (1787- 
1867) porosz főorvos egy cikkében azt javasolta, hogy a sebesült katonákat nem 
ellenségként kell tekinteni. A kórházak személyzete számára a megszálláskor minden 
szabadságot biztosítani kell, hogy tevékenységüket folytathassák, s amennyiben 
lehetséges, a rokkantakkal hazájukba vissza kell küldeni őket is. "A sebesült, 
tehetetlen testvérekkel való együttérzésnek" nemzetközi jogi alapot kell biztosítani.

1847-ben a svájci kantonok államszövetsége hadseregének főparancsnoka 
Guillaume Henri D ufour (1787-1875) a hadosztály parancsnokoknak 
"Figyelmeztetést" küldött, amely a következő mondatot tartalmazta: "Amennyiben 
egy ellenséges csapatot visszavertünk, úgy a sebesültjeit ugyanolyan körültekintéssel 
kell ápolni, mint a sajátjainkat."

Niktdaj Ivanovics Pirogov (1810-1881) 1853-ban az úgynevezett krími háború 
idején az orosz hadsereg orvosfőnöke, megszervezte a beteg és sebesült katonák 
ellátását. Tapasztalataira támaszkodva megírta a háborús sebesültek ellátására 
vonatkozó szabályzatát. Ezzel elsőként foglalta szabályba a sebesült ellátást. Önkéntes 
ápolónőket toborzott a sebesültek megmentése érdekében. Hangsúlyozta, hogy 
nemzetiségre való tekintet nélkül minden beteg és sebesült katonát segítségben kell 
részesíteni.

A krimi háború idején az angolok oldalán is működött Florence Nightingale 
(1820-1910) vezetésével egy 37 főből álló ápolónői csoport. A skutari katonai barakk
kórházban ápolták a frontról hozott sérült katonákat. Még éjszakánként is kis 
lámpással a kezében látogatta a kórtermeket, megnézett minden beteget, hogy 
könnyítsen szenvedéseiken.

Az óceán túlsó partján egy másik nemeslelkű hölgy Clara Barton (1821-1912) 
az amerikai polgárháborúban önkénteseket toborzott, akik a sebesülteket ápolták. 
Küzdött egy "Segítő Szerv"-ért, amely hivatott lett volna a hábon'i áldozatai érdekében 
tevékenykedni.

A Vöröskereszt létrejöttét 
kutatva is egy háboríts esemény 
színhelyére jutunk. 1859 az osztrák- 
olasz-francia habom éve. Egymást 
követik a véresebbnél véresebb 
ütközetek: május 20. Montebello;
június 4. Magenta; június 24. Solferino.

134. sz. ábra 
A solferinoi ütközet
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A rendkívül nagy emberveszteséggel járó 
csata Napóleon javára dőlt el. Castiglione lett a 
sebesültek fő gyűjtőközpontja. Ellátásuk azonban 
teljességgel elégtelen volt. Nem volt elegendő 
helyiség a sebesültek elszállásolására, sokat közülük 
a csatatéren vagy a templom lépcsőin kellett a 
sorsára hagyni. Bár az ott tartózkodó orvosok 
minden erejüket megfeszítve dolgoztak, lehetetlen 
volt a több ezer sebesültet megfelelően ellátni.
Ekkor érkezett ide Henry Dunant (1828-1910). A 
castiglionei asszonyokból önkéntes ápolókat 
toborzott, akikhez hamarosan további átutazó 
külföldi is csatlakozott.

Dunant szinte emberfelettien dolgozott, 
személyesen is bekapcsolódott a sebesültek 
ellátásába. Gondosan ügyelt arra, hogy minden 
sebesültet féltő gonddal ápoljanak, nemzetiségre 
való tekintet nélkül. Mikor észrevette, hogy egyes 
olaszok a sebesült osztrákokat szidalmak közepette 
akarják kitaszítani az oltalmat nyújtó templom falai 
közül, felkiáltott: "Tutti fratelli" ("Mind testvérek 
vagyunk"). A dunanti példa nyomán megnyíltak a szívek egy nemes eszme előtt. A 
nép segített amennyire csak körülményeik engedték. A közös segítőkészség ereje 
csodát tett.

A solferinoi ütközet borzalmai nyomán Dunant igyekezett felrázni az egymás 
ellen hadakozó államok lelkiismeretét. Hazatért, de soha nem tudta elfelejteni azt, 
amit látott. Megírta "Solferinoi emlék" című könyvét. Az 1862-ben megjelent 
könyv mély hatást váltott ki.

A visszaemlékezés hálom fejezetre osztható: a csata eseményeinek leírására, a 
sebesült ellátás terén nyert személyes tápasztalataira és javaslatokra, illetve 
következtetésekre. Elolvasta Charles Dickens, aki Dunant elgondolásait magáévá tette 
és teljes tekintélyét latbavetve segítette győzelemre az eszme megvalósulását. Victor 
Hugo pedig az alábbiakat írta Dunantnak: "Ön jósággal fegyverei fel az emberiséget 
és ezzel a szabadság ügyét szolgálja..."

Dunant könyvében a következők olvashatók:

"Nem volna-e mód arra, hogy önkéntes 
segítöegyesülefeket alakítsunk, amelyeknek az a célja, 
hogy háború idején ápolják vagy ápoltassák a 
sebesülteket?..."

