Hippokratischer Eid:

Hippokratészi eskü:

Ich schwöre, Apollon, den Arzt, und Asklepios und
Hygieia und Panakeia und alle Götter und Göttinnen
zu Zeugen anrufend, dass ich nach bestem
Vermögen und Urteil diesen Eid und diese
Verpflichtung erfüllen werde: Den, der mich diese
Kunst lehrte, meinen Eltern gleich zu achten, mit
ihm den Lebensunterhalt zu teilen und ihn, wenn er
Not leidet, mit zu versorgen; seine Nachkommen
meinen Brüdern gleichzustellen und, wenn sie es
wünschen, sie diese Kunst zu lehren ohne Entgelt
und ohne Vertrag; Ratschlag und Vorlesung und alle
übrige Belehrung meinen und meines Lehrers
Söhnen mitzuteilen, wie auch den Schülern, die
nach ärztlichem Brauch durch den Vertrag gebunden
und durch den Eid verpflichtet sind, sonst aber
niemandem. Meine Verordnungen werde ich treffen
zu Nutz und Frommen der Kranken, nach bestem
Vermögen und Urteil; ich werde sie bewahren vor
Schaden und willkürlichem Unrecht. Ich werde
niemandem, auch nicht auf eine Bitte hin, ein
tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu
raten. Auch werde ich nie einer Frau ein
Abtreibungsmittel geben. Heilig und rein werde ich
mein Leben und meine Kunst bewahren. Auch werde
ich den Blasenstein nicht operieren, sondern es
denen überlassen, deren Gewerbe dies ist. Welche
Häuser ich betreten werde, ich will zu Nutz und
Frommen der Kranken eintreten, mich enthalten
jedes willkürlichen Unrechtes und jeder anderen
Schädigung, auch aller Werke der Wollust an den
Leibern von Frauen und Männern, Freien und
Sklaven. Was ich bei der Behandlung sehe oder höre
oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der
Menschen, werde ich, soweit man es nicht
ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein
Geheimnis betrachten. Wenn ich nun diesen Eid
erfülle und nicht verletze, möge mir im Leben und
in der Kunst Erfolg zuteil werden und Ruhm bei
allen Menschen bis in ewige Zeiten; wenn ich ihn
übertrete und meineidig werde, das Gegenteil.

Esküszöm az orvos Apollónra, Aszklépioszra,
Hügieiára, Panakeiára, az összes istenre és
istennıre, ıket híva tanúul, hogy erımhöz és
belátásomhoz mérten teljesíteni fogom eskümet és
alábbi kötelezettségemet. Az orvostudományban
mesteremet ugyanolyan tiszteletben részesítem
majd, mint szüleimet; megosztom vele
megélhetésemet, és ha nélkülöz, gondoskodni fogok
ellátásáról; fiait saját fivéreimnek fogom tekinteni,
és ha ık is el akarják sajátítani az orvostudományt,
fizetség és szerzıdés nélkül megtanítom majd
nekik. Gondom lesz rá, hogy a tudományt, a szóbeli
és minden más felvilágosítást ismertessem fiaimmal
és mesterem gyermekeivel, valamint azokkal a
tanítványokkal, akiket szerzıdés és az orvosi
törvény alapján tett eskü kötelez, de (rajtuk kívül)
senki mással sem. Az életmódra vonatkozó
szabályokat a betegek hasznára kamatoztatom majd
erım és belátásom szerint, megóvva ıket a bajtól
és a kártevéstıl. Senkinek sem adok majd mérget,
még ha kéri is; sıt még csak ilyen tanácsot sem
adok neki. Hasonlóképp egyetlen asszonynak sem
adok magzatelhajtó méhgyûrût. Tisztán és
szeplıtelenül fogom eltölteni életemet, gyakorolni
mesterségemet. Nem alkalmazok vágást még akkor
sem, ha az illetık kıtıl szenvednek is; az ilyen
feladatot azoknak hagyom meg, akik ebben
szakemberek. Bármely házba lépek is be, azért
megyek oda, hogy hasznára legyek a betegeknek,
tartózkodva minden szándékos jogtalanságtól és
kártevéstıl, fıleg attól, hogy nemi visszaélést
kövessek el nık vagy férfiak testén, legyen szó akár
szabadokról, akár rabszolgákról. Foglalkozásom
gyakorlása közben vagy azon kívül bármit is látok,
illetve hallok az emberekkel való érintkezés során,
aminek nem szabad nyilvánosságra kerülnie, arról
hallgatni fogok, és azt mint titkot ırzöm. Ha
teljesítem és nem szegem meg eskümet, adassék
meg nekem, hogy örömömet lelhessem életemben
és hivatásomban, mindig elismerésben részesüljek
minden ember részérıl; ha viszont fogadalmamat
megsértem és hamisan esküszöm, akkor az
ellenkezı sors jusson nekem osztályrészül.

