
2000. június GYÓGYSZERÉSZET 361 

A magyar gyógyítás évszázadaí 
VU. rész: A középkori orvoslás példája: Szent Antal tüze és az antoniták 

A korai középkortól kezdve Európa szán1os országá
nak népét rejtélyes betegség tartotta rettegésben, rnely 
n1indig tö1negesen szedte áldozatait. l(ülönös betegség 
volt ez, n1crt csak Európa középső részén jelentkezett, 
n!Íg az ~szaki országok. az Ibériai és az Appennin-félszi
get déli része, vala1nint Görögország területe kiinaradt. 

."\ 1ncgbctegedés többnyire kisebb vagy nagyobb terü
leten közel cgyidöbcn. tön1cgescn jelentkezett (tízezres 
halálozási szá1nok rövid idő alatt!); az alsóbb. szegé
nyebb néprétegekben sokkal gyakoribb volt (,.1\nnc
Leute Krankheit"); kezdete jórészt a későnyári-őszi hóna
pokra esett: csapadékos. esős években, ínséges. háborús 
időszakban gyakoribb volt: a testvégeken (acra) kezdő
dött (orr, fülek, kéz-lábujjak), onnan teijedt tovúbb. Kez
detben zsibbadás (.,K.ribbelkrankheit''). n1ajd elviselhetet
lenségig fokozódó égő fájdalon1 („tüz") jelentkezett. \lé
gül a n1egtán1adott testrészek elhaltak és csonkolódtak 
(n1utilatio). Ezek a tünetek együtt júrhattak eszrnélctvcsz
téscs (epilcptifonnis) rosszul!étekkcl. vagy ez utóbbiak 
önállóan léptek föl. s nen1 egy esetben súlyos n1entalis ha
nyatláshoz vezettek. 

1.\ középkor szel\en1iségének n1cgfelelőcn védöszen
tek oltaln1át keresték a kegyetlen. berol:yásolhatatlan be
tegséggel szcn1bcn. i\ lokólis védöszentck sorúból csak
hainar kicn1elkedett és incghatározó jelentöségü lett az 
idösebbik (rc1nete. egyipton1i. sivatagi. Nagy) Szent :\n
tal (szül. 25 l körül. e!hunyr 356-ban). 

Tanitvúny·a. S'=ent Athanasios últal irt életrajzúbó! és 
!egenclújából tudjuk. hogy fiatalkorában hátat rordítot\ 
szülei - jón1óclú egyipto1ni polgúrok - élt..:tn1ódjúnak. és 
örökrészét szétosztva a sivatagba \'Onult re1nctének. Irtó
zatos kísértések és gyötrésck (lnelyck festők - Scho11-
ga11e1; Bosch. Grii11e1rald. Jlax E'n1st. ,\fa1u.:sse. Kondor 
Béla - kedvelt tétnái) után jutott el a 1negvilágosodúsra. 
és is1nerte föl hivatását. Összegyüjtötte a puszta helyeken 
é!ö ren1etéket. s közösségi életüket n1egszervezvc a szer
zetes-rendek atyja lett (ezért nevezik Szent .'\nta! apátúr
nak és ábrúzolják ~ ritkún! - trónuson ülve. a pú ti ornútus
ban. púsztorbottal is; pl. !senhein1, J?e/ugo, Otranto). Ta
!úlkozúsa a rnúsik nagy ren1ete-össel. Ren1e1e S::ent Pállal 
szintén gyakori tén1ája az cgyhúzi rnüvészctnck (!. ábra). 
Több rnint 100 éves korában halt 1neg, ezért úbrúzo!ják 
ősz hajú, idős ernbernek. (f\ 1najdnen1 ezer évvel később 
élt, népszcrüségévcl a re1ncte ös alakj{1t elhotnúlyosító 
púduai szent ( 1195-1231) fiatal korúban túvozott az élők 
sorából). Rc1nete Szent J\ntalt titkos helyen te1nették cl. s 
a Legenda aurea elbeszélése szerint csak kés6bb. csodús 
körüln1ényck között tahíltúk n1cg fi)\di inaradvúnyait. 
Ezeket sok csodától kísérve Bizáncba vitték. 1najd a ke
resztes háborúk idején. 1070 körül /I-: Ro111a11os f)iogc11c;.1. 

bizánci császór a hadjúratban résztvctt francia lovagok
nak ajándékozta. [gy került Dél-kelet Franciaországba. 