Humanista tervei megvalósításának érdekében Dunant Genfben telepedett le. 
Sikerült az ügyért lelkesedni tudó, ugyanakkor eléggé befolyásos munkatársakat 
toborozni (Litis Appia a tábori betegellátás iránt érdeklődő orvos, Gustave Moynier 
ügyvéd egy körültekintő tapasztalt szervező, mint a Genfi Közjóléti Társaság elnöke, 
Guillaume Henry Dufour tábornok a svájci hadsereg vezérkari főnöke, és Théodore
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Maunoir párizsi sebész), akik megalakították az "Ötök Bizottságát", amely 1863- 
ban a "Nemzetközi Bizottság a sebesültek ápolására" elnevezést vette fel. 
Célkitűzésük volt, hogy az "eszme" megvalósításáért fáradozó nemzeti társaságok 
szervezését segítsék elő az egyes országokban. (A bizottság 1880 óta a Vöröskereszt 
Nemzetközi Bizottsága" néven folytatja működését, mint a vöröskeresztes 
mozgalom mind a mai napig kizárólag svájci állampolgárokból álló szerve.) 
Célkitűzésük nem maradt eredménytelen. Ahogy fejlődött és gazdagodott a dunanti 
gondolat, úgy növekedett a célkitűzésért fáradozók tábora is. A szervezőmunka 
eredményeként sorra alakultak a segélyszervezetek Európában.

1882-ben a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága a "Magyar Szent Korona 
Országai Vöröskereszt Egylete"-t is elismerte, mint a szélesedő nemzetközi 
mozgalom 25. tagegyesületét.

Dunant javaslata nyomán létrejött európai segélyszervezetek a 
kezdeményezés jelentőségét elismerve nemzetközi jelzésként, felségjelüknek a svájci 
zászló felcserélt színeit fogadták el és elnevezésként a Vöröskeresztet használták. 
Mivel a mohamedán vallásé népek nem tartották összeegyeztethetőnek vallási 
felfogásukkal a kereszt használatát, török javaslatra 1879-ben a Vörös Félhold 
elnevezéssel jelölték meg segélyszervezetüket és felségjelként is a vörös félholdat 
használják. Egyetlen ország - Irán - pedig a régi perzsa hagyományokra hivatkozva a 
vörös oroszlán és nap emblémával jelölte meg segélyszervezetét. Ez utóbbi felségjel 
napjainkban már nem használatos. Izrael - nemzetközileg nem elismerten - az 
országhatárain belül segélyszervezetét vörös Dávid-csi/laggal jelöli.

Dunant felvetette még azt a gondolatot is könyvében, hogy hatékony 
nemzetközi egyezménynek kell majd szabályozni a létrehozandó nemzeti 

nezetek tevékenységét és a háború áldtrzataival való bánásmódot.

A fenti gondolatot követően a Svájci Szövetségi Tanács 1864-ben egy nemzetközi 
konferenciát hívott össze, hogy megvitassák a "Nemzetközi Bizottság a sebesültek 
ápolására" terveit és azokat közjogi formába öntsék. 16 ország fogadta el a 
meghívást, összesen 26 hivatalos személyiség érkezett küldöttként. A hosszúra nyúlt 
tárgyalások eredményeként megszületett a Genfi Egyezmény. A 12 ország képviselői 
által a kormányaik nevében aláírt szerződés 10 cikkelyt tartalmazott.

Előírta a tábori kórházak és azok személyzetének semlegességét; a lakosság 
azon kötelezettségét, hogy a harctérré vált területen lévő összes sebesültnek segítséget 
nyújtson, függetlenül hovatartozásától; a harcképtelenné vált katonák hazaküldését, a 
tábori kórházak, gyógyszer-, kötszerraktárak és az egészségügyi személyzet 
megkülönböztető jellel való ellátását. A megkülönböztető jel fehér alapon vörös 
kereszt. A kilencedik cikkely azon kormányokhoz szól, akik még nem csatlakoztak az 
egyezményhez.

Az 1864-es Genfi Egyezményről később kiderült, hogy számos ponton 
kiegészítésre szorul. 1906-ban éppen ezért kihagyták az előzőből mindazt, ami 
alkalmatlannak bizonyult, ugyanakkor lényegesen ki is bővítették és a tengeri 
háborúk sebesültjeinek és betegeinek védelmére is kiterjesztve fogadták el, mint a
II. Genfi Egyezményt.

segélysze
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136. sz. ábra
Genfi Egyezmény aláírása 

(Armand-Dumaresq tablója)

1929-ben az előző egyezményeket továbbfejlesztették, egyidejűleg pedig 
olyan egyezményt dolgoztak ki, amelyik a hadifoglyok iránt tanúsítandó 
magatartást is részletesen szabályozza: III. Genfi Egyezmény.

A második világháború szörnyű megpróbáltatásai után sikerült olyan 
nemzetközi megállapodást létrehozni, amelyik egyértelműen és határozottan eltörölte 
az államoknak a háború indításához való jogát. Ez a megállapodás az Egyesült 
Nemzetek 1945-ben elfogadott Alapokmánya.

Az Alapokmány elfogadása után négy évvel, 1949-ben, Genfben az államok 
képviselői újabb egyezményt írtak alá a háború áldozatainak védelméről - IV. Genfi 
Egyezmény.
• a hadinkéit fegyveres erők sebesültjei és a betegek helyzetének javításáról;
• a tengeri haderők sebesültjei, betegei és hajótöröttjei helyzetének javításáról;
• a hadifoglyokkal való bánásmódról;
• a polgári lakosság háború idején való védelméről.

