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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLIABAN 

VI. rész: lllms~erek, ko~111etik11111ok, testápolók 

f)1: Já=.so Lás::lá 

J-\ kultúrtörténészck azt ú!litjúk. hogy \'<Jnnak ruh<'11lan 
népek. de éli.szertelenek nincsenek .. '\z ékszen:k viselése 
~ h.:gycnck azok csak a \'adúllatok fclfüzött fogai~ együtt 
júr az illatszerek és a koz1nctikun1ok hasznúlatú\·:.d. Ezsa
iús próféta 1negrótta Júda lcúnyait piperköcködéslikért. L·s 
több 111in1 húszféh: ékszert sor(l!t JCl az orrkarik;i1úl a lúb~ 
perec ig. a1nikct a hölgyek \·ise!tck {i~zsaiús 3.19·-2..J). 1\z 
ékszerek tekintélyes része eredetileg annilettck. óvú. c]
húrítü, varúzsen.:jü t;írgyak \'Oltnk. <.unelyekct a dén10Jll)k. 
gL)llOSZ szel!c1nck tÚ\'ültartúsúra hasznú!tak. ;\ pró(é1a 
111ege1nlíti a „júi/lat-taruíkat ''.az apró. o!y·kor nen1esfé111-
böl készült parfliinös szelencét. ~llnit a hölgyek a n.yakuk
ban hordtak. \'annak. akik úgy \"élik. hogy ncincsak illat
;-;zt:r tartóként szolg{ilt ez a szelence. hanen1 erös illata 1ni
att alkal!nas lehetett az (iju!t. elalélt asszonyok n1agukhoz 
1érí1ésére is. 1-la Ya!óban ezt a céh {is) szolgúl!a, ininclen
esetrc kín1élctcsebb !ehetett. 111int a napjainkban hasznú
!atos erös. szúrós szagú f'olyadék ( an1111ónia-púrna ). 

:\z illa1szcrek111.~k az élet ni inden területén nagy szeI\.'jl 
jutu11. Legtöbbet a \'al!úsi szertan,·1sokhan 'dka!rnazolt 
szerekrüL kenetekn'.i! tudunk. \lózc:-; rendi..:Jki..:zése szerint 
„„)"::ii11h1/c11 1·ohí illaut''h'I lcgrcn a:: (:r clr'i'u 11cn1::cd/-kn'i/. 
11e111::r.xh'·krt'" ,\ szent hajlékban. n1ajd kési.íbb :.1 1cn1p
lo111ban tí!landó fi.istöléssi..:1 kt:llctt kclle1nes i!lat{lt kelteni. 
.\ !T1stö!öszl'.r i.issz.l'.!éte!~l pedig !1l',1g.•1 JdH1\·a rendelte cl: 
. J ·l;gr.fi'is::crckcr. csc1Jcgú gyanrár. 011.\'.ror, gulhúnt. c.Jii

s::e1"<.:kc1 (;.\' tis::ra t/i11~ir.'·11f, egi'l'llÍ(.i /!l(;rtL'-k~kcl. {s csf11ii/j 
hcláhik ji'istúlús::crr a ji'ís::crcsi11álú t'ÍL'gyit(·sc s::l·rf11! ,. 
(2!\·lúzcs 30.8, és 3-!-35). :\ rltu~'iléhliZ hozzútartozott ;i 

,.szent k..:nct'' hasznúlata. ;1znnban 111<°1:-> .. cn1bvr rcsh~I a:
::ul n1eg ne kt:1!il;k. se aliho:: huso11hír. t1111u1k 111c;rfl;kl'i s::e
ri111 11c csi11ú(jatok ". Ennek (isszeté!clét és készítési 111t'H.l

jút is inaga Isten rendelte..:!: „ Te /IL'dig 1·Jgy driÍgu_li'ís::L·
„t-kct. !iig 111irhút úts::ú:: si/.:/us(·rt 1, jíÍ i/ la11í jáhL;i1ll.f (;/1111y-

