
tartalmukat elvileg nem kellett komolyan
venni. çm ebben az esetben mi ad magya-
rÀzatot az Agrippa szatÁrÀi Àltal keltett s az
ÁrÂt heves v¢dekez¢sre k¢sztetû felhÀbo-
rodÀsra?

A k¢rd¢sre t´bbf¢le vÀlasz is adhatÂ: a
szÀmomra legk¢zenfekvûbb magyarÀzat
az egyetemek, vagyis a tudomÀnyos test¡-
letek korabeli megerûs´d¢s¢ben lelhetû
meg. Az egyetemek mint az ÂcsÀrolt dis-
ciplinÀk szakmai k¢pviseletei ä eff¢l¢k a
XIII. szÀzadig nem szakmai, hanem leg-
f´ljebb vÀrosi szinten l¢teztek ä nem tür-
hett¢k l¢talapjuk k¢ts¢gbevonÀsÀt, hiszen
ä ahogy Moldova Gy´rgy Árja ä àegy hivatal
mindent elismerhet, kiv¢ve azt, hogy f´l´s-
legesÊ. Nem v¢letlen, hogy nem az egyhÀzi
vagy vilÀgi hatÂsÀgok tiltottÀk be Agrip-

pÀnak ezt a müv¢t, hanem a Sorbonne ¢s
a L´weni Egyetem, sût ûk voltak azok is,
akik magÀt a szerzût is megprÂbÀltÀk
t´nkretenni. A mÀsik magyarÀzat Agrip-
pa tudomÀnyos àhelyzeteÊ lehetett. JÂlle-
het Agrippa magÀt orvosnak vallotta,
v¢gzetts¢g¢t soha nem tudta bizonyÁtani,
sût a modern kutatÀs sem jÀrt ez irÀnyban
sikerrel. (C¢henkÁv¡lis¢g¢re utal maga az
itt tÀrgyalt orvosszatÁra sz´vege is.) ValÂ-
szÁnü hÀt, hogy a kÁv¡lÀllÂval szemben
sokkal agresszÁvebben viselkedtek a szak-
mai test¡letek, mintsem az egy¢bk¢nt in-
dokolt lett volna. Az is valÂszÁnü tovÀbbÀ,
hogy a helyi (antwerpeni) c¢hbeli orvo-
sok ¢s Agrippa korÀbbi csatÀrozÀsai is sze-
repet jÀtszottak a mü elutasÁtÀsÀban ä ¢s
megÁrÀsÀban egyarÀnt.

Henricus Cornelius Agrippa von Nettesheim

SZATíRA AZ ORVOSOKRñL
R¢szlet

 
LXXXIII. fejezet. Az orvosi gyakorlat

 
Magyar LÀszlÂ AndrÀs fordÁtÀsa

Egy¢birÀnt a gyÂgyÁtÀs teljes gyakorlata sem egy¢b alapokra, mint csalÂka tapasz-
talatokra ¢p¡l, s a betegek tehetetlen hisz¢kenys¢g¢bûl merÁtve erej¢t, nem kevesebb
rosszat tesz, mint jÂt, Ãgyhogy t´bbnyire, azaz majdnem mindig, nagyobb vesz¢lyt je-
lent az orvos ¢s az orvostudomÀny, mint maga a betegs¢g. Ezt m¢g e mesters¢g leg-
kivÀlÂbbjai is becs¡lettel megvallottÀk, p¢ldÀul Hippokrat¢sz, aki kimondta, hogy az
orvoslÀs mesters¢ge bonyolult, tapasztalata pedig csalÂka, vagy Avicenna, aki beismer-
te, hogy a bizalom, amit a beteg orvosa ¢s az orvostudomÀny irÀnt ¢rez, gyakran t´bbet
¢r, mint az orvostudomÀny maga az orvossal egyetemben. Vagy Gal¢nosz, aki szerint
nehezen talÀlhatÂ olyan orvossÀg, amely ÀltalÀban hasznos, ugyanakkor viszont ne Àr-
tana valamilyen szempontbÂl. Egy mÀsik orvos pedig arra hÁvta f´l a figyelmet, hogy
az orvostudomÀny ugyan csodÀlatos egy dolog, mint minden egy¢b, ami szabÀlyokbÂl
¢s mesters¢gbeli fogÀsokbÂl Àll, az orvosi gyakorlat azonban pusztÀn szerencse dolga.
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J´jjenek csak tehÀt a szerencs¢s betegek, bÁzzanak csak a vesz¢lyes kÁs¢rletez¢sben ¢s
a v¢letlenben, de ä mint Plinius mondja ä olyan ¢dess¢ges a rem¢nys¢g, amely ma-
gunkkal kapcsolatban t´lt el benn¡nket, hogy bÀrkiben azonnal megbÁzunk, aki csak
orvosnak vallja magÀt, mÀrpedig enn¢l nincs hazugsÀg veszedelmesebb. °ppen ez¢rt
az ilyen orvos t´bbnyire ott kereskedik, ahol halÀl fenyeget, sût gyakran ¢ppen azt
hiszik a legjobb orvosnak, akit cinkosa, a v¢le ´sszejÀtszÂ gyÂgyszer¢sz ajÀnl, az a
gyÂgyszer¢sz, akinek m¢g utolsÂ szolgÀja is titkon le van fizetve. ýk k¢sûbb kerÁtûnû-
k¢nt k´zremük´dve, a nyomorult betegn¢l a doktort egekig magasztaljÀk: de hÀt
nagybecsü is az az orvos, akit jogtalanul hordott pompÀzatos ruhÀja ¢s sürü virÀgmin-
tÀs, csipk¢s k¢zelûje ajÀnl, s akinek tÀvoli hazÀja vagy hosszas tanulmÀnyÃtja avagy
¢ppens¢ggel mÀs vallÀsa (a legjobb, ha kit¢rt vagy zsidÂ) s csalÀsra t´k¢letesen alkalmas
szemtelen ÀbrÀzata, tovÀbbÀ nagy hatÀsÃ gyÂgyszerekrûl valÂ folyamatos ¢s rend¡let-
len hazudozÀsa biztosÁt tekint¢lyt, hÁrnevet s hitelt, s akirûl cs´k´ny´s fontoskodÀsa,
a szÀjÀbÂl ´mlû g´r´ggyanÃs vagy barbÀr szavak t´mege, tovÀbbÀ annak alapjÀn al-
kotnak v¢lem¢nyt, hogy folyvÀst szakmÀjÀnak nagy neveivel dobÀlÂdzik, s aki ekk¢p-
pen f´lszerelkezve, ÂlomnÀl is sÃlyosabb tekint¢llyel, Àm szinte harcoshoz m¢ltÂ vak-
merûs¢ggel, a k´vetkezû, k¢pmutatÂ mÂdon kezd az orvosi gyakorlathoz:

Elûsz´r is megszeml¢li a beteget, majd vizeletet ellenûriz, ¢rver¢st m¢r, nyelvet
szeml¢l, hasat tapint, sz¢kletet vizsgÀl, meg Âhajtja ismerni a tÀplÀlkozÀsi szokÀsokat,
s m¢g magÀnabb ¡gyekbe is belek¢rdez, k´zben, Ãgy t¢ve, mintha az elemeket fon-
tolgatnÀ, vagy a beteg nedveit tenn¢ ¢ppen m¢rlegre, fantasztikus mes¢ket hablatyol
´ssze. V¢g¡l hihetetlen nagyk¢püs¢ggel elûÁrja a gyÂgymÂdot: Fogyasszon a beteg
nyeletet, vÀgasson eret, kapjon be´nt¢st, h¡velykÃpot, masszÀzst, borogatÀst, szopo-
gatÂspilulÀt, rÀgni valÂ orvossÀgot, ´bl´getûszert, pakolÀst, f¡st´l¢st, befûttet, sziru-
pot, pÀlinkÀt, terj¢ket, ha pedig a betegs¢g enyh¢bbecske, s a beteg pedig finomab-
bacska, tr¢fÀkat is kitalÀl mindemell¢, majd mindent, ami csak szerinte a kisasszonyok-
nak ¢s a nûies f¢rfiaknak kedves lehet ¢s ´r´m¢re szolgÀlhat, nagy komolyan elûÁr:
hol f´lf¡ggesztett, pihepuha f¡ggûÀgy vagy tÀlba cseppegetett forrÀsvÁz segÁts¢g¢vel
altat, hol masszÀzzsal, d´g´ny´z¢ssel, k´p´llyel gy´ngÁti a betegs¢get, mÀskor f¡rdû-
vel, gûzzel, k¡l´nleges ¢telekkel s utaztatÀssal hozza rendbe az elgy´ng¡lt beteget.