A genfi jog célja nem a fegyveres összeütközések szabályozása, hanem a 
hadműveletek által veszélyeztetett emberek megóvása, az áldozatok oldaláról veszi 
figyelembe a problémát. Ez a megközelítés nincs ellentétben az erőszak 
alkalmazásának tilalmával. A genfi egyezményekben foglalt jogszabályokat az 
egyszerűség kedvéért, keletkezési helyükről röviden genfi jognak szokták nevezni. 
Hivatalosan azonban a humanitárius nemzetközi jog  megjelölést használják, azt 
hangsúlyozva vele, hogy olyan nemzetközi jogszabályokról van szó, amelyek a 
humanitás - az emberiesség - szellemének szolgálatában állnak.

A dunanti kezdeményezés alapján létrejött egyes nemzeti társaságok 1919- 
ben megalakították a Vöröskereszt Társaságok Ligáját. A Liga megalakulása nagy 
jelentőségű esemény volt a Vöröskereszt történetében. Programja arra irányította a 
nemzeti társaságok figyelmét, hogy békeidőben a vöröskeresztes tevékenységek a
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természeti katasztrófák áldozatainak segélyezésére, egészségügyi tevékenység 
segítésére irányuljon. A Liga célja továbbá az egyes nemzeti segélyszervezetek 
tevékenységének összehangolása, kapcsolataik és együttműködésük szorosabbra 
fűzése.

Az első nemzetközi segélyakciót már megalakulása évében, 1919-ben szervezte 
a lengyelországi tífuszjárvány kapcsán, 15 nemzeti társaság részvételével. Négy évvel 
később a tokiói földrengés-károsultak segélyezésében már 35 nemzeti társaság vett 
részt...

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által 1888-ban választott jelszó: 
"Inter anna caritas" (Kőnyomletesség a harcban) volt, ami a szervezet 
megalakulásakor! célkitűzésekre utalt. Mivel a jelszó a Vöröskereszt kizárólagosan 
háborús tevékenységét fejezi ki, nem utal a napjainkban kifejtett sokoldalú 
programjára, a régi megtartása mellett egy új jelszó elfogadását tette szükségessé. 
1961-ben Prágában új jelszót fogadtak el: "Per humanitatem ad pacem" 
(Emberiességgel a békééit). Ebbe a jelszóba minden olyan tevékenység 
beleilleszthető, amelyet bármely ország vöröskeresztes szervezete, a mozgalom 
alapelveinek betartásával, bármely körülmények között magára vállalhat (természeti 
csapások, járványok, éhség áldozatainak támogatását, egészségügyi és szociális 
szolgálatot, önkéntesek képzését, stb).

137. sz. ábra
A Vöröskereszt, a Vörös Félhold és a Vörös Oroszlán és a Nap emblémái, 

valamint a mozgalom jelszava a Liga genfi székházának homlokzatán

216



Nemzetközi Vöröskereszt

1946-han Oxfordban a Liga ülésén javaslat hangzott el, hogy az egyes 
nemzeti társaságok évenként egy meghatározott napon emlékezzenek meg a 
Vöröskereszt einberbaráti tevékenységéről. A Vöröskereszt propagálásának napjául 
Dunant születésnapját, május 8-at határozták meg. Azóta minden évben ezen a 
napon rendezik meg a Vöröskeresztes Világnapot. Nem véletlenül született meg a 
vöröskeresztes nap megtartásának gondolata. A II. világháború után az emberiség 
egy szörnyű világégést követően békét óhajtott.

„Vörös kereszt, fehér alapon egyetlen jel, s mindenki 
szabad utat biztosít a természeti katasztrófa, vagy háború 
sújtottaterületen, ha hiányzó gyógyszert, élelmiszert, 
vagy ruhaneműt szállító gépkocsi, repülőgép, vagy hajó 
jelenik meg...”
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Szemelvények Diniant: Solferínoi emlék c. könyvéből:

"...Nekem csak egyszerű utazóként adatott meg, különleges körülmények 
összejátszása útján, hogy kívülálló szemlélője lehettem azoknak a megrázó 
eseményeknek, amelyeket most le akarok írni.

A hadműveletek ideje alatt mozgó kötözőhelyeket állítottak fel a tanyákon, a 
házakban és a templomokban, a környező kolostorokban, vagy akár valahol egy fa 
árnyékában. Itt először a reggel megsebesült tiszteket kötözték be, aztán az 
altiszteket és a katonákat. Mindegyik francia sebész fáradhatatlannak bizonyult, 
sokan közülük huszonnégy óra alatt egy percnyi pihenőt se engedélyeztek 
maguknak. Mery doktor ambulanciáján két orvos annyi végtagot amputált és annyi 
szörnyű sebet kötözött, hogy végül mindkettő elájult. Egy másik kötözőhelyen egy 
kollégájuk annyira kimerült, hogy csak úgy tudta folytatni a munkáját, ha két 
katona megtámasztotta a karját.

A csaták idején magas pontra tűzött piros zászlóval jelzik a sebesültek 
gyülekezőhelyét vagy az ütközetben résztvevő ezred kötözőhelyét, és csendes 
kölcsönös megállapodása a feleknek, hogy erre nem lőneki Néha azonban ; mégis 
idetéved lövedék, és nem kíméli serit a számvivő tiszteket, sem az ápolókat, sem a 
kenyérrel, borral, hússal megrakott társzekereket, amelyek a betegek éltető 
húsleveséhez szállítják a hozzávalót. Amelyik sebesült még tud járni, az maga 
megy a kötözőhelyre; a többieket hordágyon szállítják, mert legyöngültek a 
vérveszteségtől és attól, hogy a segítség olyan sokára érkezett.

