
534 GYÓGYSZERÉSZET 200 !. október 

BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLIABAN 

VIII. rész: A fertifzif betegségek 

D1: Jó::::sa Lás::::ló 

f\z őskortól a huszadik század derekáig a fejlett társa
dahnakban is a legnagyobb egészségügyi gondot. a lcg
tnagasabb halúlozúst a fertőző és júrvúnyos betegségek 
okozták. :\frika ~s i\zsia fcjlöc\ö országaiban napjo1inkban 
is ezek a kórk~pek a leggyakoribbak. 1-\ 111odcrn or\·ostu
don1ány éppen ezeknek a betegségeknek a gyógyítúsa és 
1ncgclözé:.1e terén Crtc cl legnagyobb ert:d111énycit. jó!!e
hct ezek a sikerek nen1 annyira cgyértchnück. Napjaink
ban derült ki, hogy a 1negfékczet1nek hitt fertőző betegsé
gek (tubcrculosis) vagy júrvúnyok (diftéria, veszettség) 
újból jek:ntkcznek. A. kurúbb<in is1nl..!rt kórképekhez -
szinte évrö\ é\TC - újabbak csatlakoznak (t:bola. /\ll)S. 
szivacsos agysorvadús stb.)./\ többezernyi kórokozó (ví
rusok. baktériuinok. gon1búk, alg~k, protozoonok. n1et<i
zoonok) 1ncgannyi betegséget idéznek elö. Ciy·akran alig 
tapasztalható eltérés a különbözö kórokozók keltette kór
képek tünetei között. ezért napjainkban scrn künn.~,:ü c!kü
!önítcni azokat.,\ Y~döoltúsok (<.1 hi1nlö elleni vaccína ki
v0teléve!) alig több 1nint szúz éves 1núltra tekintenek \'isz
sza. hatúsos gyógyszer ne1n volt a kórokozók ellen (a hu
szadik szúzacl e\sö hannadúigl. ezért a f~rtlizö és júr\·,·i
nyos betegségek kin1enete!ét a fcrtijzö :1gcns \"irulcnciúja 
és az e1nberi szer\·ezct e!lcnúl!ó képessége, az in11nun
rcnclszer 1nilyenségc hatúrozta 1neg. \-'o!tak és vannak jó
indulatú f'enözö betegségek (rubcola. búrúnyhi1nlü stb. L 
a1ne!yek púr nap alatt 111indenf~!t: kt:zt:lés nélküL 111aguk
tól is 1neggyóg_yu!nak. és csak kivételes esetekben okoz
nak tartós cgészségkúrosod{ist vag_y halú!ozúsL Is111erünk 
azonban olyan fr:rtözö kórképckt:t is. an1c\yekt:t csak rit
kún élte túl a bt:teg. s talú\kozhatunk 1nindcn esetben ha
lálos ki1nenetelückkel is. i\ J'crtözö betegségek sok!l:lc
ségét inutatja az is. hogy akadnak köztük. atnelyck c111-
berröl c1nbcrre tt:rjcdnek (hin1\ö. kanyaró'). n1{1sokat az ú!
latoktól k<1p e! az en1ber (lépfene. száj- és körö1nf'újús), de 
ne1n 1ninclcn !Crtözö betcgs0g rag{dyos. Egyes kórképeket 
kizúrólag (1nalúria. úlon1kór) \"agy nagyrészt (pe.stis. 
Jcish111aniasis) ro\·arok közvetítenek. dl'. a beteg !1Cil1 Ccr
tőzi 111eg k.örnyt:zetéL .1\z i\·óvíz és a tápanyagok gyakori 
forrásai a l'cnözö bajoknak (sahnone!losis. dizentéria. tí
fusz') és ezek a n1cgbetegedé.sck többnyire júr\"únyszerü
ek, tö111egesek. rniYel rendszerint sokan fogyasztjúk ~\ ft:r
tözött \·izet, vagy ételt. /\ fertözö betegségek változatos 
íünnában jelenhetnek n1eg, éppen ezért nern csodúlkoz
hatunk azon. hogy az ókor cn1bert: ne1n 111indig tudott el
igazodni közöttük. 

