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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLL\BAN

D1: Józsa László

„ ...jOh1ei•elkedtél és }utál nagy s::.épségre, enrlöid
du::::::adának s s:::őröd kinőtt \'a/a{ .. ] a te korod a s:erelem kora" (Ezékiel 16.7-9). A leimygyennek a pubertús idején, 12-l :1 éves korában lett nagykorúvá, de
fé1jhcz1neneteléig továbbra is apja rendelkezett vele.
Búnnikor (és búrkihez) terjhez adhatta \eúnyút, annak
beleegyezése nClkül. a \'ételúr pedig az atyút illette
111eg. :\.korabeli szokás szerint a \'Ölegény 1ncgvúsúrolta leendő asszonyút: „AkárnliZren nagy jegyado111á11y1
és qjándékor kh·ántok, 111egadon1 [. ..}, csak ac(játok 11éke111 a lányt ./'eleségiil" ( 1ivlózes 3-\., 12) .A húzasságtörés után az asszony fé1je tulajdonúvó lett.
.A. fiatalasszonnyal sze111ben hihetetlenül n1agas küvete\111ényeket túinasztottak. A Példabeszédek könyve
így sorolja fel a derék asszony tulajJonsúgait, cselekedeteit: „ Keres ,!,;,r;·apjat. \'og:r leni, és 111cgkés:iti a:okol
ke:eh·el, kechTel. !"1aso11/óa11 a kercskcdó' hly.óho:,
nagy 111css:irál beho::a a: á eledeléí. Felkel 111ég ~fjel.
eledelt ad a::: (j há:::ának, és rendel ételt a::: ú s:::o/gá/óleú11yi11ak. Go11doskodik a 111e:6J'el6/ és 111eg1·es:i a:!, a:
6 ke:einek JJ1u11klfjából s:::ölör jJ/ántál. A: á derekát.fi::l61·e:::i erővel és 111cgerösili kcnjait. Lá{ja, hog)· has:nos
a: 6 1111111kálk.ollása. ~fjel se111 als::ik el o::: á 1·ilága, Ke:cit 1·eti a .fOnókerékre. és ke:cii·e/ jórga(jo a: or.'::ót.
[. ..} S:/inycgekel csinál 111agának, patyolar L;s bíbor a:
() c)/t/i:ete. Gyolcsot ,r.,·:::ii és elac(ia [.„} Err'i L;s ékess1}g
o: cl ruhcUa [.„]. A: á s::.l1ját bő/csen nyi~ja 111eg. és kcd1·cs tanítás 1·an o nych·én. f-7,g:i·á: a hú:11é1Je dolgára és
u res1ség11ek étkét 11e111 es:ik. [„.} C'solárd a kcdl'esség
L;s hiába1·a/ó o s:épsdg. "
Érden1esnek tartotta111 hosszan id~zni (Példabeszédek
31,13-30), hogy isn1c1jük n1cg, niit tekintettek az idcú!is
feleség tulajdonságainak ..Az idézetböl kich~1iil. hogy a
kelle111. szépség. kedvesség, szexuúlis vonzerő alig szún1ított vala1nit. „ J\/i111 a dis::.nó orrában o: aranypcrec, 0Zro11

a s:::ép ass:::ony. o kinek 1ú11cs nkosságo ". Ez a 111egúllapi-

tús is a Példabeszédek könyvéböl való ( 11.22 )..A..zt tartottúk legfontosabbnak, hogy az asszony éjjel-nappal robotoljon. gyarapítsa a családi vagyont. s persze, hogy 111inél
több gyenneket, lehetőleg fiút szüljön. Csoda, hogy a
gyennekkorból éppen csak kinőtt tizenéves lcánykúk teljesíteni tudták a rájuk húruló kötelességeket
.A. zsidó törvények nen1csak tiszteletben tarlottúk, hanen1 rendkívül ko111olyan is vették a húzassúgot, annyira,
hogy 111ég a katonai szolgúlat a!ól is felincntették az ifjú
fé1jet. „1-lo&n,·ha ,·alaki 1Uo1111a11 \'es:::/Cleséget, ne JJ1e11je11
hadha és ne \'essenek reá sc1Ju11[/éle terhel, egy es::::lendeig s:ahad legyen„. "(5lv1ózes 24.5).

r\z első húzassúgra lépő leánytól n1cgküvetelték a
szüzességet. Az érintetlenség bizonyitékúnak tekintették a nászruhún és lepcdön keletkczetl vérfoltot. i-\111ikor a 1nenyasszony netn vérzett a núszéjjelen, az iíjú
!Ctj úgy vélte. hogy arája nen1 volt szüz, visszaadta azt
szüleinek, s akkor az új asszonyt szülei búza előtt halúlra kövezték. I~Ia \'ÍSzont a fC1j \'údja alaptalannak bizonyulL 1negúszta az apósának fizetett pénzbírsúggal
~s 1negostorozússal (31\'Iózes 22.13-21 ).
I3izonyúra sürün elöf'ordult. hogy a lcúny erőszak
{tldozatÚ\'Ú lett, s ilyenkor a tettesnek el keltett vennie
!\.:h::ségüL .;_\nlikor a szülök nen1 akartúk hozzú.adni az
cröszaktevöhüz. akkor húro111szoros vételúrat kellett fizetnie kúrpótláskénL s n leúny továbbra is szüleinél
1naradt. .-\ ncnli eröszak úldozatúnak késöbbi Cé1jhez111cnctcli esélyeit azonban nen1 csökkentette az ilyen
n1ódon elvesztett ánatlansúg (2!vlózes 22, l 6-l 7 és
50.'lózes 22_,28-29). P"lúshol úgy szól ivlózcs rendelkezése, hogy „ /Ia s:1'i: leány 1'u11jegyhe11 cgy_/t;1.'/iú1·1.d. ._;s
111eglalá(io 1·0/aki o:t u 1·árosha11 és 1·c/c hál („_/ kc'i1·c:::ék 111cg ákel /;:()\·cl [.„_/ o lcúnyr ci:ért. hogr ne111 kiálto!I ", a férfit azért, inert n1ós jegyesét szeplösítctte
111cg ..-.\111ikor a jegyben járó leúnyt a 111czön cröszakoltúk 111cg, akkor csak a f~rfi bünhödött. a hölgy nen1. nlivc! ncn1 volt kitől segítséget kérnie (5;\'lózcs
22.23-27) . .~\ lúnyok többsCgc 14-15 C\'CS korúban
(\·agy 111ég clöbb) húzassúgra lépett. ezért talún 111ég
111ódja sen1 adódott a prc111aritúlis ncn1i kapcsolatra ..'\.z
0\'szúzadnk során \'Ú]toztak a szokúsok. erkölcsök. a
szüzesség szükségének. \'agy hiúnyúnak n1cgíté!Csc is.
Egyes korokban 11cn1 ritkún fordulhatott c\ö a nök h{1zassúg előtti ncn1i éh:tc: „:Ve.lé(/, 111crt 111cg 11e111 s::égycniils:, l;S ne piru(i. 111erl 111eg 11en1 gyulcí:!atol. 111ert
[[júscígod s:égyc1n~r/i/ e(/'elcdkc:cl" n1ondja I2zsiús
próféta (54,5), s ezzel 111intcgy relincntést ad az érdekelteknek.
;-\ bibliai kor zsidóságúnak körében öltalúnosan elfogadott gyakorlat a többncjüsCg, noha a húzassúgok
többsége ncn1 ilyen ..-\.1nikor az elsö hitves 1netl<.Jl.)nek
bizon:yult. gyakran n1aga gondoskodott újabb feleségről. ógyasról, akik gycnnckeket szüljenek fétjén..:k. ,'""\Z
úgyasság ncn1 szú1nított bünnek, ncn1 tartuttúk 111cgalú~
zónak, bár az úgyasuk jogai a !Clcségéi 1nögött 1naradtak. Olykor az úgyasság túrsadahni l'ele111elkcdést jelentett. Ezért ajúnlotta nc\·elt l<inyút Jvlúrdókeus a perzsa kir{ily úgyasúnak (Eszter 2,8-10 ). :-\ többncjü csalúdokban is lehetett egy-két úgyas és czcknck 1ncgbe~
csü!ésc viszonylag jó. Nc111 n1ondható cl ugyanez az
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óriási létszá1nú királyi húrernek hölgyeinek sorsáról.
Salan1on ezernyi asszonyúról sen1n1i közelebbit nern
tudtunk, de ugyanolyan elb3núsban lehetett részük:
nlint a perzsa király ágyasainak, akiknek életéről részletes képet nyújt Eszter könyve. I--Iió.ba lett „királyné"
Eszter, egyetlen éjszaka után vissza kellett térnie a vilúgtól elzárt asszonyházba, s hosszú ideig eszébe sern
jutott az uralkodónak. I-Iivatlanul 111eg sern jelenhetett
a kinily előtt. Joggal panaszolta itnájában: „Szolgálód
11en1 1alálta örö111ét 1násba11, attól a naptól ke:cl\'e,
hogy ilie ho:ták, n1i11cl a 1nai 110/Jig, csak tebennec/
Ural//" (Eszter 4, 17).

