
Esztergom reneszánszkori medicinája 

Ha a ma embere a „régi dicsőségünk" felidézé
sére vállalkozik, múltat teremtő fantázia nélkül a 
szellemi tájakon kell szétnéznie. S akkor biztosan 
megtalálja Vitéz János esztergomi udvarát, Bakócz 
Tamás építészeti pompáját, s a Szalkai-kódexet, az 
esztergomi humanizmus és reneszánsz európai ran
gú bizonyítékait. 

Kronológiai és fontossági sorrendben első Vi
téz János esztergomi udvara, amely Buda mellett 
a közép-európai reneszánsz egyik központja, vi
lághírű tudósok tartózkodási helye, alkotóműhelye 
és szellemi fókusza volt. Vitéz már Luxemburgi 
Zsigmond, illetve Hunyadi János idejében tanúsá
got tett kivételes diplomáciai képességeiről. Az 
autodidakta püspök váradi évei alatt a Körös-par
ti város már a humanizmus legkeletibb központja 
lett. Esztergomba 1547-foen rabként került, mint a 

Hunyadi-párt vezése, Mátyás megkoronázása után 
pedig 1465-ben ő lett az esztergomi érsek. Bonfini 
leírásából tudjuk, hogy a Várhegyen levő várban 
tágas ebédlőt építtetett elődei: Telegdi Csanád és 
Széchi Dénes érsekek épületéhez. Az ebédlőhöz 
csúcsíves Sybilla-fülkék tartoztak, három gótikus 
ablakfülkéjét Horváth István régész tárta fel 1973-
ban. Bonfini arról is tudósít, hogy Vitéz János „me
leg és hideg fürdőkamrákat létesített", az orvos 
végzettségű Galeotto Marzio szerint a humanista 
érsek fürdőjében Mátyás király is megfordult. Vi
téz János palotaalakító tevékenységének nyomát 
megtalálhatjuk a korábbi épületeken belül is, a Dé
li palota lakószobáit, folyosóit kisebb építészeti át
alakítások mellett freskókkal borította. Közülük a 
lakótorony egyik helyiségét, ahol az erények alak
jai, az égitestek s az állatöv szimbóluma napjain-



kig megmaradtak, részben a falakon, részben a le
hullott boltozati köveken, a források alapján Vitéz 
János dolgozószobájával azonosította a kutatás. 

A jeles érsek udvarában dolgozott Régiómon-
tanús (Johann Müller von Königsberg), Vitéz Já
nos felszólítására készült el az esztergomi várban 
(in aree Strigoniensi) az orvos végzettségű Ilkuszi 
Bylica Márton lengyel származású tudós közremű
ködésével a Tabulae directorium, amely 200 éven 
át Európa csillagászainak kézikönyve volt. Regio-
montanus korának legkiválóbb matematikusa és 
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csillagásza, akinek különösen a triginometria fej
lődése köszönhet sokat. Esztergomban írott művét 
Vitéz Jánosnak ajánlotta. Alig fejeződött be 1467 
első felében a nagy asztronómiai munka, a kiemel
kedő humanista főpap hogy királyának dicsőségé
re és hazájának hasznára cselekedjen, a pozsonyi 
egyetem, az Accademia Istropolitana megalapítá
sát kezdeményezte. Noha tudta; az egyetemi ok
tatás érdekében Regiomontanus és Ilkuszi Bylica 
nem fog az esztergomi udvarban maradni. Ilkuszi 
Bylica később Mátyás király udvari orvosa és csil
lagásza lett, nagy uralkodónk kívánságára kiszámí
totta számos magyar város földrajzi szélességét, ám 
reneszánsz királyunk hitt a horoszkőpban( ne cso
dálkozzunk rajta, jó kétszáz évvel később még a 
nagy Kepler is foglalkozott más okból horoszkóp 
elkészítésével), ezért Bylica Mátyást szinte min
denhová elkísérte. A nagy királynak hadjárat előtt 
mindig szüksége volt a „horoszkóp véleményére" s 

a derék lengyel tudós-orvos mindig kéznél volt, 
akár csillagosként, akár orvosként, hiszen testi ba
jaiban az utóbbinak egyre több szükségét látta. 

