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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGVÍTAS A BIBLlf\BAN
„\'". rés;.: Testi /Jibá/(, .f~jlifflési re11tle!!e11es.\'ége/1

Dl: Jó::sa Lás::ló

Sz{unos nép ellenszen,·vel viseltetett a fejlödési rcnde!lenességgt:l \'ilügra jöttekkel szen1ben. \ 1olt ahol ,.csak"
a gyennckct. n1ásho! az any·át is n1egölték csecscinöjévcl
együtt. i\'!Ür a l 9. szúzad végén felfigyeltek arra, hogy az
ókori i\·lezopotán1ia írásos en1lékeibcn 1nilycn sok fejlő
dési rcndc!lcncsség. torzszülött \eirása szerepel. Egy angol orvos és régt:sz (/Ja/Ia11ty11eJ az asszír irodalo111bó!

hatvankét veleszületett rendellenesség !t:irúsát g~ylíjtöttt:
össze. Előfordult a tudósítások között nyúlajak. farkastorok, iker-torzok. 1nonstrun1ok 1nege1111ítése. vagy többé-kevésbé pontos leírúsa cgyarúnt. Lco (Jppc11hei111 A::
ókori Jlezopotá111iu cín1ü könyvében az! úllitja, hogy
„1\Je::upotá111iáhu11 a tor:: állatok. sár-· hi::onyos k1Jrúl11H;11yek kö::clu - '' tor:: gyen11ekek s::[i/eté.\'L;l roppu11r j"ontos
Cs gyakran kú::1·ctle11ú/ a:: állt1111jó\·(!'jérc ,·011a1ko::1íje/11ek
teki111euék "..~\ Foly·;.unköz nagy vúrosaiban. városúlla1naiban. Ninivébcn. l\ssurban. Ugaritban. l(alhuban stb. 2.+
túblús. Su1111na izbunak nevezett gyüj1c1nényt készítcttck.
Ez az cncik!opédin húro1n részböl úllt. ;\z clsö (és l.!gy·bcn
legrégebbi gyüjtc111ény) kizúrólag a torzszülött búrúnyokkal foglalkozik. ;\ tovúbbi részek ikerszüléseket. torz és
iker-torz gycnnckck lcirúsút tartaln1azzák. Néhúny túblán
pedig a jerkék, kancúk. szukúk. cn1sék és tehcnck torz
utódairól olvashatunk ..'\ Bibliában azonban nyo1na sincsen se111 a rendcllcnc:-;en születettek.tő! való félelcinni.?k.
scin annak, hogy ezeket a szerencsétleneket clpusztÍtották. büntették volna. ,;\ l"'ej!öclési I\:ndellene:-;sl:ggel született kisdedek Cll.!tkilútúsai sokkal rosszabbak. n1int ép kortársaiké. n1ég akkor is. ha környezetük 11i.?n1 ellenséges velük szc1nben ..-\ súlyos rendel!cncsségge! \"i!úgra jöttek
c!cvc halúlra voltak ítélve. a kevésbé súly osak felnlihettck. sőt egy~cgy közülük ki\·h·hatta környezete csod~iln1út 1nagas politikai. vagy katonai posztot tölthetett be.
a1nint erre is akad példa a Bibliában.
i\·tózes bcszl:dhibújúról sokan tújékozódhatlak az írúsbó!. Elhivatúsa c!!cn azzal tihakozott Istenné!. hogy
... 11c111 ragyok ,;11 ékesen s:::/;hí. sc111 tcg11apt1il. S<-'IJI t..:g11ap e/6tt/iljóg,·a, sen1 c1::1ita, hogy s::ólottál a te s::olgádda/, 111ert én nehé::cu'kú Cs nehi•:: nyc/i·[i ;·agyuk". i\·lózes
1ncntegctözé.sét ugyan elf"ogadja JahYe. dc ncn1 cngcd neki kibúYót: " ... 11e111dc utyác(/ia 11éked [ ... ] .·Íron? 7i1du111.
hog_1· á ékesen s::óló [... ]És á hes::él /JU{/d hc~rcl!ed a niphc::, és /í les:: néked s:lU gya11á111, le pedig /es::cs:: neki Isten grc111á11i" (21\.·lózcs 4, 10-l 6 ). iVlózcsbcn kisebbségí
érzést keltett beszédhibája. ennek túlhangsú!yozúsúval
igyekezett kitérni egyes feladatok. 1ncgbizatások alól
(2.iV!ózcs 6, 12 és 30). i'di is lehetett az a beszédhiba. a1ní1
hol nehéz ajkúnak. hol nehéz nyelvünck 1nond iVIózes?