A gyennektclenség ko111olyan csökkentette az aszszony tekintélyét. rontotta családon belüli helyzetét.
Ennek ellenére alig van tudon1úsunk arról, hogy a n1eddöség vúlóokként szerepelt volna ..A. gyennektelen házaspárok ff\ió szívvel vették tudon1ásul Isten akaratúL
de öregségükig rcinénykecitek abban. hogy 1négiscsak
lesz utódjuk .
.~\ !Cr!i indoklús nélkül elválhatott feh~ségétöl. ilyen
esetben \'Úlóleve!et adott az asszonynak, aki ezzel szabaddú lett és újabb házasságot köthetett. .Á.111, ha újabb
húzassúgot létesített, akkor korábbi fé1jével n1úr se1n111iképpen ne111 állíthattúk vissza az életközösséget, akkor sc111, ha az asszony n1egözvegyült. vagy is111ét elvált (5iV1ózes 24, 1-4). r\z asszony is otthagyhatta férjét. ilyenkor azonban nen1 kapott vú!ólevelet, e111iatt
nc111 köthetett újabb húzassúgot, és ezzel gyakorlatilag
szán1kivetetté \'ált. .A. próCétúk gyakran füstölögtek a
húzassúgok felbo111lúsa n1iatt, azonban a bibliai idökben olyan könnyü és egyszerü a vúlús (legalábbis a ICrli részére), hogy en1intt gyakori lehetett.
.A. házassúgok egy része a künnyü elvúlúsi lehetőség
miatt. rö,·idebb-hosszabb idő elteltével felbomlott.
többségüket azonban a 111eleg, bensőséges kapcsolat
jclle111cztc. „ i 11./e j'él rékenykel(i s::h·ed ass::onyára és ne
fanírsd n1cg rá. hogy neked ros.v::ot tegyen" n1ondta cl
tanácsát a próJCta (Sirúk 9, !). ;~Szentírásban alig esik
szó féltékeny húzastúrsakról, gyano.kvúsróL 111ondvacsinúlt okokból bekövetkezett vúlúsról. A férfiak többsége büszke volt asszonyúrn, s a nő is n1cgbecsültc JCrjét. Traianus csúszúr a zsidók felkelésének leverésekor
111cgadta a lehetőséget a fogsúgba került asszonyoknak:
vagy a ró1110.i katonúknak adják oda 1nagukat, és akkor
életben n1aradnak, vagy osztoznak fé1jcik sorsúbnn ..A.
zsidó asszonyok kivétel nélkül a halált választottúk.
.'\ törvények igen körültekintően szabályoztók a húznssúg ne111 anyagi körüln1ényeit, feltételeit. .A. vegyes
húzassúgot (zsidó és nen1 zsidó szúnnazúsú húzasfelek)
tiltottúk. nen1csak azért. hogy tnegörizzék a zsidósúg
etnikai tisztasógút. hancn1 an1iatt is. hogy az idegen húzastúrs ne vigye be saját isteneinek tiszteletét a csalúdba. :\babilóniai fogsúg utún Ezsdrús tncg akarta szüntetni a vegyes húzassúgokat, s arra kötelezte honfitúrsaÍL hogy küldjék el idegenből való asszonyaikat. lvlint
tudjuk. ezt csak in1111cl-á111111al és csak részben hajtat-
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túk végre, sokan - esküjük ellenére - ncn1 akartak n1egvúlni élcttársuktól (Ezsdrás 10,3-19 ).
A házassúgnak elengedhetetlen feltétele volt a felek
testi épsége ..A. ICrfi elküldhette feleségét. ha annak Vi.1!atnilyen baja, vagy testi hibúja csak a húzassúgkötés
utún derült ki. A letelepülés után ne111 köthettek házasságot közeli rokonnal, prostituáltakkal és búr111ilyen
okból tisztátalanná nyilvúnitotl szen1éllyel. Tilos egyszerre húzassúgra lépni anyával és leúnyával, feleségül
venni féltestvért, nagynénit, sógornőt, a féltestvér 111enyét (3iv1ózes 8,6-18). Bizonyos házassági tilalinak
csak egyes sze1nélyekel érintettek ..A. J'őpap ne111 vehetett cl özvegyasszonyt, a közpap elvú!t asszonyt, és
senki sen1 léphetett húzassúgra rabszolgúval. An1enynyibcn a tila\0111ellenére111égis együtt élt a szabad cn1bcr és rabszolga nő, akkor a kapcsolatból szúnnazó
gycrn1ek az anya csalódj lcszúnnazúsút és túrsadahni
helyzetét örökőlte, ha viszont az utód törvényes húzassúgból született, akkor az apúét.
.~\ inegüzvcgyült, fiúgycrn1ck nélküli asszonyt a
férfi fivérének kellett fCleségül vennie. „ rra te.c.,·1\·érek
loknnk egyiitt, és 111cghal c,i;.r kö:iiliik, és nincsen onnok
Jio, a 111egholr11ak jClesége ne 111e1!ie11 ki o há::hól idegen jC1:fiúho:, ha11e111 a ságora 1nc1~jc11 he ho:::cí és regyc el éft 111agá11ak/Cleségiil ... "(5lviózes :2.5,9). Ezt ne\'CZték lcvitúrusnak, vagy sógorsúgi húzasságnak,
ninely ne111csnk a zsidók körében, hanen1 sok 111ús népnél is szokúsban volt. Bizonyúra nc111 n1indig f'etclt
n1eg cgy1núsnak az özvegy és n sógor, s a 111ózesi törvény lehetöséget is adott a nen1 kívúnt húzassúg elkerülésére. Rendszerint az asszony ragaszkodott - a nag)'Obb létbiztonságot jelentő- újabb húzassúghoz. an1it
a sógor ncn1 akart. „..Jkkorjáru{ian lzo:::á a: 6 ángya a
rének s::cn1ei el/itt. és luí::a le a sarz{iát annak lábárál,
és köpjön a: orcába és s:ó(ion. i's c:::r 111onc(io: Így kell
cselekedni o::af a .f"é1jiral, oki 11c1n épiti o: ii re:~:trér1.)nek luí:,íf" (5I\ Iózcs 25.9). iVIózcs könyve azt is cln1ondja, hogy akadt olyan eset, a111ikor a ICrfi ne111 tiltakozott a sógornö !Clcségül vétele ellen, dc ncn1 akart
tölc gycnncket, nlÍvel a szlilctcndő utód testvére gycr111ckénck szúinított volna. ;.\n1int a Biblia Í!~ja: "Ónán
JJcdig tzll(ia \'a/a. hogy a 111og:at 11e1n les:: ó'\·é, a:érr \'a/01nikor a: 6 bátyio /Clcségéhe:: he111cgy i·alo ..löldrc
1·es::tegc1i rola a 111ogor „. " ( l lvfózcs 3R, 9).
;.\ húzassúgot. csalúdi életet rendkívül fontosnak tekintette az ókori zsidósúg. f\z Ószövetség Jcftc Cölúldozott !ányún kh·ül egyetlen olyan szen1élyt scn1 e1nliL
aki házasságon kívül élte volna le az életét. ."\ nőtlen
séget. önn1cgtartóztatúst hirdető szekták (111int példóul
az csszénusok) elszigeteltek n1aradtak. sohascin tettek
.szert nép.szcrüségre, s különösen azzal riasztották e!
n1aguktól az e111bereket, hogy csak férfiak léphettek be
tórsasúgukba. f\z Újszövetség írásai n1~1s sz~n1lélctück.
Pú! apostol úgy vélekedett: „ „.jó a /Crfizinak oss::onrt
11e111 il/e111i„ (lKorinthus 7,1). „„i iwiado11ok fí:I;)/
nincs ugi·an para11csoloto171 a::: Úrtól de Íanácsot ;,dok.
1
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f-:'cleséghe:: köffe1tél? J\le keress eh·álást. A!egs::abadultáljCleségecltál? 1\1e keressjCleséget. De ha i·es::el isj'eleséget, 11e111 \'étke::el, és haj'é1jhe::. llICf:,')' is a hajac/011,
11e1n ,·étke::ik, ,le a: i~\·e11eknek háborúságuk les:: a testbe11. [. ..} A:ért a kiknek \'a11 isjC/eségök, Úf:..i:v legyenek,
nlintha ne111 ,·olna. " ( 1Korinthus 7,25-29) ..A.. kereszténység - ellentétben az Ószövetséggel - kifejezetten
ajánlja az ön111egtartoztató életet, helyesebbnek tartja a
házasságon kívüli létet. Egy apokrif írás, a :tvJátyás
evangéliun1a pedig éppen azt tnondja, hogy „ ... kfi:::deni kell a test ellen, ross::ul kell bánni \'ele ". A. f(r. e. elsö évszázadban keletkezett Bölcsesség kö11yvében ez
áll: „Boldog a 111ogtala11, aki 11e111 s::ennye::te he 1nagát.
akinek ágya 11e111 is111erte a hz'i111" (3, 13 ). 111ajd kissé késöbb: „ ... johb a: erl;nnyel fJÓrosult gyern1ekte/e11ség ··
(4.1 ).

