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ADATOK A KIGYÓTISZTELET TÖRTÉNETÉHEZ 
SZEPESSY GÉZA 

A kígyót·isztelet első enilélcei a sunié-1 k:·ult{u ában nia

·radtak fenn Európába eqyiptorni közvetíté8sel jrltott 

el, Trácián, Jllírián át Az ·illír nép névadó ősatyját, 
lllírioszt, kígyóval személyesítették rneg A hellén 

kultúrába1i Aszkle1Jiosz ernberisten lciegészíf.ő}e. A 

szerző a Kárpát-medencében i. e 500 körüli emléke

ken fedezte fel először a kígyókultusz nyomait kerá
, 1niáko1i, rnajd bro1iz és vas tárgyakon, karikákon, kar

pereceken, anielyek feltehetően 01vo.sok jelvtnyei vol

tak 
* 

Rendkívül érdekes, hogy az ősi kígyótisztelet 
1nik:é11t él napjainkban is, a XX században, hiszen 

még ma is ott diszeleg >alamennyi gyógyszertár
ban, még ma is jelvénye az egészségügy dolgozói
nak polgári vagy katonai életben egyaránt Nem 

árt ezért egy rövid történeti visszapillantás 
Legősibb előfordulása a sumér kultúrában talál

ható n1eg, de jóformán \ralan1ennyi keleti nép és 

az egyipton1iak: is egyaránt tisztelték 1nint alvi
lági főistenséget, vagy mint a túlvilág istenét, de 
esryfÜ1 n1án n1inde11 0.'let hen az egészség és az OI VOS

lás jelképe volt 
Európában először a Balkán-félszigeten tűnt fol 

a krétai kultúrával a pela.zgok népénél, valószínű
leg kisázsiai vagy egyiptomi fonáshól Tőlük vet
ték át a tlnákok és egyben ők adták a nagy gyó
gyító nevét is: Aszklepiosz (asz= kígyó; klepi = 
vn1ire csavarodni: bot köré csavarodó kígyó). -E~z a 

th1ák kígyókultusz elsősorban a szo1nszéd görö
gök11él és az ülíreknél terjedt el, ahol nlegtartotta 

eredeti és ősi fo1 nláját Rendkívül érdekes, l1ogy 

n1aga az illír szó is innen szárn1azik: illur =kígyó 
Illíriosz, a herosz vagy istenség, az illír nép ősatyja, 

a inegsze1nél:y csített kígyó (vagy sok esetben sár
kány!) és így is ábrázolták Maga az illír nép és or
szág keletkezése egy kígyómondához kapcsolódik: 

lllíriosz isten halála, után isn1ét kígyóvá vált, 

pontosan úg}', n1int szülei Sí1jának helvét ott vél
ték, ahol Epida.urosz városa állt. Szá1nos barlang, 

település, hegy ne\re órzi n1ég ina is a hajdani kígyó
kultuszt az egész Adria ·vidéken 

l\fagát a 11épet és országot is ezért nevezték- el a 

k:ígyók népének és országának Görögül a vidéket 
,,dTal{ontophoro11'' (kígyókban gazdag) néven e1n
legették, magát az Adriát pedig „Drakontosz pon
tosz" -nak (Kígyó-tenger) nevezték 

Napjainkban is „Zmijar" -nak (kígyóembernek) 

ne>ezik a gyógyítással foglalkozókat, javasembe
reket, kuruzslókat De ott él a kígyószimbólum 
jófor1nán inindenben: csa.ládnévben, faluné'; be11, 

díszítésben egyaránt. Ezt a kuítuszt a gö1ögök 

nemesítették meg, alalútották át ősi fo1 májáhól, 
sőt egy rendkívül színes n1011dával ajándékozták 

ineg az en1beriséget Gondolol{ itt az EEJA cín1ü 
költen1é11y1-e, ahol a lenyilazott Coronis teten1é-

ből, an1iko1 azt n1á1 a n1áglya lángja,i kezdték nyal
dosni Apollón (vagy Hermesz?) kiragadta a még 
meg sem született-Aszklepioszt és átadta Chiron 

kentaurnak, hogy nevelje fel Chiron kitűnően ér
tett a gy.óg·yításl1oz; ezért neve is nlaradt fenn a 
,,chirurgia'' szóban 