Sokan úgy vélték. -és a biblia1nagyarázók i.s hajlottak erre. - hogy tvlózcs dadogott. ;\111clc a dadogás nen1 anny·i~
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ra súlyos beszédhiba. hogy érthetetlenné tenné a beszélőt.
i\·lanapsúg is sok a dadogós. 1nég színész is akad köztük.
.'\ dadogás ncin indokolnü. hogy szószólót kellett 1ncllé
adni. iVlózcs csakni..:111 ki1nonclja. hogy szülc1ésétöl fogva
ni.:héz bcszédü. a111iböl joggal kö\·ctkcztcthctünk arra.
hogy sz;ijfcjlödési rendellenessége Jehi..:tett. Napjainkban
is. régcbbL'n 1 is a nyúlajak a !i..:ggyakoribb ilyi..:n ano1nú!ia.
kb. húro1nczcr újszüliitt kii-::ü! egy ajak.hasadékos akad.
i\laga a n;..'úlajak nc1nigen credtnényez érthetetlen beszédet. csak \"Úl!ozó fokú hangkt>pzt:si zavart ..A1nlkor szújpadhasadék ( !~irkas1orDk J túrsul a nyúlajakhuz. - atnint az
1..•sctck kéthan11ad;'1ban szokott. ·-akkor bizony· szinti.'. énliclctlcnné \·á!ik a beszéd (és gyakran 1nanapsúg. a hc!yre,·!llító 1nü1étek u1c'111 is in<irad vissz~1 \·H.:szédzavar). Egy
népvezér. rnint f\·!úzi..:s. ncn1 lcht.:tctt olyan. akinek a szaM
\"Út sc1n értik 1neg. Ezért tiltakozott a 1ncgbizatúsa ellen.
Tcst\·é1"1.:-..\ron. gycnnckkorát~·d hozzúszokhatolt ivlózes
hl..'szédhibújúhoz. 111cgéncttc :-;zavait t:s 111ivi..:l „ékesen
szóló" \·o!L to!n1úc:-;olta azokat lzrac! népének. l(úro!i
Ciúspúr bib!ia~forditósúbll! ki111aradt, a görög szö\·egbcn
l:s szú1nos fr1rdítúsban (pl. az angolban} azonban n1cgta~
lúlha!Ó. hugy i\"lózi..:s úgy nyilatkozott ün1nagúról. ,,körül!111..'lé!ct!cn" a sz~ija~. :\ kürültni..:télcdcnség a zsidók nézetc szerint (ininden szer\· \"U!latktlZ~isúban) \·aiós{1gos tcsti···lclki hib~"njl'.li..:nlctt (l.3írúk 14.3. !Súinui..:131.-!. s1b.). a
gonosz. rossz-.szivií c1nhcrcket pcdig „körülinctélctlcn··
szÍYÜnck !lt:\"t:Zi az Írús (30.lúzes 26.41 ). iVl;íshol arra int:
. .\/cté(/t;tck a::l~rl kári'il u ti s::h·c1ckct. és ne lcgyc1ck c::/ltán kc111l;11y11.1·ukiiak" ( 5J\·ll\-:cs 10.16 ). .'\ k{irüln1c1életlcn szúj. 1nindcn bizonnyal a szúj fcj!lidési rcndc!lcncsségét. ajak- é:-; szújpadhasadékot jelent. Egy angol or\·os.
aki a f~irka:-;torkú gycnnekck gyógyít~ísúval fngla!kozik.
azt úllitja. hogy jóllchi..:t sok és súlyos bcszl:dhibóval talú!kuzutL dc \·alan1cnnyi betl'.gc gond nélkül és érthi..:tl"lcn kl
tudta inondani a 0.lózcs szút. Ebblil aztún arra kö\·i.:.;tkczll..'tctt. hogy azén hh·túk éppen iv!ózesnek. hogy li..:galúbb
a sajút ncY0t ki tudja cjtcni (\Val!acc). f\·lózcs dejure ncn1
\"olt papja népének. inert testi hibás szcn1ély ncn1 lchctctl
pap (a111int crról n1ég !esz szó). dc júcto azonban 111égis

1:\ t\in(:ndcm szúnws 11cvi..:,; szcmdyt ismL'r. akik ajaJ.: és sz:ijpadegyik ~zubra !Bri!ish l\luscum.