Se111 az Ószövetség. scn1 az Újszövetség nen1 í1ja
elö - ellentétben a ·raln1uddal és a I(oránnal -. hogy
111ilyen gyakran kell húzaséletet élniük a túrsaknak ..A
Biblia utal arra. hogy a férfi előnyben részesíthette
egyik vagy 1núsik feleségét. Júkob elhanyagolta Leút.
hosszú idön út csak Rákhellel húlt. a1ni tern1észetesen
kiYúltotta a 111cl!özött asszony elkeseredését. Ilyen
esetben az elhanyagolt húzastúrs egy-egy éjszaküra
„111egv;:isúrolhatta" férjét vetélytúrsnőjétöl, s ezt az
[igylctct a lc1j is tudomúsul vette ( 1Mózes 30, 14-17 ).
Eszter n1egüzente nagybútyjónak. hogy „ „. én pedig
11e111 hi\·atta111. hogy o kirá(rho: be1ne1~iek, 11uír /iarnúnc nopjo ", s azt is. hogy nn1ióta a húren1ben van.
csak az i111údságban leli örö1nét (Eszter 4, 11 ). Ugyancsak a negyedik rejczetbcn olvasható (ezt a részt, Eszter in1<ijút. csak a katolikus Biblia tartahnazza), hogy
.„ hor::adok a köriihnetéletlenek és 11ú11de11 idegennek
úgyátál". Ez utóbbi 111ondat arra enged következtetni.
hogy kir[dyi húren1 ide, húren1őrök oda, a kirúlyi ágyasoknak nen1csak az uralkodóval volt ne111i kapcsolata.
,A nen1 vallúsos cn1ber is tudja. hogy a tízparancsolat egyike: „ j\'e /Jará:nálkoc{já/ '', a tizedikben pedig ez
úll: „iVe kh·ú11d a rc.lcleborátoclji..:/esr}gét ... " (2iv[ózes
20.1-l és 17). Ha múr a tizparnncsolatba is belekerült a
tiltás, akkor egészen bizonyosak lehetünk abban, hogy
I\·lózes kortúrsai sokszor parúznúlkodhattak, s az se111
lehetett ritka. hogy clkívántúk és elcsúbítottúk egyn1ás
reh:ségét. r\ férfiak házassúgon kívüli ncn1i viszonya
cl fogadott gyakorlat. an1cnnyíbcn szabad növel vagy
prostituálttal történt. I-Ialúllal büntették \"iszont (legalábbis a korai időkben). a ncn1i kapcsolaton kapott
n1indkét felet, ha húzasok voltak (3ivfózcs 20. 10 és
5iVIózes 22.22).
,A. Cérj ne1ncsak akkor indíthatott hütlenségi eljúrúst
felesége ellen. ha ö n1nga vagy két tanú lútta. hogy az
asszony idegen férfival rejtett helyre vonul, hanen1 n1úr
az is hütlenségnek szún1ított. ha a feleség olyan fériival
beszélt. akitől nz ura eltiltotta. r\ hütlenséget vizsgáló
eljúrüskor a fé1j a pap elé vezette gyanúba fogott húzastúrsút. és inegtörtént a kcserli víz próbúja (bövebben a
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Biblia gyógyszerei és gyógyító cljárúsai e. részben túrgyaltan1). \ 1oltak idök, ainikor a legkisebb gyanú esetén is halúllal büntették a gyanúsitottat. n1úskor pedig
csak a prót'éta füstölgött 111agöbnn: „ Aii11d11yc(ja11 há:asságtöréik" (I-1óseús 7 ,.+ ). Ezékiel így !'enyegct: „ És
111egíréllek tége(/ a há::osságtör<i [.„} ass:o11yok itéleté\'el, [. ..} le/11í::úk rá/ad ruháidat és hagynak 1ne:ireleniil. És öss::eho:::nak gyi"ílést ellened és n1egköre:11ek és
öss:::evagdalnak jCgr1·ereikkel ... " (Ezékiel 16,38-39).
Jeren1iús szerint „ Alin! a hi:::/alt /01·ak, 1·ická11do:ókká
lettek, ki-ki a:: 6 j"elebarátainok jC/eségére nyerít" (Jercrniús 5.7-8). l\'lúsho\ éppen azt a n1eglepő parancsot
kapja l·Ióseós. hogy: „ 1\/c1!i el 1(iro s::eress egy as::s:onyt. o kit s::eret o:: á társa 1;;s 11u}gis há::osságtl'irú.„
( !·lóseús 3. l L
Úgy tlinik. hogy a l(r. e. nyolcadik szúzadban igazán lazúk lehettek az erkölcsök. ncn1 itélték halúlra.
csak szavakkal dorgúltúk n1eg a házasságtörökcL a pnrúznúlkocló hajadonokat: „ :Ve111 bii11tete111 n1cg /eá11yoi1okat. hogy pará:::núlkod11ak. 111e11yeitcket sc111, hogy
há:asság1ör6k. 111ert ák 111ogok is [t. i. a tl.':ríinkJ j~;lrc111c1111ek u parú:11ákkul és á/do:::nuk a k111Tákkol"
(l·lóseús ..+, 14). I-liúba intették az ifjakat: „.'\/er1 s::i11n1é:et csepegtet a: idegen ass:::ony '!iko, l;S si111áhh o: olqj11ál a:: 6 in.1·e. /)e annak \'1_'gc kescrú. 111i111 a: iir()JJJ, Clcs
lc111111int o kl;li..;li'i tár·· (PC!dabeszédck 5.3-..J. ).
Ncn1csak az i!Jak. 111aga a korosodó Dávid kirúly
sen1 Yisclkcdctt n1úsként. 111in1 alattvalói. 0.-lcglt:stc a
tctöteraszn'.ll egyik katonájának fch.:ségét a111ikor az
flirdütl. rögtön 1111:gkívúnta az asszony·t. Nyo111ban hivattn Bctshabét. aki vonakodús nélkül együtt húlt a kirúllya!. 111ajd 111intha nli sc111 történt \·olna. \'isszatért
fé1je húzúba. Dúvid azzal tetézte a gya!úzatot, hogy halúlba küldte Uriúst. és így k~1parintotta incg asszonyút
111agúnak (2Són1ucl l 1.2-27) . .;_\ !cpcrgö évszúzadok
alatt nen1 sokat \"áltozhatott a helyzet. „1Ve 1·csds::e111ed
csapodár ass:on_1·ru. 11cho,~1· o h(íl<Uúha CS.'\í..;I. {„./ Takoros ass::onytól járditsd cl o:: arcod ds ne nézegess
.'>-:l;fJSl;gct, on1c(1· 11e111illc!111cg. Sokuka11<"i11kre tc!f 111úr
u: oss:::o11yi s:l;pség (Sirúk 9.3-~). I\-lúshol a húzassúgtöréstöl akar elretH.:nteni az irús: „1\·cser1·esh o hulá/nú/
[„.} a: o(\'(/l/ ass:::ony. akinek ll s:h·c 111i11t u túr és ahálri. kc::ci pedig o~ronok. 111i11r a krJrclck..'lki /srcn cl/itt
ked1·es, 111egs::ohaclu/ ortcil, o ht'i11{is pedig 111cg/(;go1hrrik attá/" (Prédikútorok 7.26). Úgy !útszik pusztúba kiáltott szó \'olt a kö\·etkczö tanúcs is: „ <)r\'c11de:: a le
~(júságod _lcleségéneh . .·/ 5:cre/111cs s:orras (;s kedrcs
:erge o:: 6 c111/ái clégitse11ek 1neg tl;gcd 1ni11de11 id1í"khc11. [. ..} 1:..'\· 111il;rt ht(idosncíl jic1111 a: úlcgcn ulá11, és
niiérr cJ/elnéd kehll;t a:: idcgc1111ck.') ·· (Példabeszédek
5.18-20). I-Iiúba valónak bizonyult 111indcn intés. nagy
volt a csúbí tús .. , E'gyik _/elehorcí(já11ak .lclcségéi ·el cse/ckedetf utálatosságor. u nuisik 111cg 111e11yt..;f jL'rtJ:::tcffe
nzeg /ájrala11ságúha11. s 1·0/r. o ki !11fglÍt, ur_1já11ak lcá11yá1 eró"s:ako/ra he1111ed" (Ezékiel 22.1-l l L ,~\ki
jC!cbarálja .lcleségér 111cg 11c111 .lcrtÚ::lcl i és ass::o11.1 ·ho:
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kell 1neghalnia,