A nap folyamán összegyűjtött sebesültek sápadtan, ájultad, ernyedten feküsznek. 
A súlyos sebesültek értetlenül merednek maguk elé, nem válaszolnak, ha szólnak 
hozzájuk, csak bizonytalan tekintetüket emelik fel - de ez a látszólagos közöny 
nem vértezi fel őket a szenvedések ellen. Vannak, akik nyugtalanok, idegesen 
mozgolódnak, reszketnek. A tátongó sebek már. kezdenek gyulladásba jönni és 
irtózatos fájdalmat okoznak. Van, aki azért könyörög, hogy adják meg neki a 
kegyelemdöfést, inig eltorzult arccal, fetrengve agonizál.

Vannak olyan szerencsétlenek* akiket nemcsak egyszerűen golyó vagy 
felrobbanó lövedék ért, hanem akiken, a földön hevertükben, átgázolt a lövegek 
kereke, és eltörte karjukat-lábukat. A henger alakú golyók szétverik a csontot 
minden irányban, jgy az általuk ütött seb mindig súlyos. A felrobbanó gránátok, a 
kúp alakú lövedékek is rendkívül fájdalmas sebeket ejtenek és gyakran iszonyú 
belső zúzódásokat okoznak. A sebeket még irritálja: és bonyolultabbá teszi az, hogy 
csontszilánkok* mhnfoszláriy.ok, föld, ólomdarabkák kerülnek béléjük. Mindez 
csak növeli a sebesültek szenvedéseit.

A szombati nap folyamán a sebesültek olyan tömegben érkeztek, hogy sém a 
községi elöljáróság, sem a lakosság, sem a Castiglionéban hagyott alakulatok nem 
képesek ellátni őket. És most újra olyan szívszorító jeleneteknek lehetünk tanúi, 
mint előző este, csak a forrásuk más. Van már víz és ennivaló, és a sebesültek 
mégis éhen-szomjan halnak; van tépés bőségesen, de nincs elég kéz, amely 
betakarja vele a sebeket. A legtöbb katünaorvosnak el kellett mennie Cavríanába, 
kevés az ápoló, kevés a segítő kéz ebben a kritikus időpontban. Valahogyan meg 
kellene szervezni egy önkéntes szolgálatot, de ez nagyon nehéz ebben az 
összevisszaságban, amit még súlyosbít, hogy valamiféle pánik keríti hatalmába 
Castigl ioné lakóit, tgy csak fokozódik a zavar és tovább rontja a szerencsétlen 
sebesültek helyzetét.

A sebekre legyek szállnak, a köpeny, ing, hús és vér együtt iszonyú masszát 
képez, amelyben nyüzsögnek a férgek. Az emberek körbejáratják kétségbeesett 
pillantásaikat, de sehonnan sem jön válasz. Reszketnek arra a gondolatra, hogy á 
férgek felzabálják őket. azt hiszik, hogy a húsukból termettek, pedig a levegőt 
fertőző legyek milliárdjaitól származnak. Láttam egy katonát teljesen eltorzult 
arccal, a nyelve kifordult törött állkapcsából, hadonászik, fel akar kelni, friss vizet 
locsolok kiszáradt ajkára, megkeményedett nyelvére, egy maroknyi kötést nyomok
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a vödör vízbe, amit mögöttem hoznak, és mint egy szivacsot, kinyomom a 
formátlan nyílás fölött, ami azelőtt a szája volt. Ott eg)' másik szerencsétlen, 
akinek a fél arcát elvitte egy kardvágás, az orra, az ajkai, az álla hiányzik Nem tud 
beszélni, félig vak, a kezével magyaráz iszonyú némajátékkal és gtirgúlázó 
hangokkal próbálja magára vonni a figyelmet. Inni adok neki, vérző arcára kis friss 
vizet csurgatok. A harmadiknak nyitva a koponyája, haldokolva a kőpadlóra 
loccsant az agyveleje. Bajtársai arrébb lökik a lábukkal, mert útban van. Én őrzöm 
utolsó pillanataiban és befödöm zsebkendővel szegény koponyáját, amíg még 
gyöngén mozgatja a fejét.

A Castiglionéban működő francia hadbiztos végül is hozzájárult ahhoz, hogy a 
kórház rendelkezésére állítsanak egészséges foglyokat. így három osztrák orvos 
dolgozik egy fiatal korzikai sebész keze alatt. Ez a sebész többizben zaklatott 
engem: adjak neki írást arról, hogy láttam, milyen szorgalmasan dolgozott. Egy 
osztrák sebész, aki ott maradt a csatatéren, hogy a honfitársait bekötözze, most 
mindkét hadsereg sebesiiitjeit önfeláldozóan kezeli. A hadbiztos jutalmul három 
nap után elküldte Mnntuába, hogy csatlakozhassák a honfitársaihoz.

Hányán voltak, akik hevesen megragadva a kezemet, feljajdultak: "Ne hagyjatok 
meghalni!" - és aztán kiszenvedtek, elhagyta őket ez az utolsó erő; Claudius 
Mazuet, egy szelíd és kifejező arcú, 20 éves káplán bal csípőjébe kapott golyót. 
Állapota reménytelen, ezt ő maga is tudta, és amikor inni adtam neki, könnyekkel 
a szemében megköszöni és azt mondja: "Kérem, uram, hja meg az apámnak, hogy 
vigasztalja az anyámat." Felírtam a szülei címét és néhány perc múlva már nem is 
élt.