A kígyókultusz gyógyító ernje az Aszklepiose
féle gyógyászat Legnagyobb tökélyre állítólag az 
az epidauroszi gyógyhelyen fejlesztették Innen 
számos, 1endJ{ívül érdekes tudósítás is lnaradt fenn, 
melyek közül a következőt idézem: A beteg és a 
gyógyító istenség között a találkozás előfeltétele 
volt a beteg „inkubációja"; az előírt szertartáso
kat el kellett végeznie, majd külön egy ene a céha 

szolgáló helyiségbe aludni tért „A beteg mosakod
jék meg, vesse le ruháit, és burkolódzzék fehér 
köntösbe Menjen a nagy hálóterembe, ne le
gyen rajta se gyűrű, se öv, nlenjen lnezitláb " 

A gyógyítás természetesen misztikus körülmé
nyek között végezték) de inint a f811nn1a1adt írásos 

emlékekből is lzitűnik, te1 vsze1 ű volt. Re11dszcre
sen alkaln1aztak iszappakolást_, vízkúrát. Sokat ad
tak a környezetre, és 111ü1t azt a legutóbbi régészeti 

kutatások is kimutatták, életvidám építészettel, 
bensőséges hittel segítették a gyógyulást .. Az ott 
levő fürrásvíz ásvánvta,rtahna bizonyossá teszi an
nak a gyógyításban való alkalmazását. 

A kígyó lassa.n csal.z az en1beriste11 kiegészítője 
lett Talán az egyik legszebb „aszklepieion" -t a mai 
Kjusztendil bolgár várnsnál tárják fel (régi neve: 
Pautalia) A foltá1ások során előforduló pénzeken 
a bot köré csavarodó kígyók képe látható, de meg
található Aszklepiosz, Hygieia és Teleszforosz képe 
is, sőt néhány példány nlég lnegórizte az aszkle
pion képét is, bár maga a kígyó lassan jelképpé 

zsugorodott 
A kígyókultusz leg1égebbi nyomai, melyeket a 

Kárpátn1cdencében találtatn, a korai vaskorból, te
hát i. e 500 körüli időből származnak Számos dí
szítőfOr1na őrizte n1eg ke1ámiákon, de legszebben 
egy magántulajdonban levő, bronzból öntött kígyó 
e1nlékeztett erre a kultuszra \Talószínű, .hogy egy 

01 vasnak volt jelvén:ye; esetleg gyógyerőt tulajdo
nítottak neki J<~gy n1ásil.z kígyóforn1a n1ár a késői 
vasko1 ból szá11nazik és karperec volt, n1ert öt ka
rikát alakítottak ki a kígyó testéből Számos alak
ba11 1naradt fen11a1ón1ai korban, an1iko1 a lúgyó
kultusz ismét teljes hellén finomságával élhetett a 
Kárpát-1nede11cében is 

llyen szerepet játszott Illiria a kígyókultuszban, 
ahol talán valóban a legősibb, a suméroktól átvett 
és fejlesztett formában élt és virágzott 

f. C e II e Ili lll H: /l,aHHble 0 nOK.fl01-l€HUll J.Hee 

flepBbIC HCIOPH'-leCI{HC rra~UlTII noqreHH5f 3111CH ocra

JIHCb tt3 nnJ11epcK011 KYJibrYphl B EBponY oHo rrepellIJIO 
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qepe3 Ernner, Tpa1ouo H I1nnnpn10 Dpao1el( HJIJHip
cKoro Hapo,a;a 6bIJ1 OJIHQ"erBopeH B BH,a;e 3lll€H B rpe,Il;CCKOli 
KYJibIYpe oHa ,a;ononHHer lieJJoseKo-6-ora Ac101entt5I B 
I-{aprrarcKOIÍ __ o_6nacTrr asrop srrepsb1e Ha naM5IIHHKaX 11c-
1opttH H3 500 ;n:o---Hall\CiÍ 3jJbI orKjJhIBaJI CJIC,Il;bl KYHbra 
3MCH Ha KepaMHKe, aaTeM Ha H3,a;CJIH5IX H3 6püH3bI H )f(e
.'IC3a, KO.'Ihu;ax, 6pacnerax, Korop&re no npe,a;no11o)l<ett1110 
l\IOI'JIH Őb!'Tb 3H3I(Jl\Ui spa11ei1 

