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SZEPESS Y GÉZA

an1iko1 azt n1á1 a n1áglya lángja,i kezdték nyaldosni Apollón (vagy Hermesz ?) kiragadt a a még
meg sem született -Aszklep ioszt és átadta Chiron
kentaurn ak, hogy nevelje fel Chiron kitűnően értett a gy.óg·yításl1oz; ezért neve is nlaradt fenn a
,,chirurg ia'' szóban
A kígyóku ltusz gyógyító ernje az Aszklepioseféle gyógyás zat Legnagy obb tökélyre állítólag az
az epidauro szi gyógyhe lyen fejleszte tték Innen
számos, 1endJ{ívül érdekes tudósítás is lnaradt fenn,
melyek közül a következőt idézem: A beteg és a
*
gyógyító istenség között a találkozá s előfeltétele
ztelet
Rendkív ül érdekes, hogy az ősi kígyótis
ciója"; az előírt szertartá so1nik:é11t él napjaink ban is, a XX századba n, hiszen volt a beteg „inkubá
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az
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egészség
alkaln1a
az
sen
esryfÜ1 n1án n1inde11 0.'let hen
tak a környeze tre, és 111ü1t azt a legutóbb i régészeti
lás jelképe volt
fol
tűnt
n
kutatáso k is kimutat ták, életvidá m építészet tel,
Európáb an először a Balkán-f élszigete

valószínű
népénél,
pela.zgok
a
bensőséges hittel segítetté k a gyógyul ást . Az ott
a krétai kultúráv al
leg kisázsiai vagy egyiptom i fonáshó l Tőlük vet- levő fürrásvíz ásvánvta ,rtahna bizonyos sá teszi anték át a tlnákok és egyben ők adták a nagy gyó- nak a gyógyítá sban való alkalmaz ását.
A kígyó lassa.n csal.z az en1beriste11 kiegészítője
gyító nevét is: Aszklepiosz (asz= kígyó; klepi =
a
-E~z
kígyó).
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Talán az egyik legszebb „aszklep ieion" -t a mai
csavarod
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köré
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ni:
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göröKjuszten dil bolgár várnsnál tárják fel (régi neve:
th1ák kígyóku ltusz elsősorban a szo1nszéd
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el,
terjedt
l
Pautalia ) A foltá1ások során előforduló pénzeke n
gök11él és az ülírekné
l1ogy
érdekes,
ül
Rendkív
a bot köré csavarod ó kígyók képe látható, de megnláját
fo1
ősi
és
eredeti
található Aszklepiosz, Hygieia és Teleszfo rosz képe
n1aga az illír szó is innen szárn1az ik: illur =kígyó
ősatyja,
nép
illír
az
istenség,
is, sőt néhány példány nlég lnegórizt e az aszkleIllíriosz, a herosz vagy
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csített
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inegsze1n
a
kány!) és így is ábrázolt ák Maga az illír nép és or- zsugorod ott
A kígyóku ltusz leg1égebbi nyomai, melyeke t a
szág keletkez ése egy kígyómo ndához kapcsoló dik:
lllíriosz isten halála, után isn1ét kígyóvá vált, Kárpátn1 cdencéb en találtatn , a korai vaskorbó l, tepontosan úg}', n1int szülei Sí1jának helvét ott vél- hát i. e 500 körüli időből származ nak Számos díték, ahol Epida.urosz városa állt. Szá1nos barlang, szítőfOr1na őrizte n1eg ke1ámiá kon, de legszebb en
település , hegy ne\re órzi n1ég ina is a hajdani kígyó- egy magántu lajdonba n levő, bronzbó l öntött kígyó
e1nlékez tett erre a kultuszr a \Talószínű, .hogy egy
kultuszt az egész Adria ·vidéken
a
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01 vasnak volt jelvén:ye; esetleg gyógyerőt tulajdol\fagát a 11épet és országot
vidéket
a
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ak
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nítottak neki J<~gy n1ásil.z kígyóforn1a n1ár a késői
és
népének
k:ígyók
,,dTal{ontophoro11'' (kígyókb an gazdag) néven e1n- vasko1 ból szá11nazik és karperec volt, n1ert öt kalegették, magát az Adriát pedig „Drakon tosz pon- rikát alakított ak ki kígyó testéből Számos alakba11 1naradt fen11a1ó n1ai korban, an1iko1 a lúgyótosz" -nak (Kígyó-t enger) nevezték
Napjain kban is „Zmijar" -nak (kígyóem bernek) kultusz ismét teljes hellén finomság ával élhetett a
ne>ezik a gyógyítá ssal foglalko zókat, javasem be- Kárpát-1nede11cében is
llyen szerepet játszott Illiria a kígyóku ltuszban ,
reket, kuruzsló kat De ott él a kígyószi mbólum
jófor1nán inindenb en: csa.ládné vben, faluné'; be11, ahol talán valóban a legősibb, a sumérok tól átvett
díszítésb en egyaránt . Ezt a kuítuszt a gö1ögök és fejleszte tt formába n élt és virágzot t
nemesíte tték meg, alalútott ák át ősi fo1 májáhól,
f. C e II e Ili lll H: /l,aHHble 0 nOK.fl01-l€H Ull J.Hee
sőt egy rendkívü l színes n1011dával ajándéko zták
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A kígyót·isztelet első enilélcei a sunié-1 k:·ult{u ában nia·radtak fenn Európáb a eqyiptorni közvetíté8sel jrltott
el, Trácián, Jllírián át Az ·illír nép névadó ősatyját,
lllírioszt , kígyóval személyesítették rneg A hellén
kultúrába 1i Aszkle1Jiosz ernberisten lciegészíf.ő}e. A
szerző a Kárpát-m edencébe n i. e 500 körüli emlékeken fedezte fel először a kígyókul tusz nyomait kerá, 1niáko1i, rnajd bro1iz és vas tárgyako n, karikáko n, karpereceken, anielyek feltehetően 01vo.sok jelvtnyei voltak
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vessels from about 500 B C., then also on bronze and
ü·on objects, on bracelets , etc, that •vere presuma bly
n1cdical badges
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G Sz e p E-J s s y: On the histo1y of 9e1pent cult
The fhst souvenir s of serpent cult have been prese1 ''"-'d in Su1neria n relicks. The cult reached Europe 1vith
Egyptia n mediatio n, th1ough Thrakia and Illiria The
narne--gi, ,"ing anccstor of the Illirian people, Illirios, used
to be personif ied by a serpent. In the Hellenic culture,
the se1 pent was a s;yn1bolic belongin g of Asklepio s, the
de1nigod Traces of the serpent cult \Ver e detccted by thc
prescnt author in the Carpath ian bai::in as first on pottery