Hogy azonban nagy becsben tartsÀk, sût csodÀljÀk, ÂrÀra pontosan osztatja be a fi-
zikai tev¢kenys¢geket ¢s a pihenûidût, statisztikai naplÂ alapjÀn adagoltatja a gyÂgy-
italokat, sût a patikus f´l´tt is gyakorolja hatalmÀt, ¢s mindenki szÁne elûtt m¢reti ki
az orvossÀgokat, Ãgy t¢ve, mintha û tudnÀ csak kivÀlasztani a megfelelû gyÂgyanyagot,
noha gyakran a koholtat sem tudja a valÂditÂl megk¡l´nb´ztetni, ami pedig a gyÂgy-
szert magÀt illeti, a nev¢n tÃl az ¢gvilÀgon semmit nem tud rÂla. Ha pedig a beteg
gazdag vagy tekint¢lyes, min¢l nagyobb nyeres¢get vagy hÁrnevet rem¢l, annÀl jobban
megnyÃjtja a betegs¢get, s legf´ljebb aprÀnk¢nt segÁt rajta, m¢g akkor is, ha egy¢bk¢nt
egyetlen orvossÀggal v¢get vethetne a kÂrnak, sût nemritkÀn gyÂgyszereivel gerjesztve
a bajt, mielûtt meggyÂgyÁtanÀ, ¢letveszedelembe sodorja pÀciens¢t, hisz Ágy majd arrÂl
pr¢dikÀlhat, hogy, lÀm, sz´rnyen sÃlyos ¢s vesz¢lyes kÂrsÀgtÂl szabadÁtotta meg ût.
ValahÀnyszor komolyabb bajjal k¡zdû beteg ker¡l a karmai k´z¢, s netÀn f´lismeri,
hogy vesz¢lyes ¢s k¢tes kimenetelü a betegs¢g, r´gt´n k¢sz haditervvel tÀmad neki,
v¢szjÂslÂ arccal szabja meg a k´vetendû ¢letmÂdot, elûÁr mindent, ami szokatlan, s
megtilt minden megszokottat, javallja mindazt, ami kÀros, kiÀtkozza, ami hasznos len-
ne, halÀllal fenyegetûzik, ¢lettel kecsegtet, ¢s nagy honorÀriumot k´vetel. Ha nem tud-
ja eld´nteni, mit hozzon a holnap, konzÁliumot hÁvat ́ ssze, s tÀrsat rendel maga mell¢,
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hogy gyÂgyÁtÀs k´zben ¢s abban a nem ritka esetben, ha meg´li beteg¢t, nagyobb biz-
tonsÀgban legyen, illetve av¢gett, nehogy a k¢sûbb ¢rkezett koll¢ga, egyed¡l gyÂgyÁt-
vÀn meg a pÀcienst, a dicsûs¢get ¢s a hÁrnevet ä a haszonrÂl nem is besz¢lve ä elragadja
elûle. Ha viszont a betegnek valami baja esn¢k, vagy ha minden vÀrakozÀs ellen¢re a
nagy tudatlansÀgnak k´sz´nhetûen elpusztulna szeg¢ny, sürü, nÀthÀs takonyfolyÀsra
vagy valami hasonlÂ vÀratlan mell¢kk´r¡lm¢nyre hivatkozva egy¢rtelmüen gyÂgyÁt-
hatatlan esetnek kiÀltja ki az illetût. Kem¢nyen megrÂja az engedetlen beteget meg a
hanyag ÀpolÂszem¢lyzetet, koll¢gÀit vÀdolja, vagy ¢pp a patikusra hÀrÁtja a felelûs-
s¢get, Ágy ¢ri el, hogy ne l¢tezz¢k egy¢b, csupÀn sajÀt hibÀjÀbÂl elpatkolt, illetve csupÀn
az orvos segÁts¢g¢vel meggyÂgyult beteg.

Hogy pedig az orvosok t´bbnyire semmirekellûk, arra ´nmaguk lesznek a tanÃk!
Fû kerÁtûj¡k, Petrus Aponensis szerint ugyanis az orvostudomÀny Marsnak szentelt
mesters¢g, mÀrpedig a Mars a bolygÂk leggyül´letesebbike, s k´zismert rÂla, hogy a
hÀlÀtlansÀg, viszÀly, mindenfajta el¢gedetlens¢g ¢s rosszindulat kÃtfeje. Ezek szerint
hÀt az orvosok t´bbs¢ge is erk´lcstelen, r¢szint mert a Mars ¢s a SkorpiÂ befolyÀsolja
ûket, r¢szint ä mint Petrus mondta volt ä mert hitvÀny s term¢ketlen tûrûl fakad va-
lamennyi. Nagyk¢püek ¢s szemtelenek viszont az¢rt lesznek, mert igen nagyra tartjÀk
magukat. Erre a k´vetkeztet¢sre Aponensis talÀn Aesculapius p¢ldÀja nyomÀn jutott,
akirûl azt mes¢lt¢k a r¢giek, hogy Jupiter agyÀbÂl sz¡letve s a Nap segÁts¢g¢vel a F´ld-
re ker¡lve talÀlta f´l az orvostudomÀnyt. Celsus szerint azonban Aesculapius eredeti-
leg ember volt, csak k¢sûbb az istenek soraikba fogadtÀk. Sokan mÀsok azt besz¢lik
viszont, hogy egy KorÂnisz nevü csinos nûcske sz¡lte kurvÀlkodÀsa gy¡m´lcsek¢ppen,
akivel ApollÂn templomÀnak papjai gyakran parÀznÀlkodtak, s e papok talÀltÀk ki
utÂbb rÂla, hogy isten fia. Valamennyi forrÀs egy´ntetü ÀllÁtÀsa szerint azonban ez az
istens¢g oly bün´s volt, hogy Jupiter villÀmai kellettek megregulÀzÀsÀhoz, amirûl Lac-
tantius Constantinus csÀszÀrnak a k´vetkezûk¢ppen Árt: àAesculapius, ApollÂn sz¢gyen-
teljes k´r¡lm¢nyek k´zt sz¡letett sarja ugyan mi egy¢bbel ¢rdemelte ki az isteni dicsûs¢get, mint
avval, hogy Hippol¡toszt meggyÂgyÁtotta? Legf´ljebb halÀla volt elûkelûnek nevezhetû, hiszen
maga az istens¢g m¢ltatta villÀmcsapÀsÀraÊ ä mondja û.