LP11du11. t<1i. 1040) bd li!dali :i]a!:hasadd;ot :!br:b:ul. :\ kurintlws~·:i
,\n.:hí.:lilógi:ii \lúzí.:llll\ e111yagCib>m t:dú!h;itú egy ti..:rraLlilt:i szubr<H.:sk:i. :1
Kr. ..:. ·l. s:·:;izadb~JI. amdyc:n ugy;mi;,;;d-: bal 1i!d:ili ;ij,d·: l:,; ,;z;ijpadh::~;add: l:"1thatú (S<.:\lll-KÍl\"crl, SkoPgJ.
h:t>:~dd:bll s:'.lHcnd:. Dcm(lszthcn(:sz

t J111burghb,ri ":-:iLo\ '"-.cinz~ti (,,,k11.io,•11 l;ith:itl1 (i11ido 11..,11
(l575··16-f2) .. ~lózi..:~ e.~-~ far:tó b>n•n:"ij;i'" e. fi:stményc. .-\ l:;1n1nüli.i
\!ózc~t nyúlajkúiwk ;ibr:"1zolt:i :, rnü\"(::~z.
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ne1ncs<.1k poli1ikai. ha1J1.:111 va!lúsi \'t:zetóje is a zsidósúgnak. () k<1p1;1 a kf)t;'1blúkaL ö vitte tlizzeJ„.vassal keresztül
a \·a!!úsi n~ndc!kezésekt:t. sli1 a pnpi He1nzctsége1 és apapok !'c!adatait !s (i hatúrozta nh:g. de f'cjlödési rendel!enességt: 1nian nL'in lehetett !H.':pének föpapja.
.i-\ !esti hibát. lett !égyen az búnniféle is.·~ cltürték.
vagy tahín tcrn1észetesnek vették. legfeljebb bizonyos
roglalkoz;isokhó! zúnúk ki íJ sérli!teket. .1\ron fiaibúl lett a
papi ne1nzetség. de „ Senki. akihc11 _/ágya1ko:::.ús 1·a11. ch'/
ne á/(1011 .·Íro1111ak. a pup11t1k fiai kú:::1·i!" hogy te1nplo1ni
szo!gúLHol ':égezzeri. :\/;:rt sc11kí se111 á!du:liur akihcn Jágrarko:::ás i·u11: 1·ug1· i·ok. 1·agr sú11ru. 1·11g_r csonka urrú.
n1gy huss:.ú rag1f. 1·u.~y /llÍJ1os. 1·ugy !Úlfl('" ~s 1110g hus1:szan stno!ja a kizún'i tikokat l\'ló:::cs (3!\lózcs 21.!X ·2! l.

\ !{lS\ tckin1sünk e! a szerzctt. betegség okozta fugy•HCkussúguktúl (]1L cs\1nka tnTÚ) a1nclyck iniatt nc111 lehellek
pappú. s nézzük a lt:jlüd0si rendcl!cnességekt.:t~ :\ .;;zlilct0s1li! fcnnúl!ó súnta.;;:1gnak 1übb (ika !ehet. k·gtllbbsz(ir
inégi:-. a \ clcszülc!ct! csipt'1!'ica1nnak jt'i! lútható tlinctc . .-\
p;dcsztin<ti rég~·;;1.c1i k:!etckb(í! kiderült. hngy a bih!i,ti
id()kbc!l St:!ll \'\llt ritk;1 t:Z a rcj]l)(lt:si relldl'.Jlt:HCS:l0g. S
gyakran lllL'génCJ.: \·ck· ;1/ érc!l fclillill kLirt is. !-!a csípli!lc<1111t1s ;1Lad1 „\run utódai kti.,:l)tL kcrl'.Shctc11 111ag<-'111ak
JllÚS lllt.'gélhctl'si rorrúsL C>!ykur koldulússa! tt.:rc1nh.:1ték
c!ti 111indcn11api kenyerüket. n1int az a férfi is. aki. „.a:. ú
1111.ij,í11uk 111L')1~·1/íljiign1 sÚ11fa e111hcr" (i\pos!o!uk CscleLt.:de1ci 1-L.S ). :\ l(r. u. ötl1dik s:<úzadban kclt.:tkczclt apt)kri f irat. a :\'ik<Jih'·11111s:. t'\·1111g1.-'•/i111n11 negyedik köny\·ébcn
ugy;.111 a;: úlL ilPgy a s<'1111úknak és görbéknek az ah·iliigh;u1 a helyük. iL~ A11n/.:u!1jrs::is azonban 11c1n rL·kesz1i ki :i
lt:j!i1dési ri.:ndel!cnc:i:sl:gge! s1ülc11.:ttt.:ki.:t a 111cnnyci Jcru/SÓ!t.:111b(il (.Ji.:ll'.nl:sck kiiny\·c .:22. ! 5 J. :\lóLesné! (a papi hi\'<1tc'tsbl1!) ki1.úr(i okként s.1.crcpcl a púpc1ssúg. aint:ly L'gy:1r;'11n h:hc! \';da111ilyl'.11 betegség (pl. csig(\lya 1uhcrL·u](ls1s ). \'<ig) fej l lidl:s i rt.:ndc! lcncssl:g kö\'cl kez1né11:T .