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 Su1nerian relicks. The cult reached Europe 1vith 
Egyptian mediation, th1ough Thrakia and Illiria The 
narne--gi,,"ing anccstor of the Illirian people, Illirios, used 
to be personified by a serpent. In the Hellenic culture, 
the se1 pent was a s;yn1bolic belonging of Asklepios, the 
de1nigod Traces of the serpent cult \Ver e detccted by thc 
prescnt author in the Carpathian bai::in as first on pottery 

·------~ 

vessels from about 500 B C., then also on bronze and 
ü·on objects, on bracelets, etc, that •vere presumably 
n1cdical badges 

G Szepessy: Ein Bed1ag zu1 (}eschichte de8 
1..'5chlangenkulte13 

Die ersten Spmen <les Schlangenkultes sind aus de1 
sumerischen Kultur zmückgeblieben Der Kult ist 1nit 
egyptischer Vern1ittlung über Tlnakien un Illirien naoh 
Europa gelangen Der Urgros?vater <les illiiischen \Tol
kes •vmdc n1it einor Schlange personifiziert In der 
hellenischen Kultur ';var die Schlange ein Requisit von 
_4._eskulap, des inenschlich-göttlichen \Vesens Die ersten 
Spure des Schlangenkultes \\·urden ,-on1 \Terfasser im 
Karpatenbecken aUf-DB1lkmfile1 vom et1va 500 vo1 
Chrisi Gebu1t, niünlich auf Keramik, dan auf bronzer
nen und oisernen Gegensti:í.nden, Riggen, Ar·n1blindern, 
die vern1utlich medizinische Abzeiohnungen sein dürf
ten, aufgefunden 

(.M~ agyar Vegyésze~i M úzeurn, Várpalota) 
Érkezett: 1971. IX 23 

\TÍRUSOK „l\1ÁG}..TESES" 
EMLÉKEZŐTEHETSÉGE 

JPN Ost Ap.-Ztg 25 (40), 470 (19'1) 
Sza1anszkban, a szovjetunióbeli Mordvin Aut.onóm 

]{_öztá1saság fővárosában Szoszunov p1of. laboratóri
un1ában felfedezte a naptevékenység hatását a fágkép.
zőclés1e Felfede:..-;ését a n1oszkvai és a szimferopoli egye
t cin 01 \-OsJ"nrlon1ányi ka1án n10gerősített.ók. I<:orábban 
is isrne1etes volt, hogy a naptevékenység és a grippejá1-
ványok között összefüggés van De inivel lehet ezt a i·ej
tél:yesnd< tünő összefüggést n1agya1ázni? 

A naptc,.,ékonység változásai a földön n1ágneses viha
rokat keltenek, an1elyok kihatnak a 1nik1oorganiz1nusok 
élcttevékenységé1e. A baktériun1ok és vírusok ugyanis 
iendkívül éizókeny élölények, 1nelyek a föld mágneses 
rnezejénck a.z átlagostól való legkisebb eltérésére reagál
nak 

'fény, hogy a 1nágnt:Sf:!S inező bE-Jfülyásának n1ec:ha
nizn1usát az állat- és növén)' világi a még nem is1nerjük 
1.ökl~letcsen .. A ko1szei ű inágnes-biológiában több fűl
t<·J\ össel találkozunk, 1nelyck a nlik1·oorganizmusok akti
vitá.sána.k a magnetoszféra zavaiaitól való szokatlan 
függőségét igyekeznek rneg1nagy aI ázni. Egyik ezek kö
zül azon alapszik, hogy a fejlődési folya1nat alatt a te1 ·· 
inészet és azok korai képviselői - a vü usok és bakté-
1 iun1ok - hozzáidon1ultak a föld inágneses n1ezejéhez és 
annak nlindt-Jn ingadozására reagálnak. A mágneses vi
harok info11náoiós fo11ást jelentenek a külvilág közelgő 
1neguizkódtatásaüa és iámutatnak az azokhoz való 
alkaln1azkodás szükségességére. A niik1 oorganizrnusok 
gunotikai kódjában infonnáció lehet „Uetáplálva", s ez 
közli azt, ini nlódon k8ll a 1nagnetoszfére változásaü a 
ieagrHniuk ahhoz, hogy azokat túlélhessék Eszerint a 
baktéliu1nok a n1ikrokozn1osz sok évmillió éves evolu
cióját emlékezetükben tartják 