Egy többszörösen kitüntetett idős őrmester is megszólított. Arckifejczcse 
mélységes szomorúságot és keserűséget árult el: "Ha hamarabb kezelnek, életben 
maradhattam volna, de így még ma este meghalok.” És estére halott volt

Ampufáció! Micsoda ijesztő szó ez ennek a fiatalembernek, aki mostantól nem 
lát más jövőt maga előtt, mint a korai halált, vagy a csonkák keserves életét. Nincs 
ideje rá, hogy előkészítse magát az utolsó elhatározásra. "Istenem, istenem, mit 
csinálnak velem? - kérdezgeti reszketve. A sebész nem felel, csak sürgeti az 
ápolókat: "Vigyék át, siessenek!" Szivbemarkoio kiáltás tör ki n lihegő mellből, az 
ügyetlen ápoló a sebhez túl közel fogta meg az élettelen, s mégis érzékeny lábat. A 
törött csontok behatoltak a húsba, újabb kínt okozva a katonának. Amint szállítják, 
a lába kettéhajük, úgy himbálódzik, antig a műtőbe nem érnek. Iszonyú menet. 
Mintha kivégezni vinnének valakit. Végre ott fekszik a műtőasztalon, égy vékony 
matracon. Mellette, egy másik asztalon, egy törölköző takarja a sebész szerszámait. 
A sebész csak a dolgával törődik, nem lát, nem hall mást. Egy fiatal műtősorvos 
tartja a páciens karját, egy ápoló megragadja az egészséges lábát és elhúzza a 
beteget az asztal szélére. A beteg rémülten felkiált: "Vigyázzon, leesem!" és 
görcsösen átöleli a fiatal orvos, nyakát Az orvos maga is sápadt a részvéttől és 
izgatott. A sebész levetette a fekete talárt, ingujját feltörte a vallóig, nyakig érő 
kötényt kötött maga elé. Fél térde a padló kövén, kezében az iszonyú kés, karjával 
átöleli a katona combját és egyetlen vágással körben végighasítja a bőrt. Fülhasító 
kiáltás visszhangzik a kórházban, A segédkező fiatal orvos arca szembeu van a 
szenvedő arccal. Rángatódzó vonásain figyelheti a szörnyű szenvedés minden 
részletét. "Bátorság" - súgja a katonának, érzi, hogy az belecsimpaszkodik a 
hátába. "Még két perc, aztán könnyebb lesz." A sebész felemelkedett, kezdi 
lefejteni a bőrt az izmokról, kibontja, elvágja, lefejti - a húst, egy hüvelyknyire 
visszatolja a bőrt, mint egy kézelőt. Aztán egy merész mozdulattal elvágja az 
izmokat egészeim csontig. A megnyitott erekből véráradat borítja e! a sebészt, és 
folyik csobogva a padlóra. Az ügyes szakember nyugodtan és rendíthetetlenül 
végezte a munkáját, egy szót sem szólt, de egyszerre a néma csöndben ráförmed az 
ügyetlen ápolóra: "Te szamár, nem tudod elkötni az ülőeret?” A gyakorlatlan ápoló 
nem szorította rá eléggé a hüvelykujját az érre, és igy nem akadályozza meg a 
v érőm lést. A beteg, a fájdalom csúcsán, gyenge hangon dadogja: "Elég volt, elég 
volt, hagyjatok meghalni." Arcán jeges veríték csorog, de még egy percet ki kell

219



Nemzetközi Vöröskereszt

bírnia, egy végtelennek tűnő percet. A mi'ítősorvos tele együttérzéssel, számolja a 
másodperceket. Hol opera tó mesterére néz, hol a páciensre, akiben igyekszik 
tartani a lelket: "Már csak egy perc.” És valóban eljött a fűrész ideje. Már hallani 
az acél sivítását. amikor az élő csontba behatol és leválasztja a testről a félig 
elüszkösödött végtagot. De a fájdalom most már túl sok ennek a legyöngült és 
kimerült testnek, a nyögések megszűntek, a beteg elvesztette eszméletét. A sebészt 
m ám éin tájékoztatják a jajgatások és nyögések, megijedt, nem a hálál csöndje-e ez 
a csönd, aggódva nézi a páciensét, iélegzik-e még. Csak nehezen tudnak az 
odakészitett sziverősítökkel életet vinni a félig zárt, megtört szemekbe. De a 
haldokló mégis visszatér az életbe, összetörve és kimerültén, de legalább a nagy 
szenvedései véget értek.

Minek részletezek siralmas jeleneteket, talán túlságosan is aprólékosan és 
elszomoiltóan?

Erre a jogos kérdésre hadd válaszoljak újabb kérdéssel. Nem volna-e mód arra, 
hogy önkéntes segítőegyesületeket alakítsunk, amelyeknek az a célja, hogy háború 
idején ápolják vagy ápoltassák a sebesülteket?"
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138. sz. ábra
Egészségügyi Világszervezet emblémája



E gészségiig  Világszervezet

Történelmi visszapillantás

A z egészségügy, az egyén és a társadalom egészségének az o n ’ostudomány 
eredményeinek felhasználásával történő megvédésére, feljavítására és szükség 
esetén helyreállítására irányuló társadalmi tevékenység. Ezen tevékenység 
eredményesebb lehet, ha az országhatárokon átnyúlva nemzetközi szinten is 
tervezhető és szervezhető. Ez a gondolat a múlt század közepén merült fel először, s 
ekkor kezdtek megérni az e téren történő nemzetközi együttműködés feltételei is. 
Addig az emberek a járványok ellen saját országuk határain belül védekeztek városok 
lezárásával, karanténnal, büntetésekkel, stb. A múlt században próbálkoztak meg 
először az epidémiák országok, majd kontinensek közötti terjedésének 
megakadályozásával. Ugyanakkor merült fel az a gondolat, hogy a világ lakosságának 
nemzetközi összefogás segítségével kellene javítani, mivel a közlekedés fejlődése 
kapcsán a földrészek közel kerültek egymáshoz, ami a fertőző betegségek gyors 
terjedésének lehetőségét is maga után vonta. A félelmet tovább fokozta, mivel a múlt 
század első felében elérte Európát egy új pusztító kór, a kolera. Mindezek megérlelték 
a nemzetközi együttműködés kialakításának gondolatát.