ha pedig utólag n1egtér és n1egbúnja büncit. ezek a \'ét-

kek is 111cgbocsúttatnak (Ezékiel 16,45).
l'cnnészctesen nen1csak a férfi lehetett (akkor sein)
a csúbitó, vagy n1egrontó . .i\rra is akad példa a Bibliúban. hogy az asszony így édesgeti n1ag<lhoz az il]út:
„ Paj)/anokkal nn:g1'ele1te1n nyos:::olyán1at, C61)'ipto111i
s::61·ési'í s::()11_regekkel. Beillc11o::tcnn ágycunal 11Iirhá1·al,
áloéssal ésfáh~iial [. ..]. Mert nincs 011ho11 afériem, elment lws.clÍ IÍ/ra" (Példabeszédek 7, 16-19). A luizassúgtörö asszony „ ...fé1:je helyett idegenekel f'ogad el.
:\!inden ri11uí11uk h1}rt udnuk, te pedig 111ugud ad!ud
{~jlillllCkodar

nlinden s::ereriidnek, igy n1eg\'ásúrolád
c'lkcl, /1o::;y he111c1?icnck ho::::ád nii11de1{/cl6l 1h1rá::na.vcígaidL:l'I (_Ezékiel 16.32-33 ). Nc1ncsak an1olyan futó
kapcsolatokról lehetett szó. hancin gyakran gyern1ck is
szúrnu1zhatott a húzasságtörü viszonyból: „ .-1:: ass::o11y
oki a.fl;1ji:t clhagyio L;s idegen cnzhcrr61 állir c'irökö.<.:t"
tübb!'0lc bünt követ e! Sir[1k fia szerint. \lCt Isten törvénye ellen. sajút !C1je c!lcn és n1ég bujúlkodós bünébc is
esik (Sirúk 23.22-27). I(risztu:.; a kortúrsnit „ .. porá::.1h1 1::s hi'in1·Js 11c111::ct.\·i'g11ck" nevezte (ivlúrk 8.38). Ennek ellenére n1cgbocsátott a húzass[1gtörö asszonynak.
., .·1:: irús11rdák Cs a .fári::cusnk peclig cgv oss::.onyr
\'Íl'L:nck ho::::á. okít lu.í::asság1r·irése11 kaptok l'a/a, é.v kö::é;1rc úl/if\·ún d::l, 111011dá11ok néki: ,,\Jcstc1; e: a:: as::s::ony 1c11c11 kupotoll n1i11d há::asságtör6..·1 tör,·i:11yhc11
Jlcdig 111cgpora11csolro 11ékii11k ~\tó::c:s, hogy a:: ilyenek
k.61·c::.1essc11ck 111cg: 1c o::ért n1i1 1J101ulas::.?" Jézus pedig így t'clclt nekik: .,Aki kii::.il/crck 11c111 hi'í1u'Js a:: 1·cssc rlÍ cl/is::úr a kii1·cr (.„] /~11 sc111 klírho::tutlak [fordult
az asszony·hoz]. crc(!i cl L;s 16hhé ne l'L;tke::::i:/" (Júnos
0.3-l I ). :'-\ húz.nssúgtöréssel szen1bcni n1cgbocsútó 111agatart{is n1úsho\ is fellelhető az Újszö\"etségben: „ :\lerr
lfj°i:;1jcs uss::ony, 111ig l;I ujl;1j. ehhe:: ~·on kór1·e tó'rrCny
s::cri11f, dc hll 111eghol o .léi:i. .f"els::ah,·hlul a:: asszony a
1~:1j !1.ir1·L;11yc ulti/. ..J::,_;rr 1chár o:: ('í jC1jL;11.::k élcfl;bcn
pur1.!::1hí11ok 1nondarik. hd 111ásj'é1jiho:: nu:,<;Jy, ha a::.011ban 111cglui/ u ./L;1jc, s::ohaddá les: o !6r1·1__;11y16I, 11cn1
les:: /hlf'lÍ::nu. ha 1ncisj("1:fiho: n1e,!{_1'" (R.ón1aiakhoz irott
levé! 7.2~3). Pú] apostol szerint 111úr csak „/1orá::11á11ok
111011durik" a húzassúgban Clö nö. ha külsti kapcsolatokat is fenntart. szó sincs sc1n halúlra kéivezésröl. sen1
t:gyéb büntt:tésrlil. :\111i.:1111yibt:n aL assLony 111egüzvegy·ü\t. rnaga \'Ólaszthatta 111cg újabb partnerét. Jézus,
ainikor c!bcszélgt:tett azzal a szan1úriai asszonnyal. aki
vizet adott neki. így vélekedett: .,.fái 111ondád, hogy
11i11csjü1:ic111. ;\/crt c'irjC1jcd \'Oli. Cs a 1J1osta11i 11c111jér)ed, e:r igo::án 1nonlltad „ (.lúnos 4.17-18). K„risztus
ncn1 ítéli cl. nen1 inondja bünnek a tartós együttélést,
az élcttúrsi \·iszon~yt. csupún nc111 tekinti törvényes húzassúgnak. Sokkal szigorúbban itél i\·1áté:
\'alaki
uss::onyru 1cki111 gonus:: kii·á11súg11ak okáért, i111111ár
/hll'li::11úlkodul! o:: c'i s::.h·ében" (lviúté 5,28). 1\zon is
n1cgbotrúnkozott az evangélista, hogy [-Ieródcs kirúly a
tcst\\.'.rének !'clcségével é!t \·adhúzassúgban (lvlúté
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14.3-4).
;\ bibliai időkben a lónyok 12-13 évesen n1úr IClnöttnck szán1itottak, ettől kezelve élhettek és egy részük élt is szexuális életet. .A. fiúknúl ilyen korhatúr