De valÂban Ágy van ä az orvosok minden ember k´z¡l a legbün´sebbek, a legsz¢t-
hÃzÂbbak, a legkorruptabbak, a leghazugabbak. Egy sem akad k´zt¡k, aki a mÀsikkal
egyet¢rtene, hiszen egy orvost se talÀlni, aki a koll¢gÀja Àltal f´lÁrt gyÂgyszert an¢lk¡l
elfogadnÀ, hogy ne venne el belûle, ne tenne hozzÀ vagy ¢pp ne vÀltoztatna rajta va-
lamit, sût nekiesik, ¢s t¢pi-marja egyik a mÀsikÀt, nehogy amannÀl alÀbbvalÂ orvosnak
tünj¢k, ha nem szapulja el¢gg¢ a koll¢ga m¢g legjobb tanÀcsÀt is, vagy ha e tanÀcsok-
hoz ä amelyekbûl amÃgy is a kellet¢n¢l t´bb akad ä nem teszi hozzÀ a magÀ¢t. V¢g¡l
innen eredt a szÂfordulat, àorvosi irigys¢g ¢s viszÀlyÊ. Mert amit az egyik helyesel, a
mÀsik azon csak r´h´g. Az orvosok eset¢ben semmi sem biztos: Ág¢reteik mind r´pke
tr¢fÀk vagy ¡res hazugsÀgok. A n¢p, ha azt akarja jelezni, hogy valaki k¡l´n´sen ha-
zug, ez¢rt mondja: àÃgy hazudsz, mint egy orvosÊ. Esz¡k ÀllandÂan ak´r¡l forog, hogy
olyan Ãj dolgokat s¡ssenek ki, amelyek segÁts¢g¢vel a r¢giek helyes tetteit semmibe
vehetik ¢s len¢zhetik. MÀsr¢szt, ami keveset tudnak, azt meg eltitkoljÀk, vagy nem
hajlandÂk kimutatni, mintha a tudomÀny tekint¢lye k´veteln¢ meg, hogy senkivel
meg ne osszÀk tudÀsukat, Àm mÁg a maguk¢t irigylik, mÀsok javait nem szÀnjÀk: tûl¡nk
ugyanis m¢g ¢let¡nket is kicsaljÀk.

Ezenf´l¡l ÀltalÀban babonÀsak, pofÀtlanok, lelkiismeretlenek, gûg´sek, kapzsiak,
kiknek ä amÁg a fÀjdalom tart ä ki nem fogy ajkÀrÂl az Ãjabb ¢s Ãjabb àjavallatÊ, mÀr-
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pedig ha Ãgy Át¢lik, hogy hasznot hÃzhatnak belûle, kimÂdoljÀk, hogy m¢g az eg¢sz-
s¢ges szerv is fÀjjon. Olvashatunk errûl annÀl a ä àkerÁtûÊ nevezetü Petrus Aponensis-
n¢l is, aki BolognÀban orvoskodvÀn, akkora p¢nzsÂvÀrsÀgrÂl ¢s orcÀtlansÀgrÂl tett ta-
nÃbizonysÀgot, hogy mikor a vÀroson kÁv¡lre hÁvtÀk egy beteghez, nem kevesebb,
mint ´tven aranyat fizettetett magÀnak naponta, mikor pedig egyszer Honoriushoz,
az akkori pÀpÀhoz rendelt¢k, tûle naponk¢nt n¢gyszÀz arany honorÀriumot csikart
ki. De hÀt Pindarus szerint Aesculapiust, az orvostudomÀny atyjÀt is m¢ltÀn csapta
villÀmÀval agyon Jupiter kapzsisÀga miatt, hiszen orvosi tudomÀnyÀt ÀrtÂ mÂdon ¢s
a k´z kÀrÀra gyakorolta. Ha viszont valamilyen v¢letlen folytÀn egy szerencs¢s beteg
m¢gis megszabadul a karmaik k´z¡l, türhetetlen ´nt´mj¢nez¢sbe kezdenek, nem
szünnek harsogni, mekkora dicsûs¢g ilyen ÂriÀsi csodÀt v¢gbevinni, a halottaibÂl f´l-
tÀmasztott LÀzÀrt emlegetik, s azt, hogy a beteg ¢l, csupÀn a sajÀt kontÂjukra ÁrjÀk,
bizonygatjÀk, hogy a gyÂgyulÀs kizÀrÂlag n¢kik k´sz´nhetû, ÀllandÂan dicsekszenek
vele, mik¢nt hoztÀk vissza pÀciens¡ket a tÃlvilÀgrÂl (maguknak tulajdonÁtva, ami csak
Istent illeti). Nincs az a p¢nz ä hangoztatjÀk ä, amivel mindez megfizethetû.