A n1oszkvai II. Orvostudo1nányi Egyete1nen vizsgál
ták a rnágneses tér befülyását a mikrobák bizonyos 
1 ulajdonságaira„ Azt találták, hogy mágneses besugár
zásra a bélbakté1iwnok szaporodása n1egsokszo1·ozó
dott, 1nás bakté1iumfttjták pedig olyan antibiotikwn
konei:-_,ntrác:ió nlellett is növekedésnek indultak, ameh,· 
nen1 rnágnesozett baktériurnok szá1ná1a biztos pusztuláSt 
jC:'lont- A. Jnágnesezett siaph)loc:ooousok tetraciklinnel 
sze1nbeni ellenállása. pl. négyszeresére n6, penicillinnel 
S%t-11nben pedig 300-400-szo1os1?t . .\. dizt-Jntéria-1nikrÓ·· 
háknak a bakte1iofágok llánti érzéketlensége rnágnescs 
lies11gárzás hatására 100-1000-·szeresre nőtt! 

i\ \ í1 usok Cletképessége tanuln1ányozásának n1egbíz-

ható alanyai a bakteriofágok ~4.. sza1anszki laborató· 
riumban ezekkel vizsgálták a naptevékenység és a mág
neses mező befolyását a n1ik1ovilág legkisebb élőlényeire 
l\íegállapították, hogy a mágneses tér a fágképz6dés 
intenzitását a iöntgen-, vagy ibolyántúli besugárzáshoz 
hasonlóan növeli Ezzel kísé1letileg bizonyították, hogy 
a vírusok éppen úgy, mint a baktériumok, a 1nikrokoz
n1osz evolúcióját „emlékezetben tartják" és alkahnaz
kodnak a külvilág változásaihoz (028) 

RB 

KORLÁTOZZÁK 
A GYÓGYSZERKÜLÖNLEGESSÉGEK 

FORGALMÁT AZ USA-BAN 
Bej Öst Ap.-Ztg 25 (48), 915 (19 71) 
Az ainerikai Food et Dr ug Ad1uinist1ation (B'DA) új 

r·endelkezések kiadását tervezi a több hatóanyag össze
tételéből álló (oombination of drugs) speciálif-.ásokkal 
kapcsolatban. Ha a iendelkezós életbe lép, ügy igen sok 
gyógyszerkészítrnényt ki kt-.11 majd vonni a forgalo1nból 
Az új előírások inegkövet,elik annak bizonyítását, hogy 
inilyen inódon járnlnak hozzá az t-~gyes alkallészek a, 
gyógyszer hatásosságához Arnennyiben ilyen bizonyla
tok nen1 állanak a g:yártó cég 1endclkezésé1e, úgy klini
kai kísérletekkel kell igazoinia, rnilyen szerepe van az 
egyes összetevőknek a gyógyszer hatásosságában. Ennek 
hiányában a készítményt ki kell vonni a forgalomból 
Az USA-ban fürgalomban levő speciálitásoknak kereken 
a fC!e összetett készítmény. A gyógysze1ipa1 vezetőinek 
véleménye szerint hosszadalrnas vitákra és E::llentét.ckre 
lehet szá1nítani a hatóság és az érdekeltek között, ann1U 
is inkább, minthogy a legkereset.tebb 200 különlegesség 
4-0%-a összetett készítmény. Az _H'f)_A_ 01 vosi bizot tságá.
nak igazgatója, Dr Sinions biztosi a veszi, hogy a rendel
kezés életbe léptévöl lónyegesf!ll csökkenni fog a forga
lomban maradó készít1nényck szárna; sz81inte „csak a 
legé1 tékesebbek maradnak meg.'' Az :B'1)A behatóan vizs
gálta az 1938 és 1962 között engedélyt-Jzett gyógyszerké
szítn1ények hatásosságát A 2800 speciálitás közül 1800 
több a.lkat1észből á.Ut A rendelke..i:ések természet.szeriíen 
1najd az új készítményekre is vonatkoznak, így ezeknek 
e,ngedélyeztetést-J a jövőben lényegesen nehezebb lesz 
Ambár a kon1binált hatóanyagú készítmények sztirna 
az utóbbi években csökkenést mutat, mégis lén;:.-eg8sen 
1neghaladja a fü1galomba kc1 ült, egy hatóanyagot ta.1 -
talrnazó gyógyszerek szárnál Az ok nyilYánvaló: egy
szerűbb és hasznot,hajt.óbb a gyá1tó szt-Jn1pontjából meg
le,.,·Ő hatóanyagokból egy új összetételt előállítani, n--iint 
egy teljesen új faunakont kifejleszteni (OG9) 
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