225

G
Szepe ssy: Ein Bed1ag zu1 (}eschich te de8
1..'5chlangenkulte13
Die ersten Spmen <les Schlang enkultes sind aus de1
sumerisc hen Kultur zmückge blieben Der Kult ist 1nit
egyptisc her Vern1itt lung über Tlnakie n un Illirien naoh
Europa gelangen Der Urgros?v ater <les illiiische n \Tolkes •vmdc n1it einor Schlange personif iziert In der
hellenisc hen Kultur ';var die Schlange ein Requisit von
_4._eskulap, des inenschl ich-göttl ichen \Vesens Die ersten
Spure des Schlang enkultes \\·urden ,-on1 \Terfasse r im
Karpate nbecken aUf-DB1 lkmfile1 vom et1va 500 vo1
Chrisi Gebu1t, niünlich auf Keramik , dan auf bronzernen und oisernen Gegensti :í.nden, Riggen, Ar·n1blin dern,
die vern1utl ich medizini sche Abzeioh nungen sein dürften, aufgefun den

(.M~ agyar Vegyésze~i M

úzeurn, Várpalota)
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Sza1ans zkban, a szovjetu nióbeli Mordvin Aut.onóm
]{_öztá1s aság fővárosában Szoszuno v p1of. laborató riun1ában felfedezt e a naptevék enység hatását a fágkép.zőclés1e Felfede:..-;ését a n1oszkva i és a szimfero poli
egyet cin 01 \-OsJ"nrlon1ányi ka1án n10gerősített.ók. I<:orább an
is isrne1ete s volt, hogy a naptevé kenység és a grippejá1 ványok között összefüg gés van De inivel lehet ezt a i·ejtél:yesnd < tünő összefüg gést n1agya1 ázni?
A naptc,.,é konység változás ai a földön n1ágnese s viharokat keltenek , an1elyok kihatnak a 1nik1oor ganiz1nu sok
élcttevék enységé1 e. A baktériu n1ok és vírusok ugyanis
iendkívü l éizókeny élölénye k, 1nelyek a föld mágnese s
rnezején ck a.z átlagost ól való legkiseb b eltérésér e reagálnak
'fény, hogy a 1nágnt:Sf:!S inező bE-Jfülyá sának n1ec:hanizn1usá t az állat- és növén)' világi a még nem is1nerjük
1.ökl~letcsen ..A ko1szei ű inágnes- biológiá ban több
fűl
t<·J\ össel találkoz unk, 1nelyck a nlik1·oo rganizmu sok aktivitá.sána .k a magneto szféra zavaiait ól való szokatla n
függőségét igyekezn ek rneg1nag y aI ázni. Egyik ezek
közül azon alapszik , hogy a fejlődési folya1na t alatt a te1 ··
inészet és azok korai képviselői - a vü usok és bakté1 iun1ok - hozzáido n1ultak a föld inágnese s n1ezejéh
ez és
annak nlindt-Jn ingadozá sára reagálna k. A mágnese s viharok info11ná oiós fo11ást jelenten ek a külvilág közelgő
1neguiz kódtatás aüa és iámutat nak az azokhoz való
alkaln1a zkodás szüksége sségére. A niik1 oorganiz rnusok
gunotika i kódjába n infonnác ió lehet „Uetáplá lva", s ez
közli azt, ini nlódon k8ll a 1nagneto szfére változás aü a
ieagrHni uk ahhoz, hogy azokat túlélhess ék Eszerint a
baktéliu 1nok a n1ikroko zn1osz sok évmillió éves evolucióját emlékez etükben tartják
A n1oszkva i II. Orvostud o1nányi Egyete1 nen vizsgálták a rnágnese s tér befülyás át a mikrobá k bizonyos
1ulajdons ágaira„ Azt találták, hogy mágnese s besugárzásra a bélbakté 1iwnok szaporod ása n1egsoks zo1·ozódott, 1nás bakté1iu mfttjták pedig olyan antibiot ikwnkonei:-_,ntrác:ió nlellett is növeked ésnek indultak , ameh,·
nen1 rnágneso zett baktériu rnok szá1ná1a biztos pusztulá St
jC:'lont- A. Jnágnese zett siaph)loc :ooousok tetracikl innel
sze1nben i ellenállá sa. pl. négyszer esére n6, penicilli nnel
S%t-11nben pedig 300-400- szo1os1? t ..\. dizt-Jntéria-1nikrÓ··
háknak a bakte1io fágok llánti érzéketle nsége rnágnesc s
lies11gár zás hatására 100-100 0-·szeres re nőtt!
i\ \ í1 usok Cletképe ssége tanuln1á nyozásá nak n1egbíz-