i\z ivóvíz últa! te1jesztett betegségekről lcgkorúbban 
ivlózes írt. Pusztai vúndortúsuk sorún Iv1úr<'iban a vizet 
nen1 ihattúk, úgyrnond. kcserüsége nliatt. i\·{ózes azonban 
édt:ssé tette a vizet .. Í: . .'s n1011da: fia le a::: Liradnak lstc-
11ed11ek s::::a1·ára húségesen hallgats:::: és a:l cseleks::::l.!d a111i 

kedres a::: éi s::::e111ei eliiu / ... jegyet se111 bocsátok rúd a111a 
betegségek kó::::ül, a 111c(\·eket Egyip10111ra hocsátotra111 ·· 
(2.tvlózes 15,23--26 ). :'\ K..irú\yok könyvében arról kapunk. 
h111 hog\ Jei 1f....ó . 1·f::::e árzahnus ·· fogyasztásából halál 
szárn1azott. azaz fertőzött volt. úrtott e1nbernck. úllatnak. 
Elizeus pról"t:la sót vetett a \·ízbt: és kije!t:ntettc; „ Aleg
gy<igyiluflan1 e 1·i:cke1, 11e111 s::::ár111a:ik c::::11tú11 u::::okhól 
s~·111 luilú!. scn1 koros::::iih;s. ts cgés::::.\·l;gcsck lú11ek a i·i::::ck 
111i11d e nuli napig .. ·· (2!(in.i!y·ok 2. ! 9-22 ). Nctn <íl!apít
hntú rncg pontosan. csak valószinüsíthctö. hogy 1ni!ycn 
Í\'l1víz teijesztettcjlÍr\"Úny (entt:rúlis fenőzl:s) leht:tett aje
riklii kórsúg. :\z e!sli egyiptun1i csapús a folyóvíz 1neg
poshadúsa. 111t:gblizösüdésc \·olt . .'\ halak elpusztultak, 
baro1n nc1n ihatt;J a talún ncn1 fenözötL di:; pos\·{1nyos \"i
zet. Ekkor az egy!ptoiniak igen okusan l:s talúlékuny·an 
·-a folyó panja 111ellctt úsott kutakkal próbúltakjó i\·óviz
hczjutni. 1.11nivel tulajdonképpen a talaj \·íz.szürö, \"ÍZtisz
tító hatúsút haszn:tltúk ki (2.ivlózcs 7, ! 4--25). l(étségtt:!t:n. 
hogy a Nílus \·izént:k nt.:111 lt:hetctt közt: azokhoz a puszti-
10 júr\·Gn:yokhoz, atnclyekrö! az ötödik és hatodik cgyip
lonii csapús szó!. 