A ragyogó tollú költő-unokaöcs révén került 
1471-ben Vitéz János esztergomi udvarába, a már 
említett orvos végzettségű Galeotto Marzio, itt ké
szítette el a „De lnomine libri duo" című orvosi mű
vét, amely csak 1517-ben jelent meg a híres bázeli 
Frobenius nyomdában. Galeotto Vitéz unoka
öccsének egykor ferrarai tanítója volt, 
s Janus Pannonius hozatta Magyarországra 1465-
ben. A Vitéz Jánosnak ajánlott „kettős könyvé
ben" egyrészt az emberi test bonctani felépítését 
(a Vesalius előttit), másrészt az élettani működését 
magyarázza, csillagászati észrevételekkel. 

Nem feladatunk részletezni; legnagyobb rene
szánsz királyunk és legkiválóbb humanista szer
vezőnk útjai miért kereszteződnek oly végzetesen 
már 1472-ben, alig hét esztendővel Vitéz érsekké 
történt kinevezése után. Pár hónappal élte túl a 
tragikus összeütközést és a költő-unokaöcs idő előt
ti halálát korának legtisztábban látó magyarja. 
Kétségeit a történelem a mohácsi vésszel igazolta. 
Máig tartó csoda marad a tény, Vitéz János Esz
tergomot ha rövid időre is, de Bologna és Buda 
között európai rangra, a humanizmus országok fö
lötti központjává emelte, ahol a német Regiomon
tanus, a lengyel Ilkusz Bylica, az olasz Galeotto 
Marzio és a magyar Janus Pannonius öregbítette 
a város hírnevét. A legtöbb, de a legkevesebb is, 
amit Vitéz Jánosról elmondhatunk. 

Még Mátyás életében az érseki székbe Mik
száth „Kis prímása", Estei Hyypolit, a nemrég el
hányt műtörténész és régész, Zolnay László felfe
dezése szerint az ő szolgálatában építhette 
a malombástya belsejében Chimetti Camicia 
itáliai mester azt a vízemelő kerékrend-
szert, amely rejtett rézcsövön át nyomta a vizet 
a vár egyik tárolójába, amely az ostromok alatt 
sem ment tönkre, s 1663-ban még Evlia Cselebi is 
megcsodálhatta. Beatrix királyné esztergomi tar
tózkodása idején a ferrarai Baptista Cabano volt a 
kezelőorvosa. 

Hyppolit után a Mátyás halálát követő zava
ros években (1497—1521) Bakócz Tamás a sze
gény ország leggazdagabb ura lett az érsek. Pom
pás építkezése ismert. Sorsdöntő események tanú
ja; Amerika felfedezésével megszűnt Magyaror
szág aranykiviteli monopóliuma, ő kezdeményezte 
a keresztes háborút — amely a Dózsa-féle pa
rasztfelkeléssel folytatódott, annak vérbefojtásá
val végződött, és teljes komolyságban felismerte a 
törökveszélyt. Erősen vitatott betegségére talán 
nem érdektelen kitérnünk. Ismert változat szerint 
Montagna olasz orvos leírása és bizarr terápiás 
javaslatai (pl. étkezés után egy nyugodt coitus) 
alapján szifiliszben szenvedett volna. Szerény vé
leményünk a következő; az első lueszes esetek 
Magyarországon a XV—XVI. század fordulóján 
jelentkeztek (Európában is), amikor Bakócz már 
közel járt a hatvanadik életévéhez. A leírt fertő
zéseket oly agresszív törzs okozhatta, a betegség 
annyira heveny lefolyású lehetett, hogy még a fia
tal és erős szervezeteket is rövid idő alatt elpusz-



tította (1. VII. Károly francia király nápolyi had
járatát!) . 

Bakócz viszont hetvenkilenc évet élt, ami mai 
szemmel is szép kornak számít. A szifilisz akkor 
még nem volt „szelíd életbiztosíték", nem beszélve 
a drasztikus gyógykezelésekről, amelyek veszélyes
sége olykor még a betegségét is felülmúlta. A szi
filiszt és a hetvenkilenc évet nehezen tudjuk el
képzelni. Ha kezelőorvosa bőrkiütéseket látott a 
testén, lehetett psoriasis, az arcán talán rosacea, 
esetleg krónikus ekzéma. Egyik sem rövidíti meg 
az életet. Aki gyakorlóorvos, tudja, milyen nehéz 
a differenciáldiagnózis, még napja inkban is. Hát 
annyi évszázad távlatából, utólag!. Ennyit Bakócz 
vélt betegségéről, melyet még tekintélyekkel szem
ben sem tudunk fenntartás nélkül elfogadni. 