Dauphinéba (Mota nen1orosa = La Motte aux Bois = 
tvlota Sancti 1\ntonii). ,\ szent történet eln1ondja, hogy a 
11. sz.-i nagy ,Járvány" idején Gasto1111ak, a dauphinéi 
grófnak a fia, Guérin is 1negbetegedett Szent Antal tüzé
ben. s 1núr halülün volt. Ekkor 10gadalmat tettek: ha 111eg
gyógyul, egész életüket a pokoli tüz úldozatai úpolásúnak 
szentelik. ;\ legenda gyönyöri.i, szirnbolikus nyelven be
széli cl tovább a gyógyító rend alapítását Fia gyógyulása 
napjún a grófnak áhnúban n1cgjelent Ren1ete Szent ;\ntal, 
s e1nlék.eztette fogadahnúra. T alakú botjút átvéve tőle. 
parancsára a földbe szúrta: az rögtön kilo1nbosodott és 
nagy ff1vú terebélyesedett. Fölölte Isten úldást osztó keze 
jt::icnt n1cg. ;\ ren1ctc szent pedig így szólt a csodúlkozó 
Gastonhoz: „Í1ne, ez a fe!ebaníti szeretet fája, ezt te fogod 
ncvcn1ben elplúntúlni. Te és kövctöici gyakoroljátok a sze
gények irúnti szeretetet''. Itt és így alakult ki kegyhelye, a 
késöbbi St. ;\ntoinc, a nevét visclö, e betegeket gyógyító 
és zar{lnclokokat istápoló francia indíttatúsú rend anyako
llistora ( 1096 előtt). 

J\z antonita rend valóban \'iharos gyorsasággal te1jeclt 
él föként Európa bctcgségtöl sújtott területein. 1nutatva az 
igény nagysúgát. a kór és a közegészségügyi feladat sú
lyossúgút. val<unint a fölis1ncn'.:s és a kezelés jclentöségét. 
EiTe utal az is. hogy a helyi egyhúzi hatóságok jogköre 
alól kie1nelt. különleges jogi státusuk volt. .A kolostorokat 
ado1núny·gyüjtésböl tartottúk tt::nn. egy-egy kolostorhoz 
olykor (·1riúsi. orszúgnyi gylíjtötcrü!et 1artozott. ;\ ,.zsúkos 
barútok„ (fratres saccati) a tennészctbeni adon1únyokat 
ideiglenesen gyüjtöhclycken (tenninia) raktúroztúk. [(é
söbb ezek lettek az újabb kolostorok csírái. 

/\ tennészctbeli aclon1ÚnJ'<Jk egyike, az élö disznó 
(·szent ;\ntal disznaja· - szinte inindcn re1ncte Szent :\n-
1a! ábrázolás clrnaradhatatlan attribútutna) különleges 
,.jogúl!úst" és 1ncgbccsülést éh·ezett: n1cgjclö\ve. élete 
végéig szabadon rnozoghatott. túrhatott. ehetett. ~unit 

akart - senki nen1 kor!útozhatta. vagy haragudhatott e111i
att. 

;\kolostorokban ke\·és szt.:'rzt:tcs élt. 1nunkújukat vilá
gi 1nunkatúrsak is segítették. ;\ kolostor és a betegek jo
gait (! ~). vala1nint kötclt.:"zettségcit szigorú statuturnok 
biztosítottúk. ;\ betegek n.1\vétclénél szigorú területi elv 
érvényesült (nihil novun1 sub solc ... ): a nen1 a kolostor 
területéhez tartozó beteget átkísérték a „területileg illeté
kes" kolostorba. ,;\ kolostorokba szigorúan csak Szent 
.'\nta\ tüzében rnegbetcgedettekct lehetett fölvenni (,.nulli 
rccipiantur ... nisi tacti fuerint scu rnutilati 1norbo S . 
. :\ntonii„. 1503 ). Ez többnyire ~letc végéig tartó úpolást
gondozúst jelentett.:\ betegnek ingó fül di javait hivatalo
san a kolostorra kellett testúlnia. ;\ n1ár ott ápolt betegek 
Cs a szerzetesek együttesen (! !) biráltúk. döntött~k cl. 
hogy a föl,·ételrc javasolt vagy jelentkezett beteg valóban 
Szent :\ntal tüzében szenved-e? 
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Önúlló kolostor (praeccptoria generalis) vezetője 
(pracceptor) az első évszázadokban csak francia lehetett, 
s a szigorúan centra\izúlt rendi szervezet értehnébcn 
ezeknek évente részt kellett venniük a St. Antoine-i nagy
káptalanon (ez pl. rvlagyarországról 111integy 1500 kilo-
1n~tercs utat jelentett!). A nen1 egyszer igen inüvelt, egye
te1net is végzett szerzetesek ilyenkor diplo1náciai felada
tokat is kaptak-végeztek. 