..\1ni111 arról korúhban (.·\ li.Ttö1.ti b1..:tcgsl:gt.:k e. részben)
hcs1.Úl!1ol!a1n. ;1 güin(íklir igi..:n ritka 1neghetegcdl:s a bibliai idlíkbcn. ezl:n ciz ilyen crcdetí.i púpussúggal ncinigt:n
kt.:!I :-1.i11nt•lnu11k. S0Lk1.d \ akiszinübb. hugy at:uk a gcri1lL·-glirblilt:tcL (ikoz1úk a púpossúgt1l. ;unclyek szlilt.:tési-.tir n1l:g ni.:ni. c:--;1!; púr l:\·cs kurb<tn jt:h:ntkcznck és az
l:\ ck i.:!lirchah1d1<'t\·cil t.:gyrc súly11sbodnak. L'.z a fajt<1 púp,is:-.úg. lid nc1n is \-ult túl gyakliri. <innyira 1110gis. hug)
lilt\'i rcndt:lc!L't kcllc!! li(l/.lli a betegek e!!cn.
()riústikrúl. „h(1sszú tagú<ikröl„ tilbhsz(ir t:sik szó a
Szt:ntirúsbi!n. „\ Jcglsn1t:rtcbb. Ció!iúth. hata!inas IL:r1nctü
!chcti:tt a/.tl!1ba11 rníni koróbban kiderült honnunú!is za\·ar
uk\lzta onas tennetét. Lt.:hets0gcs. hogy szintén
hyptiphyscr (1ri:·b \ L1lt a [)úvid idejében é!t. üt s ing 1nagas
(kb. 250 c111) L'gyiptunii férfi ( l K..rónikúk l 1,23 ). va!a1nint
az a zsidó rérfí. aki a p:inhus kirúly szolgú!atúban úllott és
i:lc\\-ius szerint húrtl!ll és J'l:l inétcn 1neghaladta a tennL'tt.:.
l!ycn 1i.:s1111<1g;1ssúg tcr111l:szctcst:n bitilógiai képtelenség.
!'.gyik csi:thcn .;;cin 1::'trhall.) azunban ki. hugy a 1naga.;; nö\·és 111ligiitt 11.:111 kell ht1n11u11za\·an keresnünk. :\z útlagusnú! jtl\al 111~1g~1sc!bb tl'.rn1e1 i..:salúdon belül halinuzúdh:1!. l\r(")\\!i'ld]n:L a1nin1 <!,~t S{anul.'.l is 111eg:!-1gydtt:. A. (Júthb~·!i tiri~isn'd igyad hin ·
.,·. ,. t': is (}riústól s:.únna:.uu
/„./. t':.ek 1Jt;g1·t'll s:.únn,i:.tak (Júthha11a:.1íriústá/'. Pon-
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los !t:irús. !cga!úbb h[1ro1n ncn1zedékcn út öröklődött a
kiinyv ;'d1al cinlített ha1aln1as 1ennet. .-\zonban nen1csak
tcst11J~1gassúgúról híresült cl a Gúth-bé!i óriás. hanc1n arról is. hogy „ „.kl':ci11 és lcíhain /Ja1-haI 1!fiai ra/á11ak. a:a:. 11ii11de11csttl/ h11s:.01111égr, és e:. is áricístól s:án11azott
rala ·· (2S;í1nuel 21.20 és \ l(rónikúk 20,5-8). ;\ szú1nföllitti ujj.··- n1in1 a vúzrcndszcr és izo1nzat sok fejlődési za,·ara. - ugyancsak öröklődik. 111égpedig don1inánsan.