1851-ben Párizsban Nemzetközi Egészségügyi Konferencia nyílt meg, 
amely fél évig tartott. Itt foglalkoztak először széles körben a nemzetközi 
összefogás kérdéseivel az egészségügy terén. Az összefogás gondolata 
elsősorban a járványos betegségek: a kolera, pestis és sárgaláz terjedésének 
megakadályozását célozta. Az itt elfogadott járványügyi határozatokat 12 
résztvevő ország közül azonban mindössze 5 ratifikálta. A következő két hasonló 
konferencia (Párizs 1859, Konstantinápoly 1866) sem járt több eredménnyel. A 
IV. Nemzetközi Egészségügyi Konferencia (Bécs 1874) végre határozatot 
fogadott el egy állandó nemzetközi járványügyi bizottság felállításáról. További 
hat konferencia foglalkozott még az előbb említett kérdéssel. A XI. Nemzetközi 
Egészségügyi Konferencia (Párizs 1903) résztvevői Nemzetközi Egészségügyi 
Egyezményt fogadtak el, mely szintén a kolera, pestis és sárgaláz elleni 
védekezésre irányult.

1907-ben 12 állam küldöttei Rómában létrehozták az első nemzetközi 
egészségügyi szervezetet, a Nemzetközi Közegészségügyi Hivatalt (Office 
Internationa! d’Hygiene Publique). E szerv feladata már az volt, hogy 
folyamatosan tájékoztasson a világ járványügyi-egészségügyi helyzetéről, erről 
havi tájékoztatót adjon ki, továbbá összehangolja a járványok elleni küzdelmet. 
Feladata volt még a járványok elleni küzdelem terén a nemzetközi 
tapasztalatcsere megszervezése. Ez a szervezeti forma 1919-ig állt fenn. Az I. 
világháború éveiben csak a havi jelentések publikációjára szorítkozott. A tengeri 
forgalom járványterjesztő szerepének korlátozására tett ajánlásai érdemelnek 
említést.

1919-ben a nemzetközi egészségügyi szervezet a Népszövetség 
hatáskörébe került. Az egészségügyi helyzet ezidőben világszerte rendkívül 
rossz volt. Ekkor zajlott le a nagy influenza endéntia, amely 15 millió áldozatot 
követelt. A nemzetközi egészségügyi tevékenység középpontjában a két 
világháború között is a kolera, pestis, sárgaláz, a variola és a tífusz elleni 
küzdelem állt. Ugyanakkor a hagyományos tevékenység számos új elemmel is 
bővült. Ilyenek voltak a tengerészek nemibetegségeinek kezelésével foglalkozó 
nemzetközi egyezmény végrehajtásának ellenőrzése, az antidiftériás szérum
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nemzetközi standardizálása, a kábítószerekkel való visszaélések elleni harc. A 
Népszövetség számos, az egészségügy terén működő bizottságot hozott létre. A 
Malária Bizottság volt az első, mely már nem egyszerűen csak a fertőzés egyik 
országból a másikba való átterjedése ellen küzdött, hanem a betegség ellen, 
bárhol lépjen is fel. A Rákbizottság a rákellenes küzdelem nemzetközi 
összehangolásával s a legfontosabb eredmények publikálásával foglalkozott. Volt 
továbbá a biológiai standardizálással, a lakás normákkal, a fizikai neveléssel, a 
kiütéses tífusszal, a leprával, a higiéné oktatásának kérdéseivel és a farmakópeák 
egységesítésével foglalkozó bizottság is. Az egyes szervek működése a II. 
világháború alatt szünetelt, de a nemzetközi járványügyi tájékoztatást szolgáló 
folyóiratok a háború egész tartalma alatt rendszeresen megjelentek.

1944-ben létrejött az Egyesült Nemzetek Segélyezési és Rekonstrukciós 
Adminisztrációja (közismert rövidítéssel az UNRA), és ennek a higiénés 
szekciója. Ez utóbbi átvette a háború előtt létezett nemzetközi egészségügyi 
szervek feladatkörének jelentős részét (járványellenes küzdelem, nemzetközi 
egészségügyi egyezmények alkalmazásának ellenőrzése, fontos gyógyszerek 
elosztása, a legjobban rászorult kormányok egészségügyi tevékenységének 
segítése, stb.) Az UNRA rövid életű szerv volt, az egészségügyi téren kifejtett 
feladatait átvette az Egészségügyi Világszervezet

Egészségügyi Világszervezet

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) megalakulásakor 1945-ben 
San Franciscóban elfogadott deklaráció egyik mondata így hangzik: „A medicina 
a béke egyik o s z l o p a Itt már elhatározták egy egészségügyi világszervezet 
megalakítását, mely az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsához kapcsolódik. 
Ugyanez a konferencia mondta ki azt is, hogy a népek egészsége alapvető 
feltétele a világbékének és biztonságnak.

