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A HARMADIK ÉVEZRED ELÉ

Megváltónk születése után első ezredforduló a chiliazmus korszaka /a 
görög  chilos  szóból  származik  a  kiló,  amely  ezret  jelent/,  amikor  a 
manapságihoz kísértetiesen hasonmód egyfajta világvég-váró révület, új 
excentrikus  szekták,  a  tömegpszichózissal  visszaélő  mozgalmak 
bűnbánó hangulata, a kevés kiválasztottak kasztját keresők fanatizmusa 
ülte meg a lelkek nem elhanyagolható hányadát.

Páncélos-keresztes  vitézek,  kufárok  által  összeverbuvált 
gyermekseregek,  táncőrületben  tobzódó tömegek igyekeztek  a  Szentföldre.  Krisztus  szülőhelyét 
megszabadítni a pogányoktól, amely ugyan nem sikerült, de visszafelé jövet magukkal hozták a 
leprát  és  a  pestist,  már  akiket  nem  a  Közel-kelet  homokbuckáiban  kapartak  el.  Ugyanakkor 
Jeruzsálem ősi falai között megépült az első keresztény kórház, a vallási megbékélés első korai 
szimbóluma.

 

A világvéget  váró  hangulattól  függetlenül  három meghatározó  kultúra:  a  görög,  római  és  arab 
szerencsés találkozási pontján, közel a kies nápolyi  öbölhöz, létrejött Salerno városában az első 
európai önálló orvosi fakultás, minden következő egyetem mintaképe. Híres oktató költeménye a 
Regimen Sanitatis Salernitatum magyar fordítása nálunk is megjelent a XVII. század végén.

 

Honfoglaló  őseink  legjavát  a  világvége  helyett  a  kereszténység  felvétele,  az  államiság  kezdete 
kötötte le, korai királyaink nem lelkesedetek a keresztesháborúkért. A Krisztus-hit nagy eredménye 
volt  a  felebaráti  könyörületesség,  amely  ápoló-gyógyító  létesítményekhez  vezetett.  Elég  a 
pannonhalmai /999/, a pécsváradi /1000/, a bakonybéli /1000/ xanodochium, valamint az esztergomi 
leprosorium /1001/ emlékére utalunk.

 

Az első ezredfordulón korszakos művek is születtek. Szent István kortársa: Ibn Sinna, ismertebb 
nevén  Avicenna  Iszpahán  városában  összeállította  híres  Kánon-ját,  az  addigi  orvosi  ismeretek 
bámulatosan rendszerezett ismerettárát,  sok önálló megfigyeléssel kiegészítve. Kora sebészetét a 
hispániai születésű mór Abulkaszim foglalta össze, s a galenusi művekkel együtt ezek a skolasztikus 
szellemű kánonok képezték megfellebbezhetetlen alapját a középkori orvosi oktatásnak. Egészen 
Vesalius és Paracelsus fellépéséig.  A reneszánsztól a XIX. század végéig a medicina kordinata-
rendszerében egy meredeken emelkedő vonalat-vonulatot látunk.

 

A második  évezred  fordulóján  új  csodavárások  közepette  minőségi  ugrások  következtek  be  az 
orvostudományban.

Tökéletesedett ugyan a fizikális diagnosztika, valamint a műtéti technika, amelyet az aszepszis és a 
narkózis  emelt  vezető  vonalba,  ám  a  minőségi  változást  a  bakteriológiai  éra  betetőzéseként 
megszületett szérumterápia jelentette. Joggal kapta érte Behring az első orvosi Nobel-díjat.

 

Azt követték Röntgen "rejtélyes" sugarai, amelyek révén nemcsak a test szilárd vázán bekövetkezett 
rendellenességeket  /törés,  idegentest,  stb,  hanem a  puha  szervek  elváltozásait  /tbc,  pneumonia, 
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stb. /, kontraszt anyagok feltöltésével pedig a testüregeket is vizsgálni tudták. Landsteiner leírta a 
vércsoportokat,  megszületett  a  mára  önálló  tudománnyá  vált  allergia  fogalma  /Pirquet/, 
honfitársunk:  Detre  László  megalkotta  az  antigén-elméletet,  lánchoz  hasonlítva,  amelynek  első 
szeme a toxin, utolsó antitoxin, a közbeesők pedig a sejtplazmában képződnek. Ne felejtsük, ő még 
Mecsnikov mellett dolgozott,  így a falósejtek működési mechanizmusától nem tudta még magát 
függetleníteni.