:\111i11t a Biblia ú!lítja, az óriás apa útörökitctte fiúra is a
ha1ujjuscigot. ;\ sz{unfclct!i ujjak (polydactylia) nen1
okLJznak hútr:u1yt sc1n az életvitelben, sen1 a kézi tevékcnységbcn . .-\ Ciúth-béliek éppen erről lcttt.:k nevezetesek. talún kissé 1ncgcsodúltak is.
\IL'Jll a/ egyetlen eset. <.unirl)J pontosan tud1úk, hogy
iin:iklódik. lJgy 1linik. a do1ninúnsan örükllidö renclel!e11cssl:gckt:t. betcgségckc1 1negfigy'e!ték. rögzítették. :\ hat
ujjú óriúsuk 111l.'l!e1t szó -.:sik i.iröklődti börbajró! (Géhúzi.
21\.ír;:i!yuk 5.l)--27J. hcrcdi11.::rjcl!cgü sziv-inger\'CZctCsi és
ingt.:rképzési za\·a1T(1] (l~!i föpap csa!údjúban. 1Sún1ucl
2.!2··>6) . .-\ Bih!iúban ugyan nt.'111 szerepel. de a -rahnud
ki'iny\·eihöl tudjuk. hogy fclis111enl:k az örök!üdö vérzékenység (hacn1ophiliaJ csak l'éríiakra útöröklödli jellegét.
;\rra is rcliigy·t:!tck. hugy egyes kúrkl:pek csa!údon belül
haln1uzódnak ( 8t:lsazúr kirúly esetébt.:n. - éppen úgy n1Ínt
apjún<íl. Nabukodonozornú!. -- schizophrcniúra kell gondolnunk. f)únic! 4.25~30 és f)únit.:l 5.5-8). Ugyancsak a
l;ilrnud isincrtcti. hogy a testicularis fcn1inizúci6 egyes
csalúdukban hahnuzottan rordu! elö. /\ recessziv öröklödés szahú!yait pedig J[1kob rejtene tncg a juhok és kecskék szapnrítósa kapcs~ín {_ 1i\lózt.:s 31.2-21 ). Röviddel K.únaún t:!fog!a!úsa utún azt is 111cgú!h1pítc11túk. hogy a balke1cssl:g is i.·)rük!lldik. ,. {s a:.011 a 11apu11 a l-Je1!iú111in .fiai

f „/

lius:.011/itl.!:.cr ./'cg.1·1·e1j(J1ga1á JÚ1jilÍf s:.á11i/á/á11ak

/ „./. !:'hhú! u:. c-',)„;L·s:.; 11l;phúl 1·01! ht··rs:.á:. i·ú!ugalol!J'é1jiú,
u /iik .1·111úk 1·0/tok · d3irúk 20.!5-16). Ha utánn szú1110lunk. ez azt jelenti. hDgy a bcnjainínita harcosok 2,7 1;...;J-a
balkezt.:s \'ll!t. ;\111ikllr ba!ogokról esik szó. általában kihangsúlyllzza az irús. hogy azok benjan1initúk (Biník
J.2 ! J. E~,: ct/ ;ir{1ny ~1 harcnsokra \·onatkozott, 1ncnnyi balkezes lchctcll az otthon 1naradottak. asszonyok. gyennckl'.L. J~gy\·crf{lrgatúsra a!kahn;.it!an szctnélyck között'!