nen1 volt. de valószíni.íleg azok is közvetlenül a pubertós utún kezdték és nen1 111cnt ritkaság szún1ba, hogy a
l 5 éves gyen11eken1ber n1úr utódot ne1nzett.
A fiúgyern1ekeket nyolc napos korukban körühnetélték, azaz levúgtúk hin1vesszőjük előbőrét. Nen1csak
a zsidó újszülötteken, hanen1 a pénzen vett rabszolgákon is elvégezték ezt a beavatkozást. ( 1i\!lózes
17, 10-14 ). Egyébként a kürlilinetélés az egyetlen n1ütéti beavatkozás. an1elyről szó esik a Szcntírúsban . .i\
Biblia szerint a circu1ncisio az Isten és a kivúlasztott
nép közötti szü\'Ctség jele. \'alószínüleg az egyipton1iaktól \·ették út a körüln1eté!és szokúsút. ahol n1úr I(r. e.
2000 é\'\'Cl is gyakorolták ..;\ körühnctélés nzonban
nen1csak rituális jellcgü n1üvelet. .~\ fityn1a és a hín1vcsszö \·égc egy kis tasakot képez. an1elyben könnyen
!""t:lgyü!en1lik a vúladék ..~\forró éghajlatú vidéken. ahol
hiúnyosak a tisztülkodúsi lehetöségck is. könnyen beí'crtözüdik. gyulladúsba kerül a fity·ina. Ez ncn1csak
igen t~ijdaln1as kór. hanen1 olykor halúlos kin1enctclü is
lehet. n1úskor pedig életre szólóan n1cgnyon1oríthatja a
beteget. l\'lindczt a sok bajt. kel!cn1etlcnséget elözi n1eg
a körühnetélés. an1ivcl n1cgszüntetik a iityn1a-tasakot.
czúltal ne111 jöhet létre a lity1na gyulladúsa sc1n.
Bl\lcs 111egclözö intézkedés a fiúgycnnckek korai
circuincisillja ..-\huszadik szúzad közepe t{~jún röppent
fe! a hír. hogy jli\·a! ritkúbb a nH~hnyakrúk azoknúl n
nöknéL akik kürüln1etC!t Cérfiakkal élnek. Ebből aztún
elindult a la\·ina. és clsösorban az Egyesült A.llan1okhan lett divattú. hogy a fiú újszülötteket - vallúsi hovatartoz<isra \·aló tekintet nélkül - körüln1etélik .."'\ divat
111úr ott is kialvóban van. dc az ötvenes - hatvanas
években született fiúk 70-80(~/;1-út 111ég körüln1etélték.
ldöküzbt:n többen vitatni kezdték azt is. hogy ya]óban
kevesebb-e a 1néhnyakrúk a körüln1etélt férfiakkal élö
hülgyck kürében? .'.\ vélcinényck ellentéte azóta scn1
szünt 111eg, búr cg_yik túbor sein tudta cófo!atlanul bizonyítani igazút. Bizonyos, hogy iVtózcs ncn1 tudott a circun1cisio és a 1néhnyakrúk ilyenf~ijta kapcsolatúról, az
~1zonban több n1int vnlószinü. hogy a fityn1agyu!!adúst
incgelüzö hatúst is1nt:rlc. :\ zsidóktól az arabok is útvctték a kürü\111ctélést, az isz!ún1 vallúsúakon azonban
ncn1 csecscn1ö korban. hancn1 tizcnh<irn1adik életévük
körül \'é!!zik el ~1 beavatkoz~'ist annak cn1lékére, hof!v a
Biblia s;crint ;\brahán1 is i!vcn korában circun1cin:Íülta az arabok ösatyjúnak tartott gyennekét. Isn1úe!t
( ! ~'íl1zcs ! 7,23-25) ..A zsidóság ösidöktöl rogva n1ind
a inai napig kitart a circun1cisio inellett. ."-\ kereszténység kialakulúsakor azonban kotnoly nkadúlyt jelt::ntett
és a nen1 zsidó lakossúgot visszatartotta az új hit fc\vétclétöl a körüln1etClés. Pó\ apostolnak a Rón1aiakhoz
írott lc\'clébcn n1ég ez olvasható: „ .„nlicsoda has::na
1·011 o k/iriih11ctC!ésck11ck? ;\!inden tckinlcthen sok"
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(3, 1-2). A kcsöbbiekben az úllúspont 111ódosult, az
apostolok rújóttek, hogy nen1 lehet a zsidó szokást rákényszeriteni n1ús, attól idegenkedö népekre. Ezért később azt írta Pál: „A köriilnzetélés se!l1111i, a köriiln1eté/c!lenség is senuni „. " ( 1J(orintus 7, l 9). A keresztény va\lúsok nen1 vették út n circu111cisio szokásút, azt
azonban tudnunk kell. hogy iv[ózesnck ez a rendelkezése is fontos. 111egelőzö egészségügyi tevékenységet
jelent.
;\ szexuú!is élet kezdete 111indkét nen1nél a petting
lehetett. ;\z Énekek énekei között több helyen olvasható a csók. ölelés, en1\ök sin1ogatúsa. (Énekek é11cke 1,2.