:\z ötödik cgyiptorn! csapúsról azt ii:ia a Szentirús: 
a: (-'r kc::::c h;s:c11ate111c:ci /i(lr111aido11. lu1·ako11, s::a111a
rakon. íen]kc11. úkrúkún L''.\" j11hoku11. igen nagy d/ighalúl. 
/)e ki"ih"i11h\"l;gc1 rcs:::: a::: (.jr !:racl hunnui ki'i::::(·;fl l;.,. J;:gyip
to111 b11r111ai kó::::iilf ... " ( 2i'vlózcs 9.3·--f ). i\ sz<únítúsba jö
hető kórképek közül a szúj- l:s köri.iinf'újús (t:z a lovakat 
nc111 ht:tegíti int:gL a takonyk(ir (1nalleusl lt:hctöségét ki
z{irhatjuk. n1t:rt ez utóbbi \"iszont csak rerH.lkíYü! ritkún 
ht:tcgiti n1t:g a k~rödzókct. ;\ hi1nlö a111int nyotnban szll 
lesz ró!a - a hatodik csapúsen lt:hct~í fele!össé. \.la!a-
111e11nyi IClsuro!t fr1j érzi:keny viszont a !ept'cnc (anthrax) 
inrekció\"al sze1nben. a1ni ritkún az ernben is 1negbetcgit
heti. :\z anthraxban szenvcdö ú!latok csaknen1 kivétt:I 
nélkül elpusztulnak. aini int:gtl.:!t:l az . .igen nagy dögha
lúr·-nak l:s ajúrvúnyt csak akkor lcht:t n1t:g!l:kezni (!oka
lizúlniJ. h;.1 a fcrtözött {lllatokkal együtt tartott. 1nég egész
séges cgyeclekct is kiinjúk. /\ Bncíl!us anthracis spóra
ktpzö, bctokolódva é\"tizedckig fcrtőzökl:pt:s tnaradhat a 
legclök talajúban, az istúllókban. Búnni is okuzta az ötö
dik csapúst. óriúsi gazdasúgi kúrt crcd1nényezctt. .'\z is el
képzelhető. hogy a zsidúsúg állataira nctn tt.::1:jcdt ki a ra
gály'. ls1ncretcs, hogy a zsidók c\sösorban a Nílus-delta 
\"idékét lakták, elég jól izolúltan a Birodalo1n többi terü
letétöl. fZészbcn a túvolsúg lehetett 1ncghatúrozó, n1ús
részt talán azzal is sikerült kivédeni ük a járvúny te1jedé
sét. hogy sajút jószúgaikat elzúrtúk. nt:nl t:ngedték kevc
n:dni az egyipton1iakéval. 

i\ hatodik egyiptorni csapús: ..... c111hcrc11 és han11011 
há!yagosa11 J"akad<i .li.~kéllyü legyen Egyipzo111nak egl:·s:::: 
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.löldén [ ... }és lán a= enzberen és a bar1non hó(l'agosa11JC1-
kadó jCkély ". (2ivlózes 9,9-10) .• \ száj- és körö1nfájús 
csak kivételesen terjed át az e1nberre. ez ncn1 \ehetett az a 
kór, an1ely egész Egyipton1ban etnber~k és bannok soka
ságát betegítette 111eg. Egyetlen olyan kórképet isn1crünk, 
a111ely az e1nberen és a szarvas111arhán egyaránt hólyagos 
kiütésekkel jelentkezik, a hin1lő. A variola vera iránti fo
gékonyság csaknen1 100 százalékos. a1ni azt jelenti. hogy 
a hi111lős beteggel vagy állattal érintkező szcn1élyek 
(1najdnen1) valatnennyien 111egkapják a kórt. A fertőzés 

cn1berröl állatra, vagy fordítva is terjedhet. I(ét-négyna
pos lappangási idő után, 111agas láz kíséretében jelennek 
tneg testszerte a hólyagos kiütések, 1najd a nyolcadik na
pon kifekélyesednek, gyakran gennykcltökkel felülfertö
zödnek. /\járvány halálozása 30-50 százalékos lehetett. 
:'\ hiinlő őshazúja K.ína vagy India, ez utóbbi 1ncllett szól, 
hogy a hindu panteon szátntalan istene között szerepel a 
Hirnlőisten is. Jóval a bibliai idők előtt endé111iússá vúlt az 
egész I<.özcl- és I(özép-K„eleten, s n1ég 1969-bcn is gya
kori kórképnek szán1ított az .A.rab félszigeten. A XX. di
nasztia korából - (J(r. e. 1250-l 000), an1i nagyjából n1eg
fclcl az cgyipton1i csapósok időszakónak - szárn1azó 111ú
n1ia bőrében talált hólyagocskák szövettani vizsgálatával 
bizonyították a hi111lőt (R1~[/Cr és F'erguson)_ r\z utóbbi 
évtizedekben több. hin1lőben elhunyt sze111ély 1nú111iúja 
került elő Egyipto1nban. ezek egy részében a vírust is si
került kin1utatni in1n1unelektronrnikroszkópos vizsgúlat
taL /\z orvosi. paleopathológiai és bibliai adatok egybe
vetése alapján biztosra vesze111. hogy a hatodik csapús 
pusztító hin1lőjúrvány volt. 

!\. tizedik csapást is sokan járványnak vélik, a1nclyről 
azt tudjuk rneg, hogy az elsőszülöttek (crnbcré és barorné) 
pusztultak el és „ ... egy há= sen1 1·ala, 111elybe11 halott ne 
lett volna" (2tvlózcs 12.29-30). Igaz. az Írós (pár szóval) 
crnlíti a háziúllatokat is. de a későbbiekben csak e111berck 
gyennckeiröl esik szó, tehát nyugodtan elfogadhatjuk, 
hogy valan1ilycn 1nagas halálozású gycnnekkori betegség 
rejtőzhet a tizedik csapús tnögört. Bizonyára nerncsak az 
elsőszülötteket érinthette. dc ezeknek különleges jelentő
séget tulajdonítottak a zsidó szokásokban, jogrendben, és 
elvesztésük sokkal inkább érintette a csalúclot, n1int a töb
bi kisded halála. A szűkszavú tudósítúsból ncn1 lehet 
1negn1ondani tnilycn kórkép lehetett, azonban nagyon va
lószínűnek látszik, hogy csak Egyipton1 déli területein 
pusztított a kór, a Nílus-deltában élőket n1cgkí1néltc. 

/\z átokfenyegetések között (5Mózes 28,27) olvasha
tó: „1iJegver téged a::: isten Egy1j;ton1nak j'ekélyéve/ ... ". 
Ézsaiás pedig azt írta: „ Tetötöl talpig nincs e testben ép
ség, csupa seb és dagadás, és kelevény, a111elyekct ki sen1 

11yo111tak, be sen1 kötöztek, olajjal sen1 lágyítottak" (Ézsa
iús 1,6). Jól is1nert kór lehetett ez a zsidóság körében, 
ncn1csak az egyipton1i idökben, hanen1 évszázadokkal ké
sőbb is. ivli lehetett az a betegség, atnikor az egész testet 
ellepték a tályogok, fekélyek? Két kórkép jöhet szárnítás
ba, niindkettő a I<.özel- és Közép-I<.eletcn honos. Irán. 
lrak, Szíria, Izrael. Egyipton1 területén a lakosok 
50-701~~-a ina is átfcrtőződik ezekkel a kórokozókkal 
(többségük tem1észetesen nen1 betegszik 1neg) . .1\z egyik 
lehetséges kórkép a pusztai fekély (dennatitis cupo-

lif'onnis). a1nelyct gennykeltő baktériun1ok okoznak és el
sösorban a sivatagban vagy félsivatagi non1ád körüln1é
nyck között élőkön jelentkezik . .i\ ruhával nen1 fedett test
részeken, kezeken. lúbakon, lábszárakon hosszú időn át 
fennálló kelések, fCké!yck keletkeznek, de többnyire 
spontán gyógyulnak. hegek hátrahagyásával. A n1ásik. 
gyanúba fogható betegségnek szán1talan elnevezése is
n1en. hívjúk aleppói. bagdadi. ádeni. cgyipton1i stb. !'e
kélynek. orvosi tenninus technicussal Leishnu1niasis 
cutaneúnak. 1\ kór nevei is utalnak előfordulási területére. 
1-\ betegséget a Leisn1ania tropica, cgysejtü protozoon 
okozza, a kórokozót a törpcszúnyog (Phleboto1nus papa
tasi) terjeszti, egyes esetekben közvetlenül, en1berről, en1-
bcrrc is átte~jcdhet. 1-\ kutya, hörcsög, egér szintén 1neg
betegedhet. l\ bőrben képződő cson1ók elgcnnycclnek. ki
!'ckélycsednek. de az esetek nag~y részében. kb. egyévi 
fennúllús utún spontún gyógyulnak. Ez az egyipto1ni IC
ké!y szerepel a n1ózcsi útkok között. ez lehetett a baja 
Ézsaiús púciensénck és annak a Lúzúr nevü koldusnak. 
aki az cvangé!iun1 szerint fekélyekkel volt tele { Lukúcs 
1 ó.201. 

.:\ döghalúL \·agy dögvész sokszor előfordul a bibliai 
történetekben. Erden1cs Ezsaiás leírúsával kt.:zdcni az 
e\c1nzést. inert az általa leírt júrvúnyt több rarrásból is is-
111erjük, Kr. e. 70 l-ben hatahnas asszír sereg vonult Izrael 
elli.::n. r\ védők csak a csodában re1nénykedhettck, s ez a 
vúrt csoda be is következett. „Akkor k{jött a= (fr angya/u 
i·s lc\'tÍgou a= a.„·s=ir táborban s=á=nyolci·anöt c:ret és 111i

dá11 reggel a: e111berck Ji:lkcltek. i111é a=ok 11zi11d11y{Uan 
holt hullák \'alánuk" tudósit a próféta (Ézsaiús 37.36 és 
2!(irúlyok l 9,35). J(étségtelcn. hogy az asszír sereg 1na
rad\·úny·:.ti ostro111 nélkül elvonultak Jcruzsúlen1 alól. 
1-lcrodotosz. görög történetíró is foglalkozott ezzel az cse
inénnyel és úgy tudta. hogy egerek lepték el az asszírok 
túborút. szétrágták a lovak szersz[unait és a nyilak idege
it, c1niatt a hadsereg tehetetlenné vált, ncn1 folytathattúk 
az ostro111ot (J-Iérodotos:: ;\ görög-perzsa háború. II. 
könyv). Végül Flavius tudósítúsát (1\ zsidók története X. 
könyv) ernlítc1n. aki egy babilóniai történctíróra hi\'at

kozva úgy véli.:kcdetL hogy járvány tört ki az asszir sereg
ben. ;\ hárorn forrás jól kiegészíti cgyn1úst: igen gyorsan 
lezajló. nagy halúlozással júró júrvúny söpört végig az 
asszírok túborún, s ebben nagy szerepet játszottak az ege
rek (patkányok) is. r\ pestis öshaz<ija l(ína. de 111úr az 
ókorban cndé1niús gócok alakultak ki a Kaszpi tenger vi
dékén. az Arab félszigeten, Egyipto1nban. iviczopotá1niá
ban. Ezekben a gócokban időnként fellángolt és a környe
zetre terjedt a ragály) nen1csak a bibliai időkben, hanen1 
1nég a huszadik században is. A betegség kórokozóját 
(Pasteurella pestis) a rúgcsúlók bolhúi (különféle Xenop~ 
sylla fajok) terjesztik. ;\bolha fertőzi n1eg az cn1bcrt (és 
szán1os állatfajt), a csípéséhez közeli nyirokcso1nók 1ncg
duzzadnak (innen a bubópestis), bevl.!rcznck (ebböl adó
dik a fckctchalál elnevezés), 111ajcl elgennyi.:dnck, kifeké
lycscdnek. ,'\. betegség a fertőződés utún 5-8 nappal, 
többnyire halállal végződik. r\ kór 1núsik fonnája, a tüdő
pcstis. cseppfertőzéssel terjed ctnberről e111bcrrc és J-5 
nap alatt végez a beteggel. ;\ bubópestis halálozúsa 
50-90(~{)-os, a tüdőpestisé pedig gyakorlatilag 1001~;J-OS 
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volt. Nagyon valószínü tehát, hogy a pestis néhány nap 
alatt végzett az asszír sereggel. „ És a=okban a napokban 
halálos betegségbe esék E=ékiás ", folytatódik a bibliai 
történet. i\. judeai király is n1egkaphatta a bubópestist, és 
1nár halálúra készült. de Ézsaiás kezelésére végül n1eg
gyógyult (Ézsaiás 38,1-21 ). Több. hasonló epidén1iúról 
o\\'ashatunk az Írúsban. Dúvid kirúly idejében - a nép
szá1nlúlús n1iatt - igen gyors lefolyású (a Biblia szerint 
húro1n napig tartó). dc hatvanezer e111beréletet követelő 
pestisjúrvúny dühöngött [zraelben (l Krónikák 2 Ll 2-14). 
1-\ krónikaíró összefüggésbe hozta a ragúlyt a népsz{unlá
\ással. a1niböl arra következtethetünk, hogy a szú111lúló
biztosok közül néhányan fcrtözőclhcttek pestisbaci!ussal. 
s széthurcolták az egész orszúgban. /\. l(rónika könyvei
ben Isten büntetéseként helyezi kilútúsba a döghalúlt a 
szerzö (2l(rónikúk 6.28 és 7. 13). Sú111uel próf~ta arról 
szú111olt be. hogy a filiszteusok Ében-Ézernél nagy gyö~ 
zeln1ct arattak a zsidók fölött és n1ég a frigy1{1clút is el
zsákrnúnyolták. ;\ csata utún húro111 nappal. az Úr „pus=
tí~ia \'a/a 6ket és 111eg\·eré .f'eki:lyekkel ··. Sokan elpusztul
tak a vúrosban. ezért tovúbb szá!lítottúk a ládát n1ás tele
pülésekre és hét hónapon út rnindcnütt felütötte r.::jét a ha
lálos kór. \ 1égül a filiszteusok visszaküldték a frigyl~idút. 
öt. aranyból készült ICkély-képn1ússal és öt aranyegér ki
séretébcn (lSún1uel 5,1-6 és 6,1-6). Ebben a történetben 
is benne \'an 1ninclcn olyan elen1, atnclyckbö\ pestisre le
het következtetni. 1\ csata után húron1 nappal tört ki a tna
gas n1ortalitúsú júrvúny (a pestis lappangúsi ideje 3-4 
nap ). "és a=ok a: e111herek. akik ne111 haltak 111eg, JCkélyek
kel :;iUtauak" ( !Sátnuel 5.12), s végül a ragály tc1jesztöi
ről az aranycgerek árulkodnak. l·Jabakkuk azzal f'enycget
te honfit{irsait, hogy Isten elött „ ... dóghalál j(u; és 11yo-
1nóba11 JOrrá Iá:: tó111ad" (I-labakkuk 3.5). Úgy tünik a 
próféta ne111 találta elegendő büntetésnek a fckt!tc halúlt. 
hane1n az utúna következő 111aiúriúva\ is igyekszik 1neglC
!e1nlitcni környezetét. 

iviózes átok fenyegetései között (5Mózes 28,22) szc~ 
rcpel a hideglelés és gyullasztó és izzasztó betegség. 
Habakkuk ünént idézett írásában is forró lázról olvasha
tunk. Péter apostol anyósa forró hideglelésben szenvedett 
an1int arról báron1 cvangéliun1 cgybt':hangzóan szún1ol be 
(Máté 8.14, Márk 1,30. Lukitcs 4,38-39). Nemcsak Pa
lesztina területén, hancn1 Iv1últa szigetén e!őfürdult vúltó
lázról (és ahhoz túrsult <lizentériáról) is értesülhetünk az 
/-\postolok cselekedeteinek könyvében (28.8-9). ;\ szük
szavü tudósítások ez esetben is kiegészitik egy1núst. a hi
degrázóssal és 1nagas lázzal júró kórkép a n1alúria, atncly 
ősidők óta endé1niás a Földközi tenger keleti n1edcncéjé
bcn. ;\z öskórtani leletek egybehangzóan bizonyítjúk. 
hogy ne1ncsak rengeteg 1nalúriaszúnyog, hanen1 nagy 
szú1nú vúltólúzas beteg is volt abban a térségben (le,·in. 
Rothschild és i\-farti11). Az egyiptonü 111ún1iák több tnint 
felében 1nulúria fertőzöttséget tudtak ki111utatni. ,\ n10-
dern ten11észettudon1únyos vizsgálatok n1cgcrösítik a 
Biblia 111aláriúra vonatkozó adatait. 

i\ n1ózcsi útok fenyt:getésck között 1negtalálható a 
szúrazbetegség is. ;:unit a tuberculosissal szokiunk azono
sítani. ,i\. I<.r.e. ötödik és hatodik évezredből szúnnazó pa
lesztinai leleteken olykor kiinutatható a gün1ökóros clté-

rés, de a bibliai iciök vázlcletein ne111 találtak erre gyanút. 
1\ Biblia se111 ír egyértcltnüen a szúrazbctegség tüneteiröl 
(csak lehetőségéről). azonban a tuberculosis következ111é
nyeire talúlunk utalúst. ;\. gürnökór ne1ncsak a tüdőket, 
hanL:n1 szinte vala111cnnyi szervünket és szövetünket 111eg
betegítheti. ;\z ókorbun (az őskórtani tnegfigyelések sze
rint) a tüdögün1őkór 1ncllett a bél-. vese-, bör- és csont
tuberculosis voltak a leggyakoribbak. Ez utóbbi két kór
képre következtethetünk a n1ózcsi könyvekből. „A!ert 
senki 11e111 áldo:::lzat kihe11 Jógyatkozás 1·a11 [ ... }, csonka 
orrú. f ... } \'agy púpos .„ " (3.iVIózes 21. 1 S-20) . .:\. szún1os 
kizúró ok (sántaság, vaksúg stb. J közül bennünket n1ost 
csak az idézett két úllapot érdekel. ;-\ börtubercu!osis 
(tuberculosis cutis luposa) cg:yik jellegzetessége. hogy a 
gü1nös sa1~jszüvct éppen az orrcsúcsot és az orrszúrnyakat 
pusztítja cl. a végeredn1ény a csonka orr .. '\ csontokon 
észlclhetö gü1nókóros eltérés az esetek 76(~.·;1-<iban a gerin
cen jelentkezik (Rothschild és J!arti11). a csigo!yúk össze
roppannak és e1nia1t k!aiakul a jellegzetes Pott-tCle gib
bus. an1ely sen1n1i n1ús okból bekövetkezett púpossággal 
111..':111 tévt:szthetö össze. Igaz. Palesztina földjébö! n1ég 
ncn1 került clö tubcrculoticus ercdctü gibbust 111utató 
csontváz. azonban a szon1szédos Egyipton1ból több 1nú-
111iá11 és skeletonon is 1ncgfigyclték. sőt Pott-kóros szob
rocska is isrncrt. Nen1 tarton1 kizúrtnak, hogy elvétve elő
fordulhatott n1ind bórtuberculosis és következn1énye. 
inincl pedig csontgü1nökór okozta gcrinc-defonnitás. t'vló
zes ötödik könyvében olvashatunk egy olyan népről. 
<.u1H:!yet a környczl'.tc „ ::::an=11111!11uk11ak „ nevezett. „ E= a 
né]J. 11agy. sok l;S s=álo;.; i·olt / ... /, de ki1·es:telle úkct a::: 
(Jr. (5fvlózes 2.20-21 ). /\. zanzun1 kifcjezCs héberül 
köhügést. zihúlúst jelent. Lehetséges, hogy a zanzu1nok 
népét a tüdötuberculosis pusztította ki'.' 

l\·lózcs hann;.H.iik köny\·ébcn két tc!jl..':s fejezet f'ogla!M 
kozik (de tnús irúsokban is szú1ntalan utalús talúlható) az 
cinbercn. ruhún. húzon je!entkezö poklossúggal. Pontosan 
ebben a sorrendben szerepe! az irúsban. ernber. ruha. húz. 
dc az állatok rnegbctegedésérő! nincsen szó. i\Z or\·os1u
do1n<ÍnJ' ne1n is1ner olyan kórokozót. an1cly az cn1bcrcn 
kívül éppen csak a ruházatot és az épíunényckct túinadnú 
n1cg. Ncn1 azonos clv<i!toz<Íst jelöl az etnber. ruha. húz 
poklossága. Nézzük elöbb a ruhátl .. '\ !enböL gyapjúból. 
hörböl készült ruhanen