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Az eskü teljes szövege a katolikus lexikon alapján:

„Esküszöm a gyógyító Apollonra, Aszklépiosz-
ra és Hügieiára és Panakeiára és valamennyi 
istenre és istennőre, akiket ezennel tanúkul 
hívok, hogy minden erőmmel és tehetségem-
mel megtartom következő kötelességeimet: 
Tanáromat, akitől e tudományt tanultam, úgy 
fogom tisztelni, mint szüleimet, és vagyono-
mat megosztom vele, s ha rászorul, tartozáso-
mat lerovom; utódait testvéreimnek tekintem, 
oktatom őket ebben a tudományban, ha erre 
szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; to-
vábbá az orvosi tudományt  áthagyományo-
zom fiaimra és mesterem fiaira, és azokra, akik 
az orvosi esküt leteszik, másra azonban nem. 
Tehetségemhez és tudásomhoz mérten fogom 
megszabni a betegek életmódját az ő javukra, 
és mindent elhárítok, ami ártana nekik. Sen-
kinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha 
kéri; és erre vonatkozólag még tanácsot sem 
adok. Hasonlóan nem segítek hozzá egyetlen 
asszonyt sem magzata elhajtásához. Tisztán és 
szentül megőrzöm életemet és tudományomat. 
Sohasem fogok hólyagkövet operálni, hanem 
átengedem azt azoknak, akiknek ez a mester-
ségük. Minden házba a beteg javára lépek be, s 
őrizkedni fogok minden szándékos károkozás-
tól, különösen férfiak és nők szerelmi élvezetre 
használatától, akár szabadok, akár rabszolgák. 
Amit kezelés közben látok vagy hallok (akár 
kezelésen kívül a társadalmi érintkezésben), 
nem fogom kifecsegni, hanem titokként meg-
őrzöm. Ha ezt az esküt megtartom és nem 
szegem meg: örvendhessek életem fogytáig ta-
nulmányomnak és az életnek, de ha esküszegő 
leszek, történjék ennek az ellenkezője.”1

1 Magyar Katolikus Lexikon, advocem, URL: http://
lexikon.katolikus.hu/H/hippokrat%C3%A9szi%20
esk%C3%BC.html Utolsó letöltés: 2019. 03. 17.

ADATTÁR

A HIPPOKRATÉSZI 
ESKÜ BIBLIAI 
VONATKOZÁSAI

Győri István



174

Győri István

SároSpataki Füzetek 22. évFolyam  2018 – 4

Az eskü inkább a tanulmányokat kezdő személy esküje, mivel a mester iránti 
kötelességeket sorolja fel. Az orvosetikai kérdések csak az utolsó részben jönnek elő, 
a mai orvosi esküformák ez utóbbi részre épülnek. A fő rész a mester iránti kötele-
zettségeket taglalja.

Az ókorban általános volt, hogy a fiúgyerekek az apjuk foglalkozását követték. Az 
átadott tudás az örökség értékes része volt, ezért a gyerek később vállalta az öreg szülő 
eltartását. Ez a földműveseknél, iparosoknál spontán módon alakult, hiszen a földet 
és a műhelyt is a fiú örökölte.

A nagyobb tudást megkívánó foglalkozásoknál ugyanez érvényesült, akkor is, 
ha a tanítvány itt már sokszor nem a mester gyermeke volt, de a megszerzett tudás 
révén ő lett az örökös. Ez kötelezettségekkel is járt; ezeket taglalja az eskü első része.  
Jézusnak is voltak tanítványai, de Jézus nem volt rászorulva, hogy a tanítványok gon-
doskodjanak róla, sőt azt szerette volna, hogy az evangélium minél több emberhez 
eljusson, ezért ilyen megbízatással küldi ki a tanítványait: Ingyen kaptátok, ingyen 
adjátok (Mt 10, 8). A szövegben kétszer is szerepel a δωρεαν, a το δωρον ajándék 
szó, a δω- igetőből, melynek jelentése: „viszonzás nélkül ad”. Magának Jézusnak az 
önátadását is ez a szó fejezi ki, pl. a Jn 3,17-ben.

Később mégis azt látjuk, hogy a tanítványok mesterük iránti elkötelezettsége 
olyan erős volt abban a korban, hogy Pál apostol éppen az evangélium terjedésének 
elősegítésére mégis azt javasolja: a tanítvány gondoskodjon a tanítójáról. „Akit pedig 
az igére tanítanak, az minden javából részesítse tanítóját.” (Gal 6,6) Nem általános 
szabályként, hanem egy konkrét helyzetben személyes védekezésként utal arra, hogy 
Jakab és Kéfás a feleségüket is vitték magukkal a missziói munkába:

„Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálnak. Vajon nincs-e 
jogunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e jogunk arra, hogy keresztyén 
feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, meg az Úr testvérei és 
Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs jogunk arra, hogy ne dolgoz-
zunk? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján?” (1Kor 9,3-7)