ható alanyai a bakterio fágok ~4.. sza1ansz ki laborató ·
riumban ezekkel vizsgált ák a naptevék enység és a mágneses mező befolyás át a n1ik1ovi lág legkiseb b élőlényeire
l\íegálla pították, hogy a mágnese s tér a fágképz6 dés
intenzit ását a iöntgen- , vagy ibolyánt úli besugárz áshoz
hasonlóa n növeli Ezzel kísé1leti leg bizonyít ották, hogy
a vírusok éppen úgy, mint a baktériu mok, a 1nikroko zn1osz evolúció ját „emléke zetben tartják" és alkahnaz kodnak a külvilág változás aihoz (028)
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KORLÁ TOZZÁ K
A GYÓGY SZERK ÜLÖNL EGESSÉ GEK
FORGA LMÁT AZ USA-BA N

Bej Öst Ap.-Ztg 25 (48), 915 (19 71)
Az ainerika i Food et Dr ug Ad1uinis t1ation (B'DA) új
r·endelke zések kiadását tervezi a több hatóany ag összetételéből álló (oombin ation of drugs) speciálif.ásokkal
kapcsola tban. Ha a iendelke zós életbe lép, ügy igen sok
gyógysz erkészítr nényt ki kt-.11 majd vonni a forgalo1n ból
Az új előírások inegköve t,elik annak bizonyít ását, hogy
inilyen inódon járnlnak hozzá az t-~gyes alkallés zek a,
gyógysz er hatásoss ágához Arnenny iben ilyen bizonyla tok nen1 állanak a g:yártó cég 1endclke zésé1e, úgy klinikai kísérlete kkel kell igazoini a, rnilyen szerepe van az
egyes összetevőknek a gyógysz er hatásoss ágában. Ennek
hiányáb an a készítm ényt ki kell vonni a forgalom ból
Az USA-ba n fürgalom ban levő speciálit ásoknak kereken
a fC!e összetet t készítmé ny. A gyógysze 1ipa1 vezetőinek
vélemén ye szerint hosszada lrnas vitákra és E::llentét.ckre
lehet szá1nítan i a hatóság és az érdekelt ek között, ann1U
is inkább, minthog y a legkeres et.tebb 200 különleg esség
4-0%-a összetet t készítmé ny. Az _H'f)_A_ 01 vosi bizot tságá.nak igazgató ja, Dr Sinions biztosi a veszi, hogy a rendelkezés életbe léptévöl lónyeges f!ll csökken ni fog a forgalomban maradó készít1n ényck szárna; sz81inte „csak a
legé1 tékesebb ek maradna k meg.'' Az :B'1)A behatóa n vizsgálta az 1938 és 1962 között engedély t-Jzett gyógysz erkészítn1én yek hatásoss ágát A 2800 speciálit ás közül 1800
több a.lkat1észből á.Ut A rendelke. .i:ések természe t.szeriíen
1najd az új készítmé nyekre is vonatko znak, így ezeknek
e,ngedély eztetést-J a jövőben lényeges en nehezeb b lesz
Ambár a kon1bin ált hatóany agú készítmé nyek sztirna
az utóbbi években csökken ést mutat, mégis lén;:.-eg8sen
1neghala dja a fü1galom ba kc1 ült, egy hatóany agot ta.1 talrnazó gyógysz erek szárnál Az ok nyilYánv aló: egyszerűbb és hasznot, hajt.óbb a gyá1tó szt-Jn1po ntjából
megle,.,·Ő hatóany agokból egy új összetéte lt előállítan
i, n--iint
egy teljesen új faunako nt kifejlesz teni (OG9)
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