11yir, /.:(:ts::Ú::Úf\'t'll si/.:lu.\"l;rr. t;:·• illotos ku/11111.vt is kc;ts::(í:1'ir-
1·c11úrt. l\císiút pedig úts::ú::1..;rt a s::c11r sik!us s::crinr, és cgi· 

hin .f'áolqjur-'. /~'s csi11(i(i ahh(j/ s::c11t kt'!IL't11ck uli~fiÍl. clc
gyitcflc /.:enetcl, a kt·nctkés::itúk 111cstcrsl·gc s::cri1ll" 
(2i'vlúzcs 30.23-25). llatalinas 1nennyiség úl!t rendelke
zésre t.:bböl. a1ncly kizúrólag a papok fe!kt.:nésére szolgúh. 
Se1n szt:nt kenetet. sen1 flistültiszert ncin készíthetelt és 
haszn<í.lhalott közönséges cn1bcr. aki n1égis 111cgkísére!1i.: 
volna, annak halúlbüntct0st helyezett kilútúsba a törvény 
(2i\!úzes 30.22~33) . .'\ tcn1plo1nijúil!at. a gyantúkka! va~ 
!ú f'ü.sti.i!és szokús:u a katolikus és az onudox egyhúz is ;it-

crL·tktikg súly mérH.°:l:cgység. 1 ,;iklth ,.~ X, 1 ~ g .. jckn i'•sS".C· 
íi.igg0sbcn ennyi ezüst énL·k0! _idüli. ,\;··. iu szL·rcpW 5(1() :;iklus kii. nég;> 
kilogrnm111 cí".ÜSl ;'1r;'rnak fddt meg. 
2.-\ hin kb. (i litcrnck kldt mcg. 

vette, s 1nind a niai napig alkaln1azza. l'vllndcn bizonnyal 
speci{dis (titkos) recepl szerint keYt:rt~k azt az i!hnos ola
jai. a1ne!y a kirúlyok !'clkcn2sére szolgúl! { 1 Sún1uel 16, l 
és 16 ). 

ll!a1szcreke1. szépítöszi..:rekel a bölcs<'ltlil a koptirsóig 
nagy b(l:-;éggel a!k;dinazotl az (~Jszö\·c1ség népe . .-\z ;1j:'in
dék és a 1neg1iszt1.:ltetés jeli..: egyarúnt az illatszer \·olt. Jl1-
zsefnek b~t!LS~llllüL tnézet. Jllirh(!l. p!szt:iciÚl, füszerekel 
vittek ti..:st\'érei ( 1 ivlózcs -iJ. ! l ). :\ napkeleti bölcsek ara~ 
ny~11. tü111jé111 és tn!rh:'n ajúnd~koztak az újszülött .lézu'.'l-
11~1k (i\·Lité 2.1 l). Bethúni;íban . ... egy ass::ony 11/(;J/c uda. 
a kin<;! olo/1ústro111 cdc;ny 1·(i/a 1·alódi l;.\. ige11 dniga núr
dus oÍl!iial. t;.\. clt/ir1·l'11 a:: ulafiústro1JJ e1h'·11yt, kit1.i/h:. a::r 
u:: á .fi.j1._'·rc ., ( ]\ lúrk l-LJ ), i\'!Úria i.:g.y font núrdushól \·a]li 
kenettel kente ineg Jézus hibait (.Júnos 12.3) .. Asa kirúly 
siiját . „. drágll ji'is::crckkcl (;S /.:c1u'iccst; .fi..,ldolgo::ou já il
latokkal" tli!ti.i!lék 1neg: {21<.rúnika !fi.l~t). '.'!ikndé1nus 
SZÚ7. J'untnyi. 1nirhúbt\l és :i]oébó! készÍ!Clt kene!le! kenti..; 
be K.risztus ho!ttestél (Júnos ! 9.39-..:IUJ. F'/u1·i11s 111egi.:111-
líti. hogy olykor a zsid('i).: is bt:ba!zsa11H1z1~'1k h;do1t<1ikat. s 
i..:hhi..:z 1ii111jl:nt. 111irh:'1t. ;,1!\ll'l és h:i!zs;,111101 haszn:'1it:1k. 
~ppúgy nlint ;1z egyip1tnni~1k . 