A tehetet len í í . Ulászló királynak a szeren
csétlenségében is jó emléke fűződött Esztergom
hoz. Amikor 1504-ben hirtelen szédülés fogta el, 
nem tudot t beszélni (még annyi t sem, hogy „dob-
zse", amiről elnevezték), jobb oldali végtagjait alig 
tudta mozgatni, m á r mindenki gutaütésre és fő
képp — a trónutódlásra gondolt. A feljegyzések 
szerint elhívtak hozzá Esztergomból egy udinei 
születésű orvost (un medico qual e Italiano da 
Udene), aki eret vágott és masszázst végzett a ki
rályon, s az eredmény; néhány hét a la t t kiheverte 
a bajt. Orvosunk véleménye szerint valóban guta 
volt, csakhogy két t-vel, azaz köszvény. Nyilván 
a bal agyfélben lehetet t érgörcs, az okozta az á t 
meneti funkcionális zavarokat. Az orvos, név sze
r int Leonardo de Masseri valószínűleg Bakócz 
egyik kezelője volt. A pápai t rónra is pályázó fő
pap rendkívül pártfogolta az egészségügyet, 1505-
ben teljes búcsút hirdetet t a kórházakra adako
zóknak. II. Ulászló, majd a szerencsétlen sorsú II. 
Lajos nagyhírű kezelőorvosa: Johannes Jacobus 
Manardus hozzá fordult, hogy jogos pénzbeli já
randóságát megkapja. Szatmári György három
éves (1521—24) közbeiktatásával 1524-ben a Jagel
ló-kor jellegzetes főpapja, Szálkai László kerül t az 
esztergomi érseki székbe. Rövid ténykedését csak 
negatív jelzőkkel lehet illetni, két dolog mégis 
megőrizte a nevét. Az ő tankönyve volt Sárospa
takon az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár 
ban őrzött „Szalkai-kódex", amely nyelvészet, ok
tatástörténet, zenetörténet mellett igen érdekes és 
értékes tudománytörténeti dokumentum a XV. 
század végéről. Szemléltető ábra van benne a Föld 

gömb alakúságának bizonyítására, így tanítot ta 
Kisvárdai János sárospataki tanár, Kopernikusz 
előtt fél évszázaddal. Felismerhető Albertus Mag-
nus (családi nevén Bollstádt), illetve Regiomonta-
nus hatása, orvosi szempontból pedig a salernói 
„Régimen sanitatis" hippokratészi négyes beosz
tású humorálpatológiai rendszere, már a reneszánsz 
ember felszabadult életérzéséhez igazítva. Négy 
nedv (vér, nyál, sárga és fekete epe), négy tempe
ramen tum: vérmes, flegmatikus, epés vagy koleri
kus, ma sem ismeretlen tipológiai beosztás. Ét ren
di tanácsokat, recepteket olvashatunk benne, pl. 
főfájás ellen ecetben főzött tárkony a halántékra 
kötve. Ha figyelembe vesszük, hogy kétszáz év 
elteltével az első önálló magyar nyelvű orvosi 
könyv, a Pápai Páriz-féle Pax corporis sem mentes 
a hasonló javaslatoktól, akkor a Szálkai jkódex je
lentőségét könnyen megértjük. Szalkay László a 
mohácsi síkon esett el, 1528. augusztus 29-én, ál
dozata lett azon áldatlan állapotok gyászos lezárá
sának, amelyekért nem kis mér tékben ő is felelős
séggel tartozott. A kódex és a márt í rhalá l szerezte 
meg neki a halhatatlanságot. 

Noha Esztergom 1526 őszén Nagy Máté hajdú
hadnagy és társai hősi helytállása miat t még nem 
hódolt be a töröknek, elkezdődött egy olyan ha
nyatlás, amely hű képe a Mohács utáni Magyar
ország lassú és kiheverhetet len pusztulásának. 
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