Az antonita kolostorok gazdagsága, és az ebből faka
dó kísértések, visszaélések isn1ételt rendi refonnokat tet
tek szükségessé, de a virágkor után hanyatlásukat ezek 
sc111 tudták n1cgállítani. Éles kritikájuk is n1ór korún hall

ható. pl. Danténál: 

. .Így lesz :\ntal disznaja kövérebb 
s híznak disznónál is disznóbb barátok" 
(Paradicsom XXlX. l 2-!-125) 

To\·úbbi kritikai 1ncgjcgyzésck talúlhatók Boccaccio 

eg:yik elbeszélCsébcn (Dckan1eron. 13-1-3-1353 ). Rabelais 
Gargantua-júban ( 1533). hazúnkban pedig S::::khárosi /"lor-
1·á1/z András prédikátor csúfolódó versében ( 16. sz). 
Ugyanakkor föltünö. hogy az 1578-ban 1ncgjelcnt Ördögi 
kísértetek e. 1nunkájában a ,.páp{1sok" ellen elszántan ha
dakozó Bon1c111is::::a Péter prédikútor 1ni\ycn 111egkülön
böztetett tisztelettel ír R_en1ctc Szent 1\ntalról. /\. kritika 
tchút ncn1 a n1indenki últal tisztelt szentet. hanen1 egyes 
1néltatlan utódjait illette. 1\z antonita rend hanyatlásút be
tetézte a kettős púpasúg (a kolostorok egyik része a rón1ai-. 
az anyakolostor viszont az ellcnpúpa főhatósága alatt éltl) 
ídöszaka. 1najd a rcfon11úció. 1\z a\a1nizsnagyüjtést és a 
disznók kiváltságos helyzetét a tridenti zsinat tiltotta. il
letve szüntette rncg. ;\ 17. sz. végétöl -·egy-két kivétcltöl 
eltekintve-~ az antonita kolostorok nH.:gszüntek é\ni-n1ü
ködni. 

:-\ középkori ivlagyarorszúgon hárotn antonita kolos
torról van okleveles adatunk. A.z alapítás sorrendjCben: 
Szepcsdaróc (1273 utún). Pozsony (jóval első okiratos 
c1nlítése. 1309 e!ött). továbbú Segcs\·úr ( 1 ~i~7 clött) . .:\ 
negyedik pontos he!yét ne1n tudjuk. \'alahol a inai Szlové
nia területén lehc1ctt. Zúgrúbtól ncn1 n1cssze ( 1326). Nap
jainkra csak a tnagyarorszúgi pracccptoria generalis, 
Szcpcsdaróc tc1nplo111a 1naradt 111cg viszonylag Cpen (2. 
ábra; tornya jllval késöbb. vi!lún1csapús következtében 
pusztult t!l). körülötte a kolostor csekély ro1njaival. Epcn 
\·an \'iszont a közt!li patak fülött útívelö középkori kőhíd. 

i\z ország bc!st'.jébcn nincs. ne111 is volt kolostoruk .. A 
K.úrpút-1nc<.h:nce percn1Cn. hegyvidéken (alacsonyabb évi 
útlaghő1nérséklet. több csapadék), \'a\ószíntileg zarún
dok-út\·onalak n1cntén és a korai francia (..vallon". 
„olasz") telepítések környezetében alapított antonita ko
lostorok hcl:yc és a betegség tc.nnészetérö! fentebb 111011-
dottak jelzik azt. <:Hnit a ,.\·ilúgi" tudon1úny csak a 17-18. 
században kezdett fülis1nt'.rni. hogy· tudniillik jelen eset
ben ncn1 járvúnyos betcgségröL hanen1 tü1ncges. alin1cn
túris {ct'.reú!is) 1nérgezCsrö\ van szó. an1it a kenyérgabo
núba ür!ött goinba. az any·arozs rC?a1·íceps p11rp11rca (Fr.) 

Tul.: dr(lgja a Secalc cornul!u11) crös hatúsú crgot-a\ka
loidúi okoztak. (i\-Iindcn bizonnyal. a n1ég kialakulatlan 

bőr- és belgyógyászati difft:renciúlis diagnosztika 1niatt 
sokáig n1ús kórfonnúk is (pl. Loliu1n, Uslitago okozta 
1nérgczés, orbánc (= erysipclas) stb.) 1ncgbújhattak a 
Szent 1\.ntal tüze név alatt.) 

1-legyvidéken, hüvösebb, csapadékos területeken a 
rozs a fö kenyérgabona. Esös-hüvös nyáron pedig jobban 
szaporodik a go1nba. Ínséges esztendőkben és a szegé
nyebb rétegek tagjai korábban nyúlnak hozzú az új ter
n1éshez (állás-szúrítús közben az anyarozs alkaloidái 
bo1nlanak). r\z ergot-alkaloidák okozta érszükület a test
végeken a legkifejezettebb, azok elhalúsát okozzák (crgo
tisn1us gangracnosus). A. központi idegrendszer ereinek 
(körülírt vagy diffúz) szükülete pedig hypoxia. oeden1a 
iniatt cpileptogcn gócot hozhat létre (ergotis1nus convul
sivus). Tartós hatús esetén hypoxiús agykúrosod~is is je
lt!ntkezhet. Rendszerint súlyosbítja a hcl~yzctct. hogy· a kc
nyérlisztbc őrölt anyarozs kellc1ncs ízü\·é-illatúvú teszi a 

kt!nycrct. t'.zt:rt sok helyen tudatosan(!!) őrölték bele 1nég 
a 20. sz.-ban ís (utolsó tön1egcs ergotisinus elörordulúsok: 
a 1nagyarorszúgi Belényes-\'askoh vidékén (Bihar 1ne
gyc) 1908, irorszúg 1926. Oroszorszúg 1926-27. Francia
orszúg 1951 és 1953. Etiópia 1977--78) . .i\ 1udo1núnyos 
föl!s1nerést követte a 1nalon1technika javulása (az anya

rozs „szeinck'' cltóvolítása), igy a 18. sz.-tól jc!entöscn 
csökkent az ergotis1nus esetek szú1na az érintett orszúgok
ban. 

llycn \'Olt a francia crcdetü antonita rend szcrvczcte, 
n1üködése és élete. i-\ kevés 1néltatlan ügyir<:1t. oklevél, 
gúnyvers nc1n ho1núlyosíthatja cl előttünk a csöndbcn. 
becsülctt'.scn dolgozó né\·telcnck úldozatos 1nunkájút. 
Példújukon kívúntuk be111u1atni a jól szervezett. hatékony 
ktizépkori or\·oslúst. Szerepüket. alkotúsaikat. és a hatú
sukra. illct\·e körülöttük kialakult 1nüvészi Cnékcket látva 
értetlenül ó!lunk a tudatlan és inüvcletlen c1nb.:rek ,.sötL·t 
középkorr(1l„ unúsig sznjkózott vé!c1nénye e!ött. 

Igen jó okunk van föltételezni. hogy az antonitúk -
1nCg jóva! a tuclon1ányos fölfcdczCsek előtt - tisztóban 
\'Oltak a Szent :-\ntal tüze lényegével és gyógy1nódjával. 
t:zt azonban rendi titokként kezelték. (Ez ina szú111unkra 
rnegdöbbentöen hangzik. dc abban a korban ez 1negCrthe
tö. elfögadható volt, és végül is: ők kezelték-gyógyították 
a rászorulókat). St. .:\ntoineban (innen vannak korai és 
rCszle1es ad~ltainkl az t'.!sö ott töltött napon csak a rend 
1nahnaiban öröh (azaz an:yarozsn1t'.ntcs) lisztböl készült 
kenyeret ehettek (egyes tudósok éppen ezen az al<1pon tu
lajdonítanak az antonitáknak fontos szt'.repet a 111alo1n
tcchnika f'cjit:sztésében. ;-\ szepcsdaróci kolostornak is 
,·olt inahna a f-[crnúd n1t!llett) . .'-\ n1úsodik naptól (boros) 
növényi ki\·onatokat (saint \'inage, 1nclybe11 nagy valószí
nüséggel értágító hatúsú drogok is voltak), ,.;-\ntonius vi
zet"· és .J-\ntonius-balzsan1ot" kaptak. Ezek voltak a rend 
.. ren1cdia singularia··-i. ;-\ nagyobb kolostorokban orvos. 
söt sebészor\·os is 1nüködött (pl. a 16. században Strass
burgban /J. v. Gcrsc/01/f St. i\ntoine dc \'icnnois-ban 
(/11.1· JJidicrJ a szükséges an1put<íciók elvégzésére. 

i-\Z el111011dottakat tö1nörcn foglalják össze Ri:1nctt: 
Szent .'\ntal ábrázolúsai ( falképck. szúrnyas oltárok. szob
rok). Ezek hazúnkban - inint Bálint .5ú11dor 1ncgúllapitot
ta - az antonita kolostorok (Szcpcsdaróc, Pozsony. S eges-
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/. ii/1r11 . . -J1Jjo11 lcgc11dúri11111 (!330 /,iiríif): „1!11gy1111 re:erre egyj11rAa.1 
S:enr Anra!t S:enr Pú! ccllá_júho: ". 

:;, úhr11. A .1:q1e.11/11rúci egyf;ori a11to11iru f;o/ostor-IL'lllJIÍOlll, 
11111i áll11J1o!Úb1111 (Forrás: Plicka, K.: Spü •. l/11rti11, Osw:tu) 

1 Furrú.1: L,·l'lil'(~I' f:: .1/agyar A1~io11 lcge11dliri11111. B11d11pesr, 19":'5) 

3. úhr11 .. ·llhrcchr I>iircr: Remere S:e11f Antal 
1 ! 5 JiJ, n;:111er.1:cf! . ..!: iriú".1· s:e111 cKrm11gtilw11, 11 1·úr11.\'(11J f;iriíl, 

d111t;fkcdésbc 11u'rílfre. 
.\Jdlcrre cse11g1/.1· ftcrcs:(ic 

5. úhro. Liirichi „ i i:ilcfzen '"-.1/e.\fer: S:c11f A11ta/ 11u·gl,i-
sc;rtó·e ( l 5 l 0 kiirii/, Do1u111eschi11ge11, Fiirstenbcrg 

S11111111!1111ge11). A: idi"is s:e11r cfhagyorr hclye11, rlis:uú!.'. 
,·gy e:1..;ú' f;c:tl beteg t•s a .fi-'ldmcfL•s Kúl'r11"i rúrsaságú

/!1111 . .. J hal oldali dis:1ui 11yuká11 ó· a S:.e11t iii•én cse11gti" 

./. úhr11. F11ragou cime1pa_j:s 
a s:cpesdarrici l<'1J1f'/0111 

s:e11ray .1rall11111ú11 
( Forni.1: l\ii"s:.egfzy !:'. r11i:11) 

lí. úbr11. S:('f!esdaniciji·cs/11ici!il11s ( ! ./. s:.ú:;tl(f dsá 11eg!'edc ~ 1-1. s:ú:(//f másodif; 
fele). K1is:;cghy E. ra_i:11 a resraurúlcís c!tirri úllapo1ni!. 

/.A kL't Remete S:;e11t ut!ál/;o;.1isa; 2. S:e11t A11talr iirdiigíili g)'iitrik: 
3. FehL:l'ltt;pfútmrijáhan fdsá·fl•tili; ../.A Hú·l;rt1! a tcfr/t clrombull'lt mencf<ii! fllfr 
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vár és a délnyugati határ) környezetében sürüsödnek. Az 
in1ádságban, olvasásban vagy ehnélkedésben ehnerült 
idős, ősz hajú szentet többnyire elhagyaiott helyen (3. áb
ra), barlangban vagy az előtt egyedül !útjuk, fekete kán1-
zsában, az chnaradhatatlan disznó(k) társaságában. A 
kán1zsa vúllán T alakú (egyiptomi-, -rau) kereszt \útható. 
(Ez a jel volt az antonita kolostorok tornyán, oron1zatán; 
ilyen, vagy r alakú bot látható Szent Antal, illetve az ala
n1izsnagyüjtő barátok kezében is, a figyelen1 fölhívására 
(és a Gonosz elűzésére) egy vagy két csengővel fölszerel
ve (4. ábra). A szent előtt térdeplő-álló beteg(ek) keze 
(vagy 111ás testrésze) lángol („Szent ;\ntal tüze''! 5. ábra). 
Ha fogadahni tárgyak (offer) láthatók a képen. azok is 
többnyire a (111egbetegcciett) végtagokat jelenítik n1cg. 
(Jyakran \útható a Gonosz, a J(ísértő (ne1n egyszer óriási) 
alakja, ~s annak segítőtársai-eszközei, vagy a szentet 
gyötrő !Cleln1ctes lények (6. ábra). Ezeken kívül budai 
kályhacsen1pén. gótikus kelyheken, az ún. Anjou-lcgcn
dáriun1ban, továbbú f-Iadnagy Bálint pálos szerzetes ős
nyon1tatvúnyában is találkozunk alakjával. 

Nagyobb szá1nú 1negbetegedéssel járó alin1entaris 
111érgezések n1ég napjainkban is előfordulnak. Nyers rozs
pehely fogyasztás (n1üzli) során is írtak le elszórt alin1en
taris ergotisn1us eseteket. Ezeknél azonban sokkal gyako
ribbak a iatrogen ártaln1ak, n1elyek elsősorban a 1nigraine 
1niatt, vagy nőgyógyászati javallatra tartósan, nagy 1neny
nyiségben szedett nagyhatúsú, tisztított ergot-a\kaloi<lák 
szedése során alakulnak ki. Ezek hatását az időközben 
forga!otnba került béta-receptorgútlók, valan1int a 111akro
lid antibiotikun1ok egyidejü szedése szinergizrnus révén 
olykor katasztrofális tnértékben fokozhatja. Nern egyszer 
an1putúcióra is sor került (Ve11te1; Joubert). 

:'\z Európút bejáró kísértet, a fenyegető rén1 tehát el
tünt - a betcgségnevet azonban napjainkig rnegörizte a 
népi cn1lCkczct. /\ Szent .~\ntal tüze kórfonna és bctcgség
név is1ncrete és a betegség népi gyógy1nódjai a hazai kö
zépkortól kedve folyan1atosan kirnutathatóak. ncn1csak 

katolikus vidékeken. A betegségfogalon1 tartahna, jelen
tése azonban az idők folyan1án átalakult, 1nódosult. Az 
ergotisn1us esetek ritkulásával, 111ajd eltűnésével párhuza-
1nosan a 20. századra egyre inkább a (részben) hasonló tü
netekkel járó, és tnég fél évszázaddal ezelőtt 1najdnen1 
501X1-os mortalitású orbáncot (erysipelast) nevezték és ne
vezik Szent Antal tüzének. Az antibiotikun1ok n1egjelené
sével az orbánc gyakorisága és veszélyessége is óriási 
mértékben csökkent. Így történt, hogy napjainkban a 
Szent Antal tüze kifejezést már inkább csak átvitt érte
len1ben, gúnyos színezettel használják. A borvirágos orr
ra, a kenyér.sütéskor a ken1ence n1elegétől, haragtól kipi
rult arcra, vagy a gyerek pofontól piros arcúra 111ondjúk: 
„kiverte a Szent Antal tüze''. (Figyeljük tneg, hogy az 
crgotisrnus-, az orbánc-, és az előbb en1lítctt esetekben a 
tünetek és a lokalizáció részben azonosak, a1ni elősegítet
te ezt a tanulságos jelentésn1ódosulúst). 
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