tovúbbú 2.6- 4,11 - 7,7-9- 8.3). Ezékiel nyíltabban
beszél erröl: „ /J.:s pará:ná/kodá11ak Egr1jJto111ba11, {ijúStÍg11kba11 pará:11álkcn./tak, ott s:::oro11gat1ák eo1Í<~iiikc1.
oll 11_ron1ogarták s:ií:i kchlókc!" (23,3). 111ajd: „ .. 111ikor 6k. a: egyiptunliak ny<nnogatták kebledet, hogr
s:oro11gussúk '.fizíságod eniláit ·· (23.21 ). ,i..\z idegen fér!i ncnli szervének 1negérintését - hn az kiderült. - a nő
vétkes kezének lc\·úgúsúval büntették a 111ózcsi rendelkezések (5iVIózcs 25.11-12). ;\rról azonban nincs szó,
hogy a partner (húzastúrs) nen1i szervének 1nanipulúlúsa gyakorlat \·olt-e vagy az is tila!n1azott? /-\ női ncn1i
szerv f"érli últal történö si111ogatúsúról nincsen direkt
adat. dc több nyelven olvasható, hogy .Jl:f/"ec/i s:e111ér11u!t ". bizonyúra ncincsak a !útvúny kedvéért. ."'\ Biblia
sok helyen tiltja. hogy a közösülök egy1nús ne1ni szcr\'ét lúss<ik. hogy az aktus közben 1nczítclenek legyenek
(Ezékiel 16,R és 3 7. 3~vlózcs 20.17 ). ;-\z egyik apokri r
írús. Ruben végri.:ndc!l:.'.tc azt írja: „!-la 11c1n pil/a11101h1111 i·o/11a 11u:g a: úr11yL;kba11 jlirc/6 Bi/luít, 11c111 k61·ettcJJ1 )"O/nu L'Í súZ1·os 1/ir1·é11ys:egés1. Go11clolatai111 111egrugudtúk o: ass::onyi 111e::tc/e11sCget, 11e111 hagyot! aludni. 111íg11c111 clkö1·euc111 u: uflílarosscígot (t. i. apja úgyasúval közösült Rúben). Billu1 pc,/ig rés:cg 1·0/t, olt hc1·err u: lÍ,'l{_l'Ún_/edetleniil. nu:glút1·ú11iit111e::itele11iil, heJJ1c11te111 lui::á..
I<.özüsüléskor a nö feküdt alul.
szét\'ctctt lúbakka! (Ezékiel 16,25), dc valószínüleg
111ús tcsthel:yzctekbcn is szeretkeztek (Tannahill).
Sen1 az Ószövetség. se1n az Újszövetség köny\·ei
ncn1 írjúk c!ö a kötelczö. illetve n1egcngcdett közösülési gyakurisúgot. .'-\ f"érliak leggyakoribb szcxuú!is zavarúról az idö eiütti n1agön1lésröl is szó esik, s ezt a jelenséget betegségnek gondolták. l"vfózcs úgy rc11delkczct1,
hogy ilyen esetekben egy napi önn1cgtartóztntús utún.
111ind a f'érfi. 1nind a nö 1110.ssa n1cg nen1i szerveit, s
csak ezt kö\·ctöcn Colytathatják a házaséletet (3lv[ózc.s
15.16-18).
A.z ösidökben tern1észctcs volt a közeli rokonok.
olykor t~ltestvérck húzassúga. ,.e.\ pusztai vúndorlús
1najd a letelepülés és úllan1a!apítús utún azonban igyekeztek \·isszaszorítani ezt a gyakorlatot. ,.1Ve cselekec!jctek úgy u 111i11t l:..~r;;.l·ipto111 J?iÍl(/L;ll cse/eks::enek. a hol
laktatok, úgy se csc/ckec{ietck. a 1ni111 Kánaán jdhljC11
cselcks::cnck. a hol'Ú he1·is:/ck t;teket. se o:oknok renlllartásai :·::cri111 ne já1jatok [. ..}. Senki se kö:::elgessen
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1·Cr s:cri!lf \'alti rokoná/io:, hugy .lc{/f.:lfic an11uk s:e111Crn1é1" (3~vlózes 18.-6). Ncn1 clYi rendt:lkc~.-::srö! \·an

itt szó ...\brahúin fCltcstvérét vette rcJcségüL és a111ikor
félt az idegen kirúly önkénycsked0sétlil. elküldte Súrút
annak húrcinébe. n1ondván hogy húga az ..~\z asszony
ncn1 tiltakozott snjút kikölcsönöztctésc ellen. noha az
isn1ételtcn n1egtörtént. Úgy tünik. 1naga :\brahún1 sen1
vette ko1noly:.111 erkölcstelen. húzassúgtürü cselekedetét. i-\bin1élek kirúly csak k0söbb jött ró. hogy idegen
cn1ber feleségével él együtt. ezért juhokat. ökröket.
szolgúkat. valnn1int ezer ezüstpénzt ad .~\brahún1nak .. a
s:cn1ck hL'.f'clfL':Csére ··. azaz \'{lltsúgdijként ( l :'\'ll1zcs
20.2-16).
.~\brahú111 rokona. Lót. Sz(1do1núhan lakott. s n1i\·ci
igaz en1bernek bizonyult. 111egn1enekli!t a bünüs \'Úros
pusztulúsakor. .~\ pusztasúgban egy barlangban tí:ilült
111cnedéket lúnyaival egy·ütt. Ezek <l ][1nyok ~ akikrül
kor<íbban azt oh·ashattuk, hogy Cl:r!it 111ég nen1 isrncrtek - azt hitték. hogy Szodon1a és (i(l!lltl!Ta pusztulúsúval együtt kipusztult 111indcn rérJ'i a llildr(i!. E,zén ...
11101ula a nagyobhik a kiscbhik11ck. u 11li ll(rúnk nu.:g1·é11hedcff és 11i11csc11 a.f/i/dú11jL;1Jiii, oki ho::ú11/.: hcj('ilzct11e a: egés:j(J/d s::of.:tísu s:eri111. ./c1: Ul(;'1111k hor! i1111i (/ !!IÍ Of.\'Úllkllaf.: L;S Juífi1111k (i\·c/;_,•, l;.\. f(Í!IUISS:llllk !J/agot u 1ni atyá11h1r}/, :Idának c:r..;rf bort inni u: 0!_1)0/uurk
u:on ~is::oko, és hc111é11e o 11ug,1·ohhik l:_,. /l(i/d u: /í utyjlí1·0/. e: /lCdig SL'l/llllif .l'C/11 tudo llll!!Ok h:lck\'l:SCn'.í/ (;S
.f(.;/keh:sérr'i/". :vlüsnap a kisebb !eóny is leitatta apj~ll l:s
\"l:le húlt. .~\z elbeszélés szi.:rint 111indketh„'n teherbe estek ~s l~1út szültek (l\,l(1zcs 19.~0--:_'i.~).
r\z incesz!US, a küz('[j \'érnikonok llen1! kapcsnJata
a szigorú tiltúsnk ell('n(:re st.:in szl'inl 111eg. \l(1zes elútkozta azt - n1int a késöbbi('kb(\] kidcrüL i:red111énytc!cnü! -. aki atyjúnak !'clcségé\·el. leúnytcst\·érével. inús
közeli rokonú\'nl közösül (5\lózcs 27 .20-23 ).
l~vszúzadokkal a letell·pülés és últa111alapi1ús u1ún
Dúvid kirúly egy·ik lia :\11111011. sze111ct \·eteti !'éltest\·érére. T{u11úrra. Hiúba n1ondta Tú111úr. hugy „1Vu, hátyá111. c11gc111 111cg ne ronts. 1i/1.-'i'í ih'f!i s:oktdk igy t·sclc·kedni /:rue/hc11 { .. _/. A:L;rt kL;r!ck s:1Jfi u kircilynuk.
111ert ne111 _/(Jg 111cgrugud11i t'll,':f.c111 1r'i/cd „ Ez utóbbi
n1onda1bó! az is kiderül. hL)gy az uralk(idú J'clincntés1
adhatott a tcstvérhúzassúg 1i!al111a akll. .-\1nnlH1. nen1
vúrt királyi engedélyTc. hancn1 111egerliszakolta húgúl.
111ajd tch~Z\'C a gyalúzatot. cgyszcrüen kí(_hlb\a a !únyt
(2Sún1uel 13.1-19). [)ú\·id 111~is!k !ia . .-\hsolon pedig
apja úg:;.'ns~Ji\·al fo!ytatlHI nc111i \·iszonyt .
cgt;s: 1:racl s:c111c /út/ára". Sokka! késübbi híradós. Flaviusnúl olvashatjuk. hogy Júzscr. a gazdag adóbér!l\ unokahúgút előbb szcretüjévé tette (s ebben kezére _i~itszott ~!
!úny apja. Józscfbútyja). kés(ibh aztún l'clcségü! \'ette.
Úgy 111ngyarúzta tettét. hogy kisebb blín ~1z inccsztus. a
rokonok közötti szcxuúlis kapcsola1 és h~'t1assúg. 111i111
idegen asszony be\'itelc a csa!údba (F!aviu:-;: :\ zsid(1k
története XII. küny\·J. Ugyancsak F!a\·iu.stlll (:nc:-;ü!ünk
arról, hogy az egyik púrthus kirúlynak \·iszonya \'u!t sa-