 

Lencsevégre  került  végre  a  "sápadt  démon",  azaz  a  spirochaeta  pallida,  Wassermann  és  társai 
kidolgozták  a  komplementkötési  reakciókat.  Önállósult  és  nélkülözhetetlenné  vált  a  klinikai 
laboratórium. Úgy nézett ki, mintha a medicinában beköszöntött volna az aranykor. Mégis valósnak 
tűnt  Nékám Lajos  professzor  akkori  állítása,  miszerint  az  orvos  "változatlanul"  szembekötősdit 
játszik a halállal.

 

Azóta újabb évszázad telt  el.  Most  a  kemoterápia és az antibiotikumok birtokában,  a  genetikai 
manipulációk,  a  szervtranszplantációk,  a  kompjuteromográfia,  az  öröklődési  információk 
hordozóinak pontos szekvenciái ismeretében /1. Nüsslein-Volhardt Nobel-diját/, az immunológiai 
totalitás, a klónozás vitatott alkalmazhatósága, valamint minden szubmikroszkópikus machinációk 
mellett is kifoghat rajtunk egy egyszerű nátha.

 

Előtérbe kerültek az addig soha nem hallott lassú vírusok /AIDS/, a rákkutatás és terápia minden 
válfaja:  a  hipertermiától  a  Béres-cseppekig.  Yuda  Volkman  szerint  a  sebészeti  beavatkozás  a 
szóródásra  provokálólag  hat,  ezért  célszerűbb  az  érburjánzást  gátló  "endostatin"  készítmények 
adása.  A szerző  sebész  és  onkológus,  a  szakma  egyik  legkiválóbbja,  nem  "csodacseppeket" 
reklámoz, érvelésének bizonyságára mégis várnunk kell még.

 

Einthowen hajdan egyszerű húros kardiográfja ma már csodás készülékké vált. Fejlődése igazodott 
az infarktusok számához. E találomra kiválasztott néhány csúcseredmény mellett újra burjánzik a 
természetgyógyászat címen űzött szélhámosság. Tisztelet a néhány tisztességes kivételnek.

 

Hogyan írta 100 évvel ezelőtt  a már említett  Nékám professzor? "Az orvoslás nagy csapása az 
adminisztratív elnyomás, a bürokratizmus túltengése, a tömegrendeléssel űzött szemfényvesztés, a 
gyógyítás  sablonizálása.  Az  orvos  jóformán  csak  blankettákat  állít  ki,  statisztikát  készít,  és 
nyomtatott recepteket osztogat. Ezért mondják: sok a doktor, kevés az orvos! "

 

Félő, hogy e megállapítás azóta nem sokat veszített időszerűségéből. Az időfaktor korlátja és az 
empátia hiánya tereli a betegeket a már említettek rendelésére.

 

Nehéz lenne megmondani: hogyan hát tovább? Az orvostörténelem azt tanítja, válsághelyzetben 
mindig  visszatér  a  hippokratizmus.  Salerno  az  első  ezredfordulón  nem véletlenül  volt  "Civitas 
Hippocratica".

 

Lényege a józan orvosi gondolkodás, a beteg megvizsgálása és nem "kivizsgálása". Elsősorban az 
érzékszerveinkkel.

A  harmadik  évezred  hippokratizmusa  új  harmóniát  kíván,  a  hagyományt  és  modernizmus 
összehangolásával. A személytelen műszerezettség és az emberi hiszékenység vámszedői között ez 



a középút.

Az orvos hivatásánál fogva természetvédő. Nem lehet egészséges az ember agyonszennyezett, beteg 
környezetben.

 

A következő millennium ennyiben jelent az eddigiektől eltérőt.

A Szentföldön újra gyülekeznek a csodavárók. Mi viszont minden kedvezőtlen tapasztalat ellenére 
csak az emberi értelemben bízhatunk.
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