Néhány előkészítő tárgyalás után 1946-ban elfogadták az új nemzetközi 
egészségügyi szervezetet, az Egészségügyi Világszervezetet (EVSZ; franciául 
Organisation A/ondiale de la Yanté, OMS; angolul IKorld Health Organisation, 
WHO; oroszul Fszemirnája Organizacija Zdravoohranenija, VOZ) alkotmányát 
New Yorkban. Ez után azonban közel 2 évre volt szükség, míg az EVSZ 
ténylegesen működni kezdett. Ez idő alatt az ügyeket ideiglenes szervek intézték, 
melyeknek az élén Ideiglenes Bizottság állt. Az Ideiglenes Bizottság átvette az 
összes korábban létezett nemzetközi járványügyi tájékoztatást, a biológiai 
standardizációval kapcsolatos munkálatokat. Folytatta a nemzetközi 
egészségügyi konvenciók végrehajtásának ellenőrzését, létrehozta az 
Epidemiológiai és Karantén Szolgálatot. Megkezdte a nemzetközi betegségi és 
haláloki névjegyzék esedékes felülvizsgálatát előkészítő munkálatokat. 
Egészségügyi segélyt nyújtott a rászoruló országoknak. Külön figyelmet fordított 
a malária, tbc, nemibetegségek elleni küzdelemre. Foglalkozott az alkoholizmus, 
a grippe, a lakáshigiéne, az anya- és csecsemővédelem, a tengerészek higiénéje, 
stb. kérdésekkel is. Végül előkészítette a Bizottság az EVSZ első közgyűlését, 
amely Genfben ült össze és ezzel megszűnt a Bizottság működése.

Az EVSZ-t 26 ország alapította. A „Világszervezet” elnevezés a 
korábbiakkal szemben arra kívánt utalni, hogy ez a szervezet valóban az egész
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világot fogja át, s hogy abba bármely ország beléphet. A belépés az EVSZ 
Alkotmányának ratifikálása útján történik.

Az EVSZ Alkotmánya bevezetőjében kimondja, hogy „a következő elvek 
a népek boldogságának, harmonikus kapcsolatainak és biztonságának alapjául 
szolgálnak:

;A z egészség a teljes fizikai, szellemi és szociális jó lé t állapota és 
nem csak a betegség és nyomorékság hiánya.

A számára egyáltalán elérhető legjobb egészségi állapot birtoklása 
alapvető joga minden embernek, bármilyen legyen is fajtája, vallása, 
politikai véleménye, gazdasági és szociális helyzete

Minden nép egészsége - ez a világbéke - és a biztonság egyik 
alapfeltétele: az egyének és államok legszorosabb együttműködésétől
fnrttlím e>p-

Az egészség védelmében és feljavításában bármely ország által 
elért eredmények értékesek mindenki számára.

A különböző országok egyenlőtlensége az egészség feljavítását, 
valamint a betegségek, különösen a fertőző betegségek elleni 
küzdelem a lehetőségeit illetően, veszélyt je len t m indenki számára.

A gyermek egészséges fejlődése alapvető jelentőségű; e fejlődés 
szempontjából lényeges a teljesen átalakuló környezettel való 
harmonikus együttélés képessége.

A z  orvosi, pszichológiai és rokon tudományok által elért 
eredmények valamennyi nép előnyére kell váljanak, ez lényeges az 
egészség legmagasabb fokának eléréséhez.

A felvilágosult közvélemény és a társadalom aktív
együttműködése elsőrendű fontossági'! a nép egészségének
megjavítása szempontjából. A kormányok felelősek saját népük 
egészségéért, ennek nem tehetnek másként eleget, mint ha megteszik 
a megfelelő egészségügyi intézkedéseket.”

Az Alkotmány további fejezetei az EVSZ funkcióival, tagságával, 
szervezetével, működési módszereivel, költségvetésével és más szervekkel való 
kapcsolataival foglalkozik.

139. sz. ábra
Az Egészségügyi Világszervezet központi épülete
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Az  Egészségügyi Világszervezet felépítése

Az EVSZ-nek az Alkotmány szerint a legfőbb szerve az Egészségügyi 
Világgyűlés, röviden Közgyűlés (Assamble Mondiale de la Santé), amely 24 tagú 
Végrehajtó Tanácsot választ. A folyamatos ügyintézés a titkárság feladata.

140. sz. ábra
Egészségügyi Világszervezet regionális irodái 

(1989. december 31.)

Az Egészségügyi Világszervezetnek hat regionális irodája van:
1. Európai Régió, székhelye: Koppenhága
2. Kelet-Földközi-tengeri Régió, székhelye: Alexandria
3. Afrikai Régió, székhelye: Brazzaville
4. Amerikai Régió, székhelye: Washington
5. Dél-Kelet Ázsiai Régió, székhelye: Új-Delhi
6. Nyugat-Csendes-óceáni Régió, székhelye: Manila.

Az EVSZ tagjai a különböző országok kormányai, tehát hivatalos 
kormányközi szerv.

A Közgyűlés az EVSZ legfelsőbb szerve, amely hivatott megállapítani egy 
évre a szervezet politikáját. Kidolgozza egy évre a munkaprogramot, direktívákat 
és instrukciókat ad az általa választott Végrehajtó Tanácsnak és 
vezérigazgatónak. Ajánlásokat dolgoz ki a tagországok kormányai számára. 
Irányítja a szervezet tagjai által végzett kutatómunkát, kutatóintézeteket hoz létre. 
Nemzetközi egészségügyi egyezményeket dolgoz ki és fogad el, melyeket a 
tagállamok kötelesek 18 hónapon belül megtárgyalni és állást foglalni.