75.J

GYÓGYSZERÉSZET

jút édesanyjával (A zsidó húború XVII könyv). Nemcsak Júkob llci. Rúben és Absolon folytatott nemi viszonyt apja úgyas{l\«11. hancn1 jóval később hasonlóról
ir Pú! apostol is. nen1 is egy esetről, hane111 egyre terjedő szokúsról: „.·Íltaláhan hollots::ik kö::tetck pará::na-

ság. 111ég o(l·an pará::naság is, anii(1·e11 a pogányok kö:::ört sen1 e11ilí11e1ik ... " (\Korinthus 5,1). Júda pedig igaz tudtán ki\·ül - n1cnyével ·rhún1úrral nen1zett ikreket ( 1Mózes 38.13-26).
Ncn1 volt isn1eretlcn a hon1oszexualitús scn1 az
ókori Izraelben. Legkoraibb nyon1ai Mózes könyveiben talúlhatók: Sodon1a lakói 111cgtu<lt<ik, hogy két idegen fér!i érkezett Lót hoz vendégségbe. ;\ húz előtt egy-

begyü!tck és kü\'Ctclték a vendégek kiad{1sút Lóttól:
„ 1-fo::d ki a:okat. hadd isn1e1jiik 111cg r'íkct [. .. ). !~·s
ki11n;11c Lrít /i ho::c!jok. (. .. ] L"s 11101u/o: Kc;r/ck atyán1jiai. ne csclcke(tfctck go11os:ságot. lnu} \'Oll 11éken1 kl;I
lcányo111. a kik 111c;g 11e111 is1J1crtek ji:1_-fiakat. kilzo:o111
o::okat ho::átok ,;s csclck.ct(ictck \'Chik anli!lf néktek
1cts:ik ". A. szodan1.::iíaknak ncn1 kellettek a szüz lcúnyok. csak a férfiakat követelték. azokat akartúk „n1egis111crni"" ( IMózes 19.4-11).
Jvlózcs igyekezett visszaszorítani a férfi hon1oszcxualitóst: „ Fé1.-flzí\·ol 11e lzá(i úgy anlint ass:onnyal hálnak, utálotossúg a:" (3r-v1ózes 20. ! 3). .:\ férfiak hon10szcxuúlis igényeinek kielégítésére szolgúltak az „ebpapok··, a !Crli prostituóltak (részletesebben a Prostitúció
és ncn1i betegségek e. részben írok crröl), s az ilyen
szen1élyekkel rolytatott ho1noszcxuúlis cselckn1ény
ncn1 szún1itott bünnek. Ezzel .sze111bcn. ha nen1 !Crfi
prostituú!ttal történt az aktus „ . . Iza \'alaki _lé1:fi\·al hál
úgy 111i11t ass:o1111yal hálnak. [. .. } n1indkettc11 halállal
luko(ianak" (3i"vlózes 20, 13 ).
Nc1n sok foganatja lehetett a szigorú n1egtorlásnak.
111crt 1-Iabakuk korúban éppúgy gyakori vo!t a hon10szcxunlitús. n1int a korai keresztény idökben. Pól több
hclycn c1nc!t sz<"it a rérfi ho111oszexualitús ellen: .. , . .lf
j'J1."fiuk is clhagy1úk u: ass:o11ynéppel \'aló ter11u}s:eles
L:h:sr. e:;rllzúsru ge1jcdtck h1!iaságukhu11, _l(;1.Jiak, j'J1:fiakkol jf'irtc/111eskclh·,;11" (Rón1aiak 1,27). ivfúshol így
dorgúl: „1\'i:' lt.h·e(t·egjetek. se parú:11ák, se báh·á11yilnádók. se luí:assúgtörr'ik. se pu(\·ák, se j'é1.-fis:eplrJsitSk"
ne legyetek ( l [(orinthus 6,9). .A.zt is úllítja. hogy a törvény a, .... parií:1uíkér1 .. liJ1."f{/C!rr6:tetúk,;rt. e111berrablólü;r1" stb. van ( 1Ti1nóthcus l, 10). Nyíltan. kcn1énycn
fogaln1az: a hon1oszcxualitúst éppen olyan bünnek tekinti. n1int az cn1bcrrablást. \'alószinülcg a hellenisztikus idökben \·ólt kitc1jcdtté. 1najdncn1 últalúnossú az
cgyncn1ück szereln1c Izrael f'öldjén. Tudjuk, hogy a régi görögök között n1cnnyire gy<1kori \'O!t 111indk0t nen1
körében. ök ncn1 tartottúk bünnck. hancn1 tern1észctcs
kapcsolatnak. s a görög kultúrúval együtt a ho111oszexualitús is cltc1jcdt szerte a i\lcitcrrúniun1ban.
.'\ nöi hon1oszexualitúsról szinte szó scn1 esik az
Ószövetsl'gben. 1nindösszc egy helyen talúlható utalús:
„flnl; itt \'a// hcu'ado11 lá11yon1 és a: ö ágya.<.:a ... "(Birúk