Hogy ez később is gondot jelentett, mutatja, hogy a 2. századi gyülekezeti rendtartás 
külön foglalkozik az átutazó próféták ellátásával, ami a gyülekezet feladata volt. Ez 
ugyanakkor kiköti, hogy aki tétlenül három napnál tovább marad, vagy pénzt kér, az 
krisztuskufár (χριστεμπορος), és az ilyenektől óvakodni kell. (Didache XII,1-5) 

Az eskü fontos szakasza tiltja a halálos vagy vetélést okozó szer adását: „Ha erre 
vagyok kérve, akkor sem adok halálos szert senkinek, […] sem asszonynak vetélést 
okozót”2 A φαρμακον itt önmagában még nem jelent gyógyszert, ezért kerül utána a 
θανασιον, „halálos” jelző. A φαρμα képzése hasonló az Újszövetségből ismert képzé-
sekhez, ezek mindig a cselekvés tárgyát jelölik, pl. δερμα „bőr” a δειρω „nyúz” igéből. 
το κηρυγμα = „hír”, „amit kihirdetnek” a το κηρυσσω = „hirdet” igéből, a φερω = 
„hoz” igéből képzett φαρμα eredeti jelentése: „odavitt dolog”. Jelen esetben, amit a 

2  Oυ δωσω δε φαρμακον ουδενι αιτηθεις θανασιον […] ουδε γυναικι πεσσο φθοριον δωσω. 
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betegnek hoznak. Abban az időben az orvosok a maguk tapasztalata szerint javasolták 
a gyógyszereket, ebből adódóan sok baleset is történhetett. Ezért módosult a szó értel-
me, az újszövetségi időben a szóból képzett fogalom már mindenféle ártó szándékot is 
jelent. Például varázslás értelemben fordul elő a φαρμακεια a Gal 5,20-ban.

A πεσσων a πιπτω ige aor. tövéből képzett fut. act. part. Jelentése: „hirtelen 
bekövező”. A φτοριον itt „vetélést okozó”, általában „pusztító”. Az Újszövetségben 
többször előfordul fosztóképzős alakja: αφταρτος – αφταρσια „romolhatatlan” és 
„romolhatatlanság” mint isteni adomány. Utalhat arra is, hogy amikor az ember be-
leavatkozik a természet rendjébe, csak pusztítást okoz. A magzat elhajtását az ókori 
görögök is gyilkosságnak tartották, de sem erkölcsileg sem jogilag nem ítélték el, 
hiszen gyakori volt, hogy a megszületett gyermeket is kitették. A keresztyének erre is 
az ószövetségi „ne ölj!”  parancsolatot vonatkoztatták. Így kell értelmezni a bűnkata-
lógusokban a gyilkosokat: „A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: 
házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellen-
ségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás; irigység, 
gyilkosság.” (Gal 6,19-21)

Érdekes párhuzamot találunk a tanítványok kiküldése és a jövendőbeli orvosok 
kibocsátása között: Ha azonban egy házba beléptek, először ezt mondjátok: Békesség 
ennek a háznak! Ha ott a békesség fia lakozik, megnyugszik rajta a békességetek, ha 
pedig nem, rátok száll vissza (Lk 10,5-6). Az eskü szövegében pedig: Ha bármely 
házba belépek, a beteg szükségére megyek: επ ωφελειη καμνοντων. A megértéshez 
jó tudni, hogy az Újszövetségben a betegség mindig αστενεια, azaz „erőtlenség”; az 
erőtlennek pedig szüksége van a külső, itt isteni erőre. A καμνω jelentése dolgozik, 
küzd, itt azt jelöli, aki a betegséggel küzd, és ebben kap segítséget az orvostól. Mind-
két megfogalmazás mögött az az ókorban általános felfogás rejlik, hogy az ember 
kisugározza azt, ami neki fontos. Ahogy az orvos a gyógyulás reménységét viszi már 
a megjelenésével, hasonlóképpen Jézus tanítványai az Istennel való békesség lehetősé-
gét hirdetik. A békesség a görög gondolkodás szerint több, mint a háború ellentéte. 
Az ειρηνη szóban felismerjük a ρη- „beszéd” tövet, ezért a jelentése az, hogy „beszél-
nek egymással”. Éppen ez az evangélium üzenete: helyreállhat a szó szerinti paradi-
csomi állapot, amikor a teremtő Isten még szemtől szemben beszélt az emberrel. Pál 
a rómaiakhoz írt levelében az üdvösség és a megigazulás nagy titkának kifejtése után 
ezt mondja: „εχομεν ειρηνην προς τον θεον, azaz békességünk van Istennel. Így 
kapcsolódik össze a test és lélek gyógyítása.



1940. Románia, Erdély, Kolozsvár, Farkas utca (Strada Mihail Kogălniceanu), a református templom 
nyugati kapuja. (Forrás: Fortepan, képszám: 83904.)
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