Nem egy k´z¡l¡k Ãgy felp´ffeszkedik, hogy istenk¢nt tisztelteti vagy ¢pp Jupiter-
nek kereszteli magÀt, ahogy p¢ldÀul Menekrat¢sz, a sz¡rakuszai orvos tette, aki ÀllÁ-
tÂlag a k´vetkezû szavakat Árta Ag¢szilaosz spÀrtai kirÀlynak: àMenekrat¢sz Jupiter Ag¢-
szilaosz kirÀlynak jÂ eg¢szs¢get kÁvÀn.Ê Ag¢szilaosz pedig, ostobasÀgÀn gÃnyolÂdva, Ágy
vÀlaszolt neki: àAg¢szilaosz Menekrat¢sznak gyÂgyulÀst kÁvÀn.Ê

Akkor meg, ha valamelyik szerencs¢tlen beteg az orvosok keze k´zt kileheli lelk¢t
ä ami meglehetûs gyakran megesik ä, a szervezet gy´nges¢g¢t, a kÂr rosszindulatÃ
mivoltÀt s a beteg engedetlens¢g¢t hibÀztatjÀk, s azt mondogatjÀk, hogy sajnos csupÀn
a tudomÀny hatÀrain tÃl talÀlhatÂ az ûrj´ngû term¢szet eme titkÀnak ä mÀrmint a
betegs¢gnek ä orvossÀga, tovÀbbÀ hogy ûk csak orvosok, nem istenek, a gyÂgyÁthatÂ
eseten tudnak ugyan segÁteni, de haldoklÂkat f´ltÀmasztani m¢g ûk sem k¢pesek, meg
hogy semmit nem mulasztottak el a beteg ¢rdek¢ben, amit a tapasztalat elûÁr ä szÂval
eff¢le szavakkal nagyk¢püsk´dnek m¢g a kedvezûtlen kimenetelü esetekben is. M¢g
a term¢szetes halÀl¢rt is a m¢rt¢ktelens¢get okoljÀk, s r´gt´n k´vetelik a honorÀriu-
mot, jÂllehet ¢ppen az û orvossÀgaiba pusztult bele az illetû, aki egy¢bk¢nt n¢lk¡l¡k
tÀn ¢letben maradt volna.

MegfosztjÀk a beteget becs¡let¢tûl, p¢nz¢tûl, eg¢szs¢g¢tûl ¢s ¢let¢tûl egyarÀnt, s
nyugodt lelkiismerettel ´lnek, hiszen ä mint SzÂkrat¢sz mondja ä az orvosi mühibÀk
fedezûje a f´ld: a halottak birodalmÀbÂl pedig egy¢bk¢nt sincs visszat¢r¢s, m¢g ke-
v¢sb¢ jÀrhat hÀt vissza az, akit az orvosok keze, szava ¢s ÀrtÂ orvossÀga tett betegg¢,
szedett rÀ s k¡ld´tt idû elûtt az alvilÀgba av¢gett, nehogy elrabolt ¢let¢t s vagyonÀt
valaha is visszaperelhesse tûl¡k.

Az orvosok tovÀbbÀ t´bbnyire fertûzûek, s az ÀllandÂan babrÀlt vizelettûl ¢s szartÂl
büz´sek, hÃgy- ¢s kakaszagÃak, sût m¢g maguknÀl a bÀbÀknÀl is mocskosabbak. Min-
den ¢rz¢kszerv¡k elkorcsosul, hiszen szem¡kkel mindenf¢le obszc¢n ¢s undorÁtÂ dol-
got n¢zegetnek, f¡l¡kkel ¢s orrukkal egyarÀnt a betegek b´f´g¢s¢t, gyomorkorgÀsÀt,
fertûzû liheg¢s¢t, fingjÀt ¢s durrantÀsait hallgatjÀk ¢s szimatoljÀk, ajkuk, nyelv¡k set¢t
¢s halÀlos m¢rgeket kÂstolgat, kez¡k sz¢kletet gyÃr, s abban turkÀl, ami a klist¢ly nyo-
mÀn kij´n, fantÀziÀjukat ¢jjel-nappal pÀcienseik sz´rnyü k¢pe ¢s Àrnya foglalkoztatja,
lelkiismeret¡ket a szÀmtalan elk´vetett gyilkossÀg mardossa, v¢g¡l pedig minden fi-
gyelm¡k, szavuk, gondolatuk, v¢lem¢ny¡k, eg¢sz szellem¡k ¢s tehets¢g¡k csupÀn-
csak gyÀszos, borzalmas, fertelmes, sz´rnyü halÀl- ¢s betegs¢gfajtÀk k´r¡l forog, gya-
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korlati tev¢kenys¢g¡k pedig teljes eg¢sz¢ben büz´s vagy gusztustalan helyeken folyik,
s hitvÀny kÃrÀkbÂl, undorÁtÂ mesterked¢sekbûl Àll: kereset rem¢ny¢ben ÀllandÂan a
betegek bilijei, Àrny¢ksz¢kei ¢s p´ceg´drei k´r¡l s¡nd´r´gnek, s mint a bÃbosbanka,
ez a mocskos madÀr, emberi szarbÂl ¢pÁtik f¢szk¡ket. Vagy nem lÀtjÀtok-¢ ûket nap
mint nap, amint ´sszekulcsolt k¢zzel, sÀrfoltos parasztk´penyben, zavart vagy sÀpadt
arccal folyvÀst a vÀrost jÀrjÀk, ¢s gyors l¢ptekkel, hitvÀny hasznocska rem¢ny¢ben
egyik patikÀbÂl a mÀsikba rohangÀsznak, kunyorÀlva ¢s koldulva, nincs-e, csÂkolom,
valahol vizsgÀlni valÂ vizelet vagy szarral telt serbli, s mint a csuklyÀs keselyük a d´g´t,
Ãgy ¢hezik mindenkin¢l inkÀbb az ¡r¡l¢ket, amit ÀllÁtÂlag Hippokrat¢sz meg is szokott
volt kÂstolni, hogy az Áz alapjÀn a betegs¢g term¢szet¢rûl k´nnyebben Át¢lhessen. T´b-
ben AesculapiusrÂl is terjesztik ezt, akit Arisztophan¢sz ¢ppen ez¢rt hÁv àszkatopha-
goszÊ-nak: Ágy azokat nevezik ugyanis, akik ¡r¡l¢kkel tÀplÀlkoznak. Ez a n¢v k¢sûbb
rÀragadt minden orvosra, ez¢rt szoktuk hÀt ûket szkatophagoinak, illetve szkatoman-
tesznek, azaz szarevûknek ¢s szarolÂgusoknak hÁvni. TovÀbbÀ ez¢rt szkatomantia, oro-
mantia, dr¡mimantia annak az elûrejelz¢snek vagy jÂslatnak a neve is, amit az orvosok
sz¢klet-, illetve vizeletvizsgÀlat alapjÀn k¢szÁtenek. Ez az oka annak is, hogy az ilyen
gyakorlÂ orvosokat szÀmos n¢p valaha megvetendûknek tartotta, m¢gpedig olyany-
nyira, hogy ä mint Seneca elbesz¢li ä nÀluk orvoshoz fordulni m¢g sz¡ks¢g eset¢n is
sÃlyos sz¢gyennek szÀmÁtott. M¢g manapsÀg is szÀmos n¢p ugyanÁgy kizÀrja a k´z´s
¢tkez¢sekbûl ¢s a lakomÀkbÂl az orvost, ¢pp mint a bÀbÀt vagy a hÂh¢rt, mÀsutt meg
csak k¡l´n erre a c¢lra k¢sz¡lt tÀny¢rbÂl ¢s pohÀrbÂl ehetnek-ihatnak. így hÀt csak
d¡h´ngeni lehet n¢mely herceg azon elÁt¢lendû szokÀsa f´l´tt, hogy ezeket a jÀrvÀny-
terjesztû embereket nem csupÀn a hÀlÂszobÀjÀba engedi be reggelente, hanem ezt a
betegekkel valÂ mindennapos talÀlkozÂk miatt ´r´k´sen kÂrokozÂ pÀrÀktÂl fertûz´tt
n¢ps¢get m¢g az asztalÀhoz is odaereszti, hogy azutÀn a doktor, ha mÀr bejutott, ¢t-
kez¢s k´zben, a fogÀsok ¢s poharazgatÀs k´zepett, szarrÂl, hÃgyrÂl, verÁt¢krûl, nyÀlrÂl,
hÀnyÀsrÂl ¢s havibajrÂl ¢rtekezz¢k, epilepsziÀt, leprÀt, fek¢lyeket, r¡h´t ¢s pestist em-
legessen, s az eg¢sz ä egy¢bk¢nt vÀlogatott fogÀsokbÂl ÀllÂ ä remek lakomÀbÂl szennyes
sz´veg¢vel egy csapÀsra hÀnyad¢kot kavarjon.

Ha pedig kedvetek tartja, eressz¢tek az orvost kulturÀlt tÀrsasÀgba: nem lesz nÀla
id¢tlenebb ¢s otrombÀbb. TalÀn r¢szint az¢rt, mert az orvosi tudomÀnynak semmi k´-
ze az er¢nyhez ¢s a jÂ erk´lcsh´z (mint kerÁtûj¡k hangoztatta), r¢szint pedig az¢rt,
mert (mint azt ugyanû mondta volt) a jÂ orvosnak term¢szettûl fogva erk´lcstelennek
kell lennie, s jÂl tudjuk, hogy t´bb Àllamban is dekr¢tumok ¢s hatÀrozatok tiltottÀk az
orvosoknak a tanÀcsban valÂ r¢szv¢tel¢t, illetve tiszts¢gvisel¢s¢t, s talÀn nem is az¢rt,
mert ¢ppens¢ggel bÀrgyÃak, k´nnyelmüek, megbÁzhatatlanok lenn¢nek, hanem
az¢rt, mert mindig piszkosak s a betegek meg a k¡l´nf¢le vÀlad¢kok ÀllandÂ fogdo-
sÀsÀtÂl annyira fertûzûek, hogy nemcsak a k´zel¡kbe mer¢szkedû embereket, hanem
m¢g az ¡lûhely¡ket is beszennyezik, sût m¢g a mÀrvÀnyt is megfertûzik, amint azt az
egyszeri orvosrÂl Lucillus eredetileg g´r´g, utÂbb Ausonius Àltal latinra fordÁtott epig-
rammÀjÀban oly mutatÂsan megfogalmazta:

àJupiter arcmÀsÀt AlkÂn doktor tapogatta.
MÀrvÀnyt is fertûz, lÀm, az az orvosi k¢z!

MÀra a r¢gi hely¢t szobrunk elhagyta: kivitt¢k
s elk¡l´nÁtett¢k, jÂllehet isteni kû!Ê
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Mikor pedig àorvosi konzÁliumbaÊ gyülnek, megvizsgÀljÀk, mit pipilt s kakilt aznap
¢jjel a beteg, ¢s spÀrtai ephoroszok gyanÀnt ¢letrûl-halÀlrÂl hirdetnek Át¢letet. CsodÀ-
latos, ugyanakkor k¢ts¢gbeejtû, hogy kakaskodnak nyomorÃsÀgos vitÀk k´zepett ä so-
ha nincsenek ketten sem azonos v¢lem¢nyen ä a beteg Àgya k´r¡l, mintha nem is gyÂ-
gyÁtÀs, hanem disputa v¢gett gy¡lekeztek volna ´ssze, s mintha a betegnek, akinek
m¢g a mindennapi besz¢d is terh¢re esik, szÂnoklatukra, nem pedig segÁts¢g¡kre len-
ne sz¡ks¢ge. (Menandrosz eredetileg g´r´g, s latinul a k´vetkezûk¢ppen hangzÂ ver-
sik¢je szerint: àA fecsegû orvos dupla baj a betegnek.Ê) S miutÀn skolasztikus mÂdon,
tudÀsuk fitogtatÀsa v¢gett n¢hÀny aforizmÀt rÀntanak elû ä minden alkalomra ugyan-
azt a kettût tartjÀk raktÀron ä, majd Hippokrat¢szre, Gal¢noszra, AvicennÀra, Rha-
zeszre, Averroesre, a KerÁtûre ¢s a t´bbi isten¡kre hivatkoznak (kiknek neveibûl ¢s
k´nyvcÁmeibûl meglehetûsen f´lk¢sz¡ltek, av¢gett, hogy az egy¡gyü emberekn¢l hi-
telre leljenek, illetve hogy tudomÀnyukkal elkÀprÀztassÀk ûket), s miutÀn egy darabig
komolyan, Àm d´ntetlen eredm¢nnyel elvitatkozgattak az okokrÂl, a t¡netekrûl, a ha-
tÀsokrÂl, a f´ladatokrÂl, a kritikus napokrÂl, v¢g¡l hüv´s tartÂzkodÀssal Àtsiklanak az
alkalmazandÂ gyÂgyszer k¢rd¢s¢n ä pedig ¢pp ennek kellett volna lennie az eg¢sz
müsor l¢nyeg¢nek! Az¢rt tesznek Ágy, mert irigys¢g¡k k´lcs´n´s, tehÀt a sajÀt àcsoda-
szer¢tÊ ä ez a terminusuk ä egyik sem hajlandÂ vet¢lytÀrsÀnak elÀrulni, mintha mind-
azt elveszten¢k, amit mÀssal is megosztanak! LegutoljÀra tehÀt, elbÀtortalanodva, szo-
kÀsos mÂdszer¡kh´z folyamodnak, s Ãgy t¢rnek vissza az empÁriÀhoz, mint valami
szent horgonyhoz, mert àha a rÀciÂ nem segÁt, majd segÁt a vakmerûs¢gÊ, s azt mond-
jÀk, helyesebb egy k¢ts¢ges kimenetelü gyÂgymÂdot kiprÂbÀlni, mint semmilyet: Ha
kev¢sb¢ irgalmasak, vagy ä mint a SIRçK K¹NYVE (cap.10.11.) is mondja ä àa hosszÃ
betegs¢g kimerÁtetteÊ ûket, egyszerüen fak¢pn¢l hagyjÀk a beteget, mondvÀn, hogy a re-
m¢nytelen esetek kezel¢s¢t Hippokrat¢sz is tiltotta, ha viszont kiss¢ irgalmasabb lel-
kek, a betegs¢get az istenek valamelyik¢re kenik, vagy pedig a v¢gsû orvossÀgot ÁrjÀk
f´l, ami a k´vetkezûk¢ppen fest: àV¢gy egy darab k´zjegyzût, h¢t darab tanÃt, adj hozzÀ egy
darab papot vÁzzel ¢s olajjal s annyi ÀldÀssal, amennyi kell, s mindezekkel jÂl t´ltsd meg a hÀzad,
mert hamarosan megd´glesz.Ê Rhazes, nyilvÀn tisztÀban l¢v¢n mind a betegek egy¡gyü
hisz¢kenys¢g¢vel, mind pedig az orvosok tudatlan acsarkodÀsÀval, nem ok n¢lk¡l
ajÀnlotta tanÀcsk¢nt aforizmÀiban mindkettej¡knek, betegnek s orvosnak egyarÀnt,
hogy ki-ki csak egyetlen orvost vÀlasszon, hiszen ä mint mondta ä egynek a t¢ved¢se
nem okoz nagy bajt, akkor is meggyÂgyulhatsz ugyanis, ha egyetlen orvos gyÂgyÁt, ha
viszont t´bb orvoshoz fordulsz, egyszerre t´bb mell¢fogÀsnak iszod meg a lev¢t. ä Ez
tehÀt Rhazes v¢lem¢nye.

Rhazes igazsÀgÀt tanÃsÁtja a k´vetkezû antik sÁrfelirat is: àOrvostÃladagolÀsban pusz-
tultam elÊ, vagy a g´r´g mondÀs: àSok vizitnek halÀl a v¢ge.Ê E b´lcsess¢g bizonyÁt¢ka a
mÀr haldoklÂ Hadrianus csÀszÀr mondÀsa is: àSok orvos uralkodÂt gyûz.Ê Nincs tehÀt az
¢let ¢s az eg¢szs¢g megûrz¢se szempontjÀbÂl hasznosabb tanÀcs, mint ez: àKer¡ld az
orvost!Ê A testi eg¢szs¢get ugyanis Istenre kell bÁznunk, nem orvosokra, hiszen ¢ppen
az¢rt rÂja meg Isten prÂf¢tÀja Asa kirÀlyt, mert betegs¢g¢ben nem Istenhez fordult,
hanem az orvostudomÀnyban bÁzott, mivel aki rÀjuk bÁzza magÀt, az tanÀcsaik alapjÀn
meg nem gyÂgyul, nincs ugyanis nyomorÃsÀgosabb ¢let, mint amit az û segÁts¢g¡kben
bÁzva tenget a beteg. Mert jÂl van, legyen, ismerj¢k az orvosok ä bÀr ismern¢k! ä az
elemek, gy´kerek, f¡vek, virÀgok, gy¡m´lcs´k, magvak, sût az Àllatok ¢s az ÀsvÀnyok
meg valahÀny anyaterm¢szet sz¡lte dolog minden erej¢t ¢s hatÀsÀt, mindezeknek
egyesÁtett erej¢vel sem k¢pesek mindig ä nemhogy halhatatlannÀ tenni ä hanem ami
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ehhez k¢pest semmis¢g, akÀrmelyik enyhe kÂrsÀgbÂl kigyÂgyÁtani a beteget. Jaj hÀny-
szor okozott csalÂdÀst az orvossÀg, amelynek hasznÀlnia kellett volna, s hÀnyszor nem
vÀltotta ki a hatÀst, amit ki kellett volna vÀltania, hÀnyszor t¢r vissza a beteg, hogy
ism¢telj¢k meg a kezel¢st, s hogy v¢g¡l annyi kÁnlÂdÀs ¢s k´lts¢g utÀn ott helyben,
vagy valamivel k¢sûbb, gyakran az orvos szeme lÀttÀra, bek´vetkezz¢k a halÀl.
 

Halasi ZoltÀn

K¹LT¹Zý VíZ
(Kettûs tÂ)

1

Tavasszal? Z´ldessz¡rke,
h¡v´sk¢s borzolat.
A sz¢lsû sort nyaldossa
s a makadÀmutat.
KûhÁd, fahÁd k´zt nem t´bb,
csÃzlil´v¢snyi tÀv;
mÀr-mÀr provanszi flÂra,
z´ld felhÀm, m¢sz, alÀbb
fel¢nk sz´gellû horpadt
homokdomb homloka
szeg Àtmeneti arcot,
mely megkettûzi a
fellegbe bÃjt kacsÀk ¢s
zÀpork¢nt landolÂ
libÀk szÂrvÀny feh¢r¢t.
Part nincs, elfÃjhatÂ
Àlla alÀ tar¢jos utcÀnk
gyürûdik, sÀrdamaszt...
Valami Ãgy tesz, mint ami
csak telik, s nem fogyaszt.

2

KÂsza l¢gÀram-eml¢k
h´rp´lne ä nincs mibûl.
VÁz hely¢n f¡st- ¢s zsÁrszag,
alatta nyÀri bûr.
Azon tippanmaradvÀny,
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