.-\rengeteg i!latszert rl:szbt.:n 1naguk terinclték. s olyan 
b(íséggt..'l ;'i!!itott{1k eli.'1, hugy idönkén1 lzr:1e! legfontt1sahb 
e:•.portcikke vo!t. E!sösorban a Jerikó. Engidi l:s (Ji!c;'1d 
környéki ültet\'ényekr\il 1nirh:il. ti.ibbli:le balzsan1ut. tliin
.iérH. ~i!uét 0:-; ininuszt sz(dlitnuak !.'.gyiptt11nba. !\lezopolú
rniúh;i. :\rúbi~iba. :\z. illatszerek rnús (!alún kisebb.) rész0t 
~tzo11b:111 i1nport:'d1úk. Sa!a111011 kirú!y idL:j0bcn 01l:nk kara
\·;ú1 k..:rc:->kcdek1n juualla cl ](úna:1nh:1 lndici l:s „\r:'1hia il
l:uszcreit és füszereit. Súba kirúlyn\ije u!y;.in ff1'.'l1.eri..:kkc! 
és ilL.uszi.:rckke! i..:ptc 1neg a kirúlyt. tune!yck kur<ibban is-
111erct!cnek \'o!u1k lzrat.'!bt..·n. s a !útt1gcllÚ hazatérte utú11 
sein jut<.1t1ak huzzú i..:zckhi..:L a kuril1zu111okho1. ( J J(irúlyok 
lU.!U-15. ::1.1\.rúnika l.l.9). Tirusbúl (llirusz) kaS:-iLÍÚl l:sj('i 
illatú núda! ( Ezdr;.is '.::7. ! 9 ). lndiúhlll és E1iópi<'1hól !~1héjat 
i11111\1rtúltak„ 

Izraelben többrélc balz'.'l;unra ül!et\·l:nyt gondllztak. :\ 
1nekkab;llzs:unf':n (C.on11nipliort1 upohol.1·u11111111J a l\„r. e. 
!(l .. ! 2. sz(1z;1dban hon<.1sit(1t1úk 1ncg. a !cge11d;1 szt..·rint Sa
!;unon kapta ajúndékba Súha kir<ilynlijétö! az els('\ cscn11.;-
1éket. Ennek ned\"éblil és 1ennl:sl:b(i! készítenék azt az 
igen kitüntí. tanús illatú ba!zsa111ot. a111elyet nerncsak i!~ 

!atszcrkl:nt. hanc111 gyógyszerként is h<1sznúltak . .'\ 1ni..:k
k:ibalzsa1n J'on!US aJku!ÚréSZl' \'O]t ll zsidók últal készÍtel! 
egyik !~1j1a J1is1öl(i szernek !s. „\ ili111jént egyébként a tö111-