A Végrehajtó Tanács a Közgyűlés végrehajtó szerve, mely két közgyűlés 
között azt van hivatva képviselni.
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A Titkárság az EVSZ hivatali apparátusa, mely a szervezet folyamatos 
működését biztosítja, és a mindennapos munkáját végzi. Élén a vezérigazgató áll, 
akit 6 évre választ a Közgyűlés.

A Regionális Irodák szervezete egyszerű és hajlékony, nem egységes, 
hogy meg tudjon felelni az általa kiszolgált terület igényeinek. A Regionális 
Iroda fő feladata a helyi kormányokkal való kapcsolat ápolása. Folyamatosan 
tanulmányozza a területén fekvő országok egészségügyi helyzetét, igényeit és 
problémáit. Szükség esetén szakértőket biztosít a helyi kormányok számára.

Az EVSZ-nek vannak saját kutatóintézetei is kis számban, a kutatómunkát 
azonban elsősorban ösztönzi és koordinálja. A kutatóintézetek figyelmét 
meghatározott témákra irányítja, ehhez anyagi támogatást is biztosít, a 
nemzetközi tapasztalatcserét szervezi.

A malária ellenes küzdelem egyik igen fontos területe volt az EVSZ 
globális feladatainak. Célul tűzték ki egyes nagy területeken a malária teljes 
eradikációját. 9 ország teljesen, 14 csaknem teljesen kiirtotta a maláriát. A teljes 
sikert azonban nem érhették el, mert a vektorok átrepültek az eradikált 
területekre. Az idők folyamán a vektorok irtására használt DDT pedig 
fokozatosan hatástalanná vált.

A tuberkulózis elleni küzdelemben a BCG-akciók, gyógyszerakciók, 
laboratóriumi segélynyújtás, röntgen-szűrési akciók, és epidemiológiai 
tanulmányok történtek. E széleskörű tevékenység eredményeként a tbc mortalitás 
csökkent számos országban, de továbbra is súlyos világprobléma maradt, jóllehet 
a leküzdésének a módszerei ma már ismertek.

A nemibetegségek elleni küzdelem terén tömeges szűrések és a kiszűrtek 
kezelése történt. Megtörtént a szerológiai módszerek és a reagensek 
standardizálása is.

A vírusbetegségek közül az influenza és a poliomyelitis elleni küzdelembe 
kapcsolódott be az EVSZ részben a kutató, részben a diagnosztikai és vaccinálási 
munka vonalán.

Az ún. karantén betegségek (kolera, pestis, sárgaláz, febris recurrens) 
elleni küzdelmet is nemzetközi méretekben szervezi. Biztosítja ezen betegségek 
gyors jelzését, a világ bármely táján lépjenek is fel. Ellenőrzi a nemzetközi 
egyezmények végrehajtását. Védőoltások széleskörű alkalmazásával a himlőt 
sikerült világméretekben eradikálni.

Az EVSZ epidemiológiai és egészségügyi statisztikai szolgálata hatalmas 
- csak részben publikált - adathalmazzal dolgozik. Ennek keretében 
tanulmányozzák a rákstatisztikát, az atomenergia alkalmazásának egészségügyi 
vonatkozásait, az inszekticid és pesticid anyagok hatását, a
táplálkozásegészségügyi kérdéseket, a mentális egészségügy terén a megelőzés 
és kezelések vonatkozásában végzett munkát, az egészségügyi szolgálat, az 
orvosi ellátás, a rehabilitáció orvosi és szociális problémáit, a degeneratív 
krónikus betegségek által felvetett kérdéseket, a fogászati higiénét, a 
munkaegészségügy kérdéseit, a tengerészek higiénéjét, az anya- és 
csecsemővédelem, az egészségnevelés terén végzett munka eredményességét.

Az EVSZ tevékenysége révén új remény jelent meg a világ népei számára. 
A fertőző betegségek elleni küzdelem, az egyes országoknak nyújtott segítség, az 
oktatási programokba segélyprogramok hatalmas eredményeket hoztak. Nem
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sikerűit azonban biztosítani mindazt, amit az EVSZ Alkotmányában, így az 
egészség definíciójában is megfogalmaztak. Új elvárások jelentkeztek, melyek 
egy újfajta, társadalom-egészségügyi mozgalom kibontakoztatását igényelték.

A WHO felismerte az újonnan felvetődött kihívás jelentőségét, és
I. kidolgozta az „Egészséget mindenkinek 2000-re" című céldokumentumot, 

melyet az egyes régiók a maguk sajátos problémái alapján továbbfejlesztettek, 
átdolgoztak.

II. Alma-Atában iin. „Alapellátási” Világkonferenciát hívott össze, kifejezve 
annak szükségességét, hogy valamennyi kormány, az egészségügyi dolgozók, 
a -világ közössége sürgősen cselekedjék minden ember egészségének 
megvédése, javítása érdekében.

III. Az alma-atai konferencián az EVSZ „Egészséget mindenkinek 2000-re” 
céldokumentumában az egészségmegőrzés, egészségfejlesztés szükségessége 
számos helyen szerepel. A fogalom kibontását és az aktív cselekvésre való 
felhívást az Ottawai Egészségmegörzési Nyilatkozat tartalmazza, amely ismét 
egy lépés az újfajta társadalomegészségügy irányába.
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