\apjainkban úgy szú111ítj:1k. hogy a népesség 1ninden tí1.t.:dik tagja f\.ighat(i hadra. Ha ugyant.:zt az arányt tételezzük !t:! a bírúk korúhan. akknr azt kapjuk végercdn1én.ykl:11t. ht1gy· 27<~-o !ehetett balkczt.:s azaz. 1n!ndcn negyedik
i.:l!ibi..:r. :\ balkt.:Lcsek ídlinkl:nt hútrúnyba kerülnek a többséggel szen1bcn, a szcrszú1nuk jobbkezeseknek készülnek. cini.itt a halugok tényleg csak ügyetlenül tudjúk
h<1sznúlni azoka1. j\.-lai irúsunk is jobbról balra halad, s ez
a jobbkezeseknek kedvez. Ezzel sze1nbcn a héber írásnllld éppen fordított. an1i pedig a ba!ogoknak lehetett clő
ny(is. Egyes alkahnakkor a balkezesség kifejezetten c!önyös. pl:ldúul teniszben. YÍ\'Úsban. n1ús sportokban. Felis111i.:rtc ezt az ( idi.ínkénti) cllinyt l)úvid kirúly is. akinek a
seregében külün ba!kt.:zcs ij[1sz és parittyús alakulatok
szulgú!tak ( l !(r(l!Jikúk !2.2J. Jónús arról szú1nult be. hogy
Nini\·c szúzhúszezcr lakosa ne1n tud „ „.kiilii11hsi'gct tcnnijuhh i·s ba/kc:.úk kó:.ört" {.lónús 4.1 l ). ;\ szú1nok talán
kissé 1úlzt1ak. dc kétségtelen. hogy ina is sokan \·annak,
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akik 1nindkét kezüket egyfonn{u1 tudják használni. Ez
esetben nen1csak az öröklödés. hane111 talán az is szerepet
játszik. hogy 111egl'ck:lö gyakorluttal nli1i<.lkét oldali végtagok azonos ügyességüvé fejleszthetök.
Az Újszövetség korára kialakult az a nézet. hogy a
szülök bünc okozhatja a veleszületett defektusokat.
!(risz1us ,. ... hifa eg_1· 1·ak e111ber1, a ki s;iiletéséró'I jOgra
1·ak 1·a/a. És 111egkérde::ék ót a ranín·ányai, 11101uh·án:
1\feste1; ki i·C1ke::eu. e:-é, 1·agy ennek s:iilei, hogy 1•ako11
s;iilereu? Fele/e Jé::us: Se111 e::: nenz 1·étke::ett, se111 ennek
s:::iilei ... i" (János 9.1-3). Jézus válaszából kitetszik. hogy
nen1 ért egy'et a veleszületett rendellenességek és a szülöi
\'étkek közötti összefüggéssel. i-\ születéstől fogva fennálló bajokkal n1úshol is foglalkozik az Írás. Péter Jeruzsú!en1ben. Pú! apostol pedig Listrúban talúlkozik egy veleszületetten inozgúskorlútozott. járúsképtelen férfí\'al
(i\postolok csc!t:kcdetei 3,2-8 és l 4.8-10).
1\ vakság. süketség súlyos testi hiba. az egyt!n életét.
élcl\'itelét. foglalkoz<lsút. társada\0111ban betöltött szerepét alap\'etöcn n1eghatúrozza. Ncn1 így a n1úsik két t!rzékszerv. a ;o;zaglús és ízlelés zavara. 1\ szagl<ís zavara napjainkban is gyakori. de az il:yen crnbcrck szinte észre sein
veszik hiányosságukat és szinte senkit se1n zavar. hogy
cgyú!talán nen1 érez szagokat, illatokat. Talán ez is !ehet
az oka. hogy a Szentírúsban nen1 esik szó a szaglús zavaráról. I-lasonlóképpcn vannak az c1nbcrek az lzérzéssel is.
Tudjuk az ízérzés zavara és az azzal összefüggő ízlés és
ízlelés is öröklődik. Olykor csak eltéröen ítélnek 1ncg
azonos ízeket. 111úskor egyes ízeket fokozottan érzékel·
nck. 1núsokat pedig alig is1ncrnek fel. Erre kitünö példút
olvashatunk ivlózes könyveiben a pusztai vándorlúsuk
alatt fogyasztott 1nanna rncgítélésCt illctüen. (Ebből a
sze1npontbó! 111ost lényegtelen. hogy 1nilycn növény ter111ékc a n1anna. an1in a növénytan tudósai évszázadok óta
\'ilatkoznak! ). Tén1únkra nézvt: az a füntos, tnilyen ízünck
érezték a 111annút akik fogyasztottúk? „ Í:..\· n1011dá Afó::es:
Estre hús! ád a; ()r ennetek, reggel pedig kenyeret, hog_i'
jrJl lal~ja1ok" .. (:!tv1úzcs 16.8). pedig ugyanarról a túplúiékról. a 1nannúró! szólt. Ezek utún egycscknck olyan a
111anna íze. 111int az olajos kalácsé (4!\'lózes. 11.8), de
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akadtak. akik. hitvúny, ízetlen cledt.:lnek tartották
(_4iVlózcs 21,5 ). 111ások pedig éppenséggel 1nézcs-pogúcsa
izlinek érezték (2i'vlózes 16,31 ). Ugyanarról a növényről.