.ién!l1 (HoS\l'l_'Í/ia car1cri) 111agas g,yantatartahnú. roz111a
ring illatú nedv~böl kl:szitik. ,'\ lllt.:gsi..:bzett r~1ti_'1rzsbül ki
csepeg(i neth· hónaptlk alatt vesi«ti e! illliolaj tana!Jnút. s 
ekkl1r 1ncgszilúrdu!va adj:i a 1ü111jént. aine!ynek LTtéke az 
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aranyl'.\'ai Yetckedelt .. ~\ benzoé1~1 (Styrax (~Zficinulis L.) 
gyan1újú1. a s1oraxot. Y<-ilószínlilcg nc1n ön1nagúban. ha
nc1n egyéb i!la1anyagokk:il ke\'er\·c alka!niazt:'tl..:. i\ 1nir
hú1 az arúbiai ercdcti.i (C'u1111niplzora abyssinico) és a Szo-
1n{1li{1ban lishonos {('0111111iphora n10/i110/) 1nirhaí'úk ncd
\'0böl készítct1Ck. Slirü. illatos folyadék, a1ncly 1nagas il
lúolajtartaln1a és viszon:ylag alacsony tön1jéntartalina 1ni
:1t1 Ht'.Hl haj!a1nos n1cgken1énycdésrt:. Juserhus F'/a1·ius 
szerint. a 111irhara - vagy ahogyan nevezi. a zikku111ra -
iennéséhöl saj1olt~'1k az igen népszt:rli jerikói olajat. i\ 
1nirtusz (:\lyrtus co111!l11111is) il!~itos virúg.j~1bó! és tern1ésé
bö! Lészüll a 1nirtuszola_i. a111t'.!y·ct öninagúban és eli:gyek
bt.'n egyar<'u11 nagynn kedveltek. ,;\ nlÍrtusz a gürlig(iknél 
:\plirudi1C szi..:nl nli\·Cnye. illatszi:r L'.s szi:reln1i a_izliszt.'r 
::gys!:t.:ITt:. s \·alószínü!cg ilyen szerepe is lehi..:ti.:tt a he!le
nis1.tikus k\\r zsidúsúg~1 ki.iréhen. \·akiszinülcg a b:1bilL1ni
~1i fligsúg U!Úll ji.itt dÍ\'<-ltb:i a 1neny<1sszony úrt~!llansúgút 
jt.'lk0pt.'zi.i 111inuszkuszurú. eli.ibb a zsidúsúgnúl. 111ajd az 
cg{·sz i\lcditerr<i11iu111ban. :\ kúlinus (..Icorus ca/(111111s L.) 
~t 111(1csaras helyek. úlló\·izt.'k partjain 0J(i nli\·L'.ny. és erni
att 111cglcht.'tlist.'n ri1ka \'Oll tzraclbcn. Ta!~·in leveleit is. dt.' 
g>likt.'rl'.1. a1nely ililll)h1.ia1. nyúlkút. cserzöanyagot tana!-
1naz. bizlusan hasznci!túk il!atszi.:r készítésére. ,;\z akié 
tiibb 1l(i\·Cnyl~1jt<1 (.·l/ot; pcnyi. :1. ufi·ft·a11u, .·!. hi:'j.latica 
stb.) !lL(h·éb()J készült. szi!únL porított anyag. illatos b:i!
zscunut Cs gyan1:·1t tartalin:izott. F!avius einliti az illatos 
gürli g sz011ú 1 ( Ji·i_!!,oll e l!o /f Jen u111 (f ra cc11111 L a 111c l yet szú
ri t Ya 0s kiflizvc cgyarúnt haszncí!tak azok. akiknek drú
gcíbh il!a1szt.'!Tl' nl'nl 1e!1. llgyancsak Fla\·ius{('i! l-rti.:sü
lünk arr(il. hugy Jt.:rikó kürnyékCn sok ciprus!li\·t.'t. is111i.:r
tcbb llt.'Yén szc1H1Ú! ( ('assia 011g11siif(i!iu Virlil. l tt:nncltl'k. 
l3iz1usak kht.'tünk abban. hogy kizún'dag szépi1t"1szt.'rkéni 
ilasznúl!úk. élettani hatÚsail !lLlll ÍS!llLTlék fi.:J. :\z Üri.:gi.:dl:i 
Ht.:rt'1dt.'S kir:dy. hugy e!lL'pli.:zze (isz(i!L·sl:t. SZL'llllc'n·:d rl.'S
iL'ilL rt.'ketérc rünj::il (f./u1"i11s: :\ zsidók tl_'irtélll'!i.: \\:[. 
köny\·. :\ zsid{1 húburú [\'. klinyvl. J(iscbh jt.'lt.:ntlisl:gü 0s 
\-ah'iszinülcg t)lcsúhb illats;:crt a c0drusf:1b(1I is t.'lliú!litti!
!ak. és Jlli\'Ci a J'a J't.'!dulgri1.\'a is hllSSl.Ú idt.'ln ~·ll 1negtartj:~ 

i!lat:'11. l:kszt:nartóLat. \-;da111in1 a ruh<ik t~·1ndc'1scú·:1 SZlilg~i

l\'i !údúkat k0szíti..:ttck a liban(ini cl:drusbl;l. .\z édi.:skü-
111l'.11y 1n:1gj:'1hól (i!ajal sajto!t,1k. l'!llll'k po111us hasznú!atút 
nt.'111 !s111i.:rjük. 

:\z as.->zlinyti!~. lc'u1yok nap~n;1p u1ú11 illat(isitottúL ina
gukat. !-!ajuk~1t külün!l:!:: o!ajllkLa! kenték. dc a férllak is 
hi.-1s0ggc! hasznc'iltak a ll:_iüLre és szc1k{dlukra . ... dr(íga kcM 
nt'f<'r" (í'.::oltún1l..: !33.~L :\!indk0t ncinre \"(\!Hllkuzott az 
u1:1.:;i1ús: ..!.: uh!i a.(!)cdrr'í/ cl 11cj(;gyutko.::,"k „ (Pré'dikú
!\lr 9. ! D). inúsho! pt'.dig: „ Elúras:rod a _IL:ic111 nl1{jju/„ 
1Zsolt:.truk 23.:iJ. :uni kürülbe!ül annyit jt.'lcnt. hogy na
pun1a o!ajtiztúk a hajukaL ,;\ gyc'iszo!ú asszony \·iszont az
zal i.:; gy:'1szll!t. hogy !lt.'rn kente 111;1gút scn1 kenettel. se111 
tllajjal (2S;'innit.'! 1-L2). .'\ szi..:gé11yt.'bbek cgyszcrü Ca\lla
jaL <1 it.'lic1(ist.'bbck nc'1rdus- Yagy 1nirhau!<.1jaL illct\·c l'Z,L'k
kl'I k~szülr kuz1neti!~u111u1 h:1sznúltak. \'a!<'iszinl'ilcg 
cgyiptu111iaLt\'d Yt.'tték :ú a szt.'n1fCstCst. az(l11ba11 nc111 ís
lllc1·ctcs. hPgy L·s:ik l'gyLijtc! (szé111 \·agy liibhf01c szincz0L 
{ a111i111Drl. r~zs<'ik stb. J szo\g;.'dtc\ ;,1:. (1!\llrÍ h«dt:yek .. 111;\l,;e
up'"-.i:ú. Jt:rt:rni~'ts így 1ncnnydtirlig a hiva!kod<'i lll'dgyt.:k 
t.'lll'll: 

pitgered 111u.'.!,adut „ (.lere111iús ~!.JUJ .. '\ szl'.rc!n1es i!Jú azt 
~nek!i htilgyér\_il. hogy az olyan. 1nint a jl1 illatú kert. 
a111elybcn núrdus és súfrúny. jó i!!a1ú núd 0s ü1héj. 1nin
denfl:!c tö1njí'.>ntcnnö Üt, 1nirha és alo0 tcrcrn (l~nekek 
-L12-!4J. l1gyancsak ~1z Énckl'L énekében 1nirhúrú! és 
ba!zsa1nróL a gninútal1na il!atúról olvashatunk. Fi:ltehctö
en ncin t.'l0gedtek 1ni.:g i..:gyetlcn vagy csak n~·húny illat
szerrL'L h~1nen1 :1ki tchcttt'.. töhb!l:!e kl)z1netiku1no1 hasz
núlt. :\ Zso!iúrok köny\'e azt ilja. hogy: „ ,\/irha. aÍ<n;, 

ÍiÚc.:ia !.kassziaj illuui 111i11dc11 r'ih/i.:L·tcd (lso!túrok -1-5.9). 
~\'!indcn l1izonny<il hasznúl1ak v~i!a111ilye11 pirosító szert is. 
ainl'lytl'd o!yan lett a !ún;.' ajaka .„111i11t 11 kur111u:si11 
i·.:t;n1u' (I°:nckek -l.3). Küli.in!egcs k0szít1n0ny lcht.'lt.'tt. 
arnivcl Jcz:ibe! ... 111cgt'•kcsiu·, un·:úr" (:2Kirúly(1k 9.30). 
Talún rc'111ct<d<.u1i1l1. fiat:dít('1 h<tlc.tst \ cú·h;1to1t tli!c a kuruso
i..ki kirúiy110. ;1111ik\lr t'.ZZt..'I ak:ina 111agúr;1 ti.:rclni a llgycl-
111ct. :\ n1andragór<1 11c1ncsak szerc!ini \·c"\gykc!tli. ha11c111 
talún ilLllszcrként is haszn:·da!ns voli ( !~nekck 7. ! 3). .'\ 
perzsa kir<'dy h<'1rc111Cbi.: kerü!<'i Esztcrrlil i1ja a Biblia. 
h(1gy . ... ri:c11kt.'f /l(Í!la/1ig hú11tak l't'it', 111err <'llll_1"i i1hi/lc 
ft'llik. u: ú [_L i. <I kir<'dyi :!gyasj s:l;J1Íh"súk, /i<11 /J1í11u;Yi.':f, 
111irrusuloijo!. /;or h1í11u11ig illotus s::.t'rt·kkl·! l··.1· ass:o11yi 

s.:(:;1iri'í s:t'f"t'kkt·I·· 1Es1.tt.'r :2.l(il. Saj1111s ne111 ,·iru!ja cl ciz 
Írús. hugy 111ik \'oliak az cn1li1t.:tt assz\1nyi sl0pítli szerek. 
!'.gy évig l<ir!ó, il!a!ositú 0s sz0pitö kczt.'!és u1ú11 kt.'rülhc
tc!t a kirúly :'1gyúha Esztt.'r. \lt.'111csak :iz ura!k(ldli húrt.'111~·
bl.'11 hasz.i1<.dtak 1nérhctl'tle11ü! suk illatszert. :\ púszt\lróra 
eUiu az asszony 111cg!lirdl_itt L's bekente 1nagú1 i!!aH1s tcst
Újlllll1kk<d (i{uth 3.3). (innthisL\ld\li! arn\l. hPgy kt.'llc1ncs 
legyen uz együttlét: „/,cif!dtn:run1 u: ,ig\'0111ur nii„/uí\'(i/, 
,i/ot:_\'.l't'/. tú/u''.fiul. /i/ti'i:L'./it'lll\'f ult11.,T1tl 1."s kass:i<Íru/ / .. / 
.·I kL'lll'f (··s j1i i!lui /ir<·_i111L·t h(I: s:i1·ii11k11ck ·· ( PL·ldaht.'sz0dl'k 
-.!7-·l9L :\/ id0lcthlil kiderül. hngy 111:·1~ ilLlla Yolt ;1:: 

úgync1L. 1nús ;i ruhúza111:1k. Cs 111ini tudjuk. isn101 111i...; kPz-
1nctiLu1n11kL:!l ill:liL1si1ot\úk ;11cstlikt..'t i~. Egy :1pukrifira1-
bld. :1 Kr.u. JO(_l· 150 kt.iziitt Li.:lctkc/.cU !-k·bl'rl·L szcrirlli 
L'\ <111gé!iu111búl :1rrlil éncsüllink. lttlgy a:; utra!;'iny\lL 0s :t 
ru\·uli...;!:':11yuk kC1k111li::t.'11 kt:Lh cl1ék él! iihnszcrckt:l. Lg:. 
111:.tsik. ni..:111 kantiniz:.di 111Cibi.:1i. <lf'. „:\graphct. J0zus i~n1::

rctlc11111\l11dúsai·· e. klinyYhl'!l egyenesen !(ris:::.1us sz~'1j;_'1ba 
adjúk, lH1gy .. ./1úri'id);'Js.:i11l·'i lill','.Z./IL'd1·L'Sit\'c !vdc'ir:s1.i/
rcd. ahogy u ,fluní:11u l~sjin·o/,ís 11/ik illurosi(iiÍ!: t··.1· 111oss1ik 

,··.1· kt'iiik 1.·._, i1.·'í:i:clt'.':!.h·íik 1uog11kur ti ./~·'ijiuk i11,-;.t'l"Íl;.ú~/"t' ·· 

(.:zs~1i:is pn'ií"ét:1 dtirgedcln1l'ib(íl dcrlil ki. hPgy ;1 11(il; 111.'111-

csak a hajukat. h:1ni.:11t <1 !lcrni szlirzi.:tükt.:t i:; ilL1tt1sitlltt;'d-.:. 
. .\zz;_d !Cnyl.'.~cti a k!kclpl1 . ..; <1::>::>zt1ny11f\ill. lún_\-PL<ll. !it1g; 
„\lcg/:0;1as:{_iu 11: ('r Sio11 Jc,í11yui11,rk J()ft'fi'Íjt .. I t;_1· u::. (! 

s:L'llh;nni'ikcr 111é','J:lllC.:te!c11iii. („ /{s Ii.'.\·: u /i([/:.111111i!!ur 
ilc!_rL',11 hiidi"i.1>·l'·g .. ·· ( ('.zSíJiús J. l ;-; Cs .::s). 

Fürdl:s. tl'sti..:dzl:s utún l'gyszi.:rli 1:1o!ajja! kczi.:!t0k ,~ 

hl.irüket. ,\ hcllenisz1ikus idlikbcn \'l'Uék Ú! a kü!<lnhllz\i 
h('.irla:zítll és kapan'1 t.'szközi)k haszn<'d:nút. ll;'1111lasztt'1 {és 
részben r:·1nct~da11Ít\'1) célból ari..:ukai (gyü11lli!cs)S~!\"<tkkal 

e<.:SL'tt:lt0k. borugatt:'ik. ,\z t..'ceL rnaleins<n- (a!Jna pakPLts 
il1n11új:'1h•1n). hork\is<n- (a bor scprüj0hlll k0szil\'t:) a lcµcl
ll'ljl·dtchbck. dc idö11k0nt a s•1"·:111yú !ej (tcjs:1'- J alL:d1.11d

:'::•.s<ir'c1. is sor kcrüh illó1u(ú1n/c1. K.l:s1Ítl'.nck c~1·cpa\.:nL'1::.P

k:!L a1nclycLn::k az a!apanyc1g;1 t.'ls\i.:;urb<in :i 111~z \'\1!L 

:unihcz ffiszcrl'kt'.t és i!h1ts1.crckc1 Ll'\'t.'r!ck. :\::-.arc hliré-
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nek liszti1ásúra {inai kil'ejezésscl 0lvc. arcradírként) ala
b~is1ro1not. kagy!ópon vagy habküvct hasznúltak. Ez 
utóbbit a nők cpilá\;:ísra is alkaln1aztúk (!Jla11co-Dá1·i/agJ. 
/\Z arc börénck úpolúsúra is olajat hasznúltak. ainely orcú
jukat fényessé lelte (Zsoltúrok 104. l :5 ). /\ !t.?r!lak Ji·izurú
j~író! nern sokat tudunk. dc bizonyosnak lútszik. hogy 
idönként festenék a hajukat {Fla\·ius). ;-\!'ej kopaszra nyi
r:1sa. h:borotv<i!úsa bün!ctésnck vagy 1ncgszégyenítésnck 
szú1nitott (l~zsaiús 7.20 0s 15.2). Ugyanígy a szakúll Jebo
rotvú\úsa is. /\Z an11no1iitúk kir<ílya. Húnon :izzal tette 
csúfTú [){1vid kóvl'.teil. hogy szakúlluk cgyík fcll'.t lcv{1gat
ta. Dúvid úgy rcndclkezelt. hogy addig ne térjenek vissza 
Jeruzsúletnbc. a1níg ki ncn1 nö a szakúlluk (2Sún1uc] 10 . ..J.) 
:\ htilgyek viszont é\'ezredekkl'l ezelött is kedveh0k a 

... _(i.:(fin/ni::.orr !1iy· "-kii!tcn1,_,;11ycker ( t':zsaiús 3.25 ). Péter 
apos10! arra i111i az asszo11y1Jka1. hogy ... 1..;/.::e.1·sl"!;f.l' 11e /(·
g_l\'11 kii!s1"i. li1{/11k11ak _!ii11ug11rás1íhci! / .. .J 1·u/1í · (!Péter 
3.) J. \Jeni tudjuk po11!us:111. csak feltételezzük. ho!.!\ az 
Ebes-papirusz ezernyi koz1netikai reci.:p1jént:'k egy részé! 
a zsi(l\'lk is ísn1L·rték és J'c!tehetöi.:n alk;:dinazt,ik is. 

:\ BibJi,1. ha 11en1 is 111ondja ki. érezteti. hogy <1 1nüt0-
1cl~ct igyckezti.:k elkerülni. 1alún a szokúsjog a!<1pjú11 til
to!l~Ü: is. Vu11atkozl1tt i.:z a kozn1cto!úgiai célú bca\·a1ko
z;.1sokra is. lndi:iban. abban az ldöbi.:n n1úr l'ejlett pl:iszti
kai és szépészi.:ti sebészet 1nüködütt. bürpó1lúst. orr-k0p
zL·st stb. ,·t:gcztek .. '\Z elvi lchetliség tchút t:vezri.:dckkcl 
ezel(itt is adva \·olt. búr nc1n éltek vc!c 111.ís túj<ikun . .'\ 
koz1net!kai t:s p!asz1ikai sebésze! alkaln1azúsúnak lehctli
st:ge ncn1 is akk(1r_ hancn1 a közel1núltban \'{d!otl ki vitút 
az Egyesült /dlan1okb:.in. _;\z ort(ldo.\ hivlik. <l Biblia és a 
Talinud irúsaira hi\·a1ko1.\':1 i.:l!i.:nczték az i!yi.:n bea\'<.llko
z~'1sokat. .-\inerikai és izraeli orvosok és teoh:igusok :'dlós
fogialúsa zc"u·1a le a vitút. azzal. hogy a zsid(i va!lús nein 
1iltj;1 a szt:pészc1i célú 1nütéti beavatkozc'1soka1 (S11ydcr
n11111. //~·srrl'Íc/11. ()nkénti.:li.:nül is rel111erü! él kérdés. hogy 
l:isehb koz1ne1ikai n1ütétckn.: sor kerli!hctctt-e az c'ikor
ban'.1 :\ viiúzó fi.:lck bibliai és ta!inudi idézeteit !igyeli.:111-
hc \'0\·L·. azt 111P1Hlh;11p111. hogy ni.:111 zúrhat\'1 ki a szépésze
ti PjlL'l'Úci<"d~ t.dlir(lrdu!ós,1 :1z l'iszi.l\.'-'tségi korban si.:111. 

FEL!l:\SZN,\LT ts „\,J..\0;L()TT lllOl>..\LO:\I 
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Gyógvszerészek az 1848-49-es szabadscíglzorchon 

PlLLICH FERENC (1833-1902) 

18~8 úszén nem1.ctiirl;é111 résl! vt•st. a .h·l:1CiC dkni harcokban. 18~9 janu:irj:'ih:rn he:\ll ll:il\'ani lmn· gt'ril1:1csapa!:iha. Febru:írba11 
titcdcs lest.„ ,.\ Zarúnd mt'gyci n1m:iu folkdúk c!kn harcol. Június elc.il·n iirme.~tt•r. majd h:ulu:ig~. \'l•giil Forni Eld; 1lé\·:1i h:idost.· 
t:ilypar:incsrwk st·gCtliísl.(jt· ksl. „\L 18.50-cs l•\'t•l'11cn gyakurrwk CcrlSÚ .Júnos \'Olt honn:·d Sl:Íladus siimcgí gyúgys1.cn:'irúh:tn. i!
ll•l\l' Bécsben g~Cigyst.l·rés1.eld \éget .. 18.57-tiil gyúgy~zcrést. S1.om]Jathcl!l'll. (18.51/-hcu a1. ola~lorsnigi, J8úú-h:111 a pun1v:11r.~1.ügi 
m:1gy:11· légiú t:ig.Ja.) 

rli.\'1i,:.:_1·s:,,n·,s:,·11i"ini"11('f! nupíiÍr :;011/. fúnius 
S11/\"i1.r !'hon11a f...)t. kiud,isu,1 