2002. dece1nbcr

19,24 )..i\.bban az időben is, n1ás korokban is. kevésbé
került nyih·únossúgra, jobban titkolható volt a leszbikussúg. Pú! apostol n1cgdöbbenve írja a térítő útjain, a
ró1naiak és görögök között tapasztaltakról: „Annak
okáért aclta 6kel a: isten tis::tátalan i1lllula1okra, n1ert
o: ó' ass:onynépeik is eh·álto:tallák a tern1és:c1 jOlyását ter1nés:etellenesre ... " (Rón1aiak 1,26). Az egyik
apokrif írúsban, a J(r. u. n1úsodik évszúzadban keletkezett Péter-apokalipszis töredékekben az olvashatjuk,
hogy a pokolban külön helyen bünhödnek „ ... a:ok a
ji:1jiak. akik .'-:aj át testUket hes:e1111ye:ték, ass:ony n1ódra 1·iselkcdtck, a: ass:o11yok peclig akik cgyiiff \'O/tak,
egy111ássol háltak, 111i111 ass:nny o jC1/il'al ".
i\ púsztornépck között ösidöktöl fogva, napjainkig
szokósban van az állatokkal folytatott szcxuúlis kapcsolat. .-\ férfiak nyájaik n1e\lctt. hetekig-hónapokig
nen1 érintkezhettek nöikkc!. az otthon hagyott asszonyok pedig rérri nélkül 1naradtak. Ncn1 csoda hút. hajó
néhúny·an az ú] la tokhoz folyan1odtak. ;-\ kecske. tC\"C.
szan1úr. szar\·asn1arha \"ültak a leggyakoribb alanyai az
ilyen kapcsolatoknak. Sokan lehettek. inert lVIózcs ez
el lcn is rendeletet alkot: „ /~s sen1111{f'i:le baron1111al ne
kii:<"isii(i. lzogy a::al 111agodat 111egf"ertiJ:tessed. és os:s:ony se ál(ion 111eg o haron1 el6tt, hogy 111eghágja c'ít,
./crtc/111csség a:. [. .. ] J:gyikkcl se /Crtii:tessétck 111agatokat c::ck ki'i::iil. 111erf 111i11de::ckkcl c11na JJngúnyok./cr1/i::tcrll;k 111cg 111ogokol, kiket én ki/í:ök ti c/61etck".
.. !-fa fJt:dig 1·aloki haro111111ul k1"i:1"isiil. lzolállal lako{jo11
L;.,. o horn1ot is r"i(idrck 111cg. f-/u 1·alu111c(r oss:ony akárn1c(1· horo111ho: járul, hogy a: 111eghágfo 6t, {i/d 111cg
n1i11d o: oss:o11y1, 1ni11d o hor11101" (3l'vtózcs 18,23-24
és 20. l 5-16). J(ésőbb 111ég egy· útkot 1nond arra, aki
ilycsn1ire vctc111cdik „.·Ítko:ofl o ki kli:ösiil i'cilonu.:(r
horo111n1al'" (5\·Iózcs 27.21).
Ncn1 lehetett is1ncretlen az önkielégítés scn1 az
c'1korban. Igaz. a l'érfiakra \"onatko7.Ó adat nincsen a Bib!!úban. :i nök önkielégítést.'.'rlil viszont többször is ol\"as~
hatunk. Fóként Ezékiel ír crröl: „ li~·i Fe\·1}d a te L;kcsségcidcr u: L;ll aru11yu111h(íl r..;s c:iistö111b6I [. .. ] l;S csináltál
n1agud11ak /[;1.-fiú képeket. ,;s o:okkal pará:núlkodrál"
(Ezékiel 16.17). !'vlús helyen azt tudjuk rneg. hogy cn1bcr alakú, va\ószinüleg fr1llikus búlvúnnyal n1asturbúltak a nök: ., i\lert lzá::asságot törtek[. .. ] és háli:ányaikko/ t(}rfek luí:osságot" (Ezékiel 23,20 és 3 7).
FEL!l.·\SZ(';,\U ÍéS ..1.1,Í-i'LOTT IROD..ILO~I
!. f:.'psr,:i11 ..\/.: Sex ]a\VS and custo1ns in Judaisin. Bloch
Pub!.. Nt'\\' 'York. 19-IX. - 2. Fla1·i11s. J.: J\ zsidók türtént'tt'.
Ciundolat Kíadli. Budapest. 19(16. - 3. J-~hn·ii1s. J.: /\zsidó
húbllrÚ. Gondolat K.i;idó, Budapt'st. l 96'-l. - 4. G"ran.:s R..
Furui R.: 1-ll-bcr 111ítoszok. Ciondul:il K.iaLlú, Budapt'st. 1969.
- :'>. f !i111cs. ,V. F.: iV1cdica! histo1Y of contraccption. St. i\.larlin Prt'SS. Nt'\\" York. 1973. -- 6. f:.."i11.1·c1; A. ('„ !'0111cro1: JJ:
13 .. ,\fortin. ('. E .. Gr:bhanl. l~!l.: Scxual bcha\"ior in thc
ln11nan !\:111ak:. Saunckrs. Philadí.!lphia-London, 1953. ~ 7.
1\11/10 !\. S.: ;\ n1t'gfiatalodás !chctlisCgei az ócgyipto1ni or-
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vostudon1ány szerint. Orv. Heti!. 129, 1333-1334 (1988). 8. Roíhschi/d, B. Al., Alar1i11, L. D.: Paleopatho!ogy. Discasc
in thc fossil rccord. CRC. Prcss, l\nn-1\rbor-London-Tokyo,
1993. -9. Seibert!.: 1\ nő az ókori K.e!etcn. Corvina J(iadó,
Budapest, 1975. - 10. Tannahill, R.: Scx in histrov. Stein &
Day, Nc\V l'ork, J 982. - 11. Vi:nzyó !. (szerkesztő): l\pokrifc!c II. kiadús. Ókeresztény írók. Szent István Társulat kiadása, Budapest, 1988. - 12. fVi?nig S.: A nö az ókori Egyip-
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ton1ban. Corvina l(iadó, Budapest. ! 97-t. ·- 13. ro11ssct: H.:
Thc history of thc condo111. J. Roy. Soc. i'vlcd. 86, 226 ·"22~
( 1993 ). - 14. Zi11:::er/i11g, S.: 1\ nő a klasszikus ókorban. Corvina J(iadó, Budapest, 1975.

L. Józsa: Discascs a11d healiug in the !Jihlc. J>art .\JJ·:
Scx a11d uurrriagc
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:\z EGIS (iyúgyszcrgyúr Rt. - i\!agyarorszúg és :i közép-curúp•ii térség egyik \'l'/.c:ú gyúgyszcrip•iri
v~illalaia
a l':.irm<1kokine1ikai ku1a1ú!aburat(1riu1núba
BIOANA LITI 1-;..\IJ,\N
és/yagy
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j{1nas

GYÓGYSZERl~SZ
vagy
\'EGYl~SZ'.\l !~H.:'\<)J-.'.
n1unk;n(1rsat keres.
Ft'!udu1,1k:

- fonnakokinctikai és gyúgyszermetabuliznn1s
- kutatús területén vizsg:ilati ter\"t:k és jelentések késziiésc a (iLP/C!CP k\'1\·i.:td1nényi.:ini.:k 111cgkkllil'IL
- bioanalitikai 111údszerd; kido!gozús;i és validúlüsa.
- htun;'in és ál!atkisérktes ,·izsgúbtuk végzése.
Eh·(írások:
- gyög:yszerész v<igy vegyészrnénli:ik n:gze1ts0g.
- hinanali!lkaí !erüktcn szerzett 111liszi.:n::s analitik;1i gyakubt.
- ft:li1aszn[i!úi szintü sz{unítúgépes ismeretek.
- kiizépfokli ang(llnyelv-tud;is.
- kreatív kutat(1si képes~ég. logikus gondolkudá~.
- GLP/CJCP 1eriiktén szt:rzt:tt j;irtass{ig el(i11yt jelent.

:\sikeres pcílyúzúnak \·erscnyk~·pes jl"1v..:ddn1i.:t. szakmai fejlildési khetliségct. kierni.:lkcd(J
tat(isokat és hosszútúvú tl1glalkt1zta1(1sr kinúlunk.
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