a 1nannúról \·an szó, 1négis húnyféle képpcn érzékelték Izrael fiai'!
:.\z ókori zsidóság - környezetéhez képest, - igen
n1egértően viselkedett a fogyatékossógokkal, fügyntékosokkal, testi hib<lkkal. ídült betegségben szenvedőkkel
sze1nben. Éppen ezért érthcte1len. hogy olyan apró testi
hibút. 1nint a kopaszsúg. pontosabban annak e111legetésc.
1nién vett annyira zokon Elizeus próféta? :\z történ!
ugyanis. hogy vúsolt gyerköcök csúfolódva kiabáltak utána: .. .ji?fi.(cl k(11Ji1s:: '', an1i n1iatt annyira rt.:lhúborodott.
hogy 1negú1kozta a kl\lykökl't. akik közül késöbb negy\'L'l1kl'ttÖt szét is szaggatott a (próféta szavúra) az crdöbö!
l'llitön 1ncdve {2!<.irú!yok 2.23-24). ,L\r;_ínytalanul súlyos
ini.:gtorlús a kisg::-„i.:nnckck bu1a bl'szl:dl:l:rt. :\ kopaszsúg.
in!nt testi hiba szcrl'pel i\·lózes ri.:ndt:lkezésci között is:
„ l!og.1'/u1 1·a/0111cf1· c1nhen1L k cgés::t'll 1.:lh11/! a lu!ia, ko1
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l 1ial/11111,1·11e, .! 11' Thc 1cr;:1ulog1c:d rcc\1rd~ ufCaldc:L Tcr:noll1gia /.
127-1-12. ( ! S9·l) 2. Hic11. S .\/.: \\'hy Dcmo:ithcnc~ mou!hcd pcbbk.<.'
L:mcct. 11. 1152. ( l'Jü7l ·· 3. ll~yt·s, fi„ Criti.:ri~1 for pricsl nosc in thc
!hird lwuk of i\lll.'iC~. J'bs!ic & R1..·cons1r. Surgcry. 82, 363 „J(l5, ( l l)X~J.
- -L .fúrain(;, 1:11111/rídi ,\/._ Leg..:nd:is lliivényck. Gundul<it Kiad0. Bud•t
pcst. 1()S7. 5. I.cri11. s·__. Tb..: ~pccch dcfce1 l1f l\·1'1scs. J. Roy. Soc. l\lcd.
)'rí, (í32 633. ( 1()ll'.;i. (,_ 011JJt'11hei111. L · ,\z [>kilri i\-kz11p\>l{imia. CilindPlat Kiadó. Budapest, l lJX2. 7. Scou-A'1'/1·o·r, T Tilc ag..: of Alexander: ninc li\'c~ by l'lutarch. f'enguin [hlllks. i\!iddlcscx. l tJ73. - K.
S!:oo,;:, r :\ hcad from ;ineicnl Curinth. SL·;111dina\·ian J\1t1nwl nf Pl•1~1ic
& R..:cnnlr. Surgcry. 3. .\lJ--.51 ( ! 9ú9).
(). llie H11/Jylo11ia11 7i1ln111d
H..:brcw-E11glish cdi!ÍllJL Socinu Prcss. L\1ndl1n, ! 96(1. - 1U. 1dkc.1·. /..
:\ bdkczc:-:s0g 0:; üri.ikliid0:;~·nek \·izsg;'1bta. :\n1hropPk1gi;ii Kiizlcm0·
ny-.::\:. 3'.", !2.5 13·!. í !()7'.'J. ! !. Wa/l11c~" .-!. F: From \h>:;e:; !ti ;..-Jahon
iGi!le~ mcnl\lrial !ccturc 1():-\9). Brit. J. llf PL1s1ic Surgcry..,'J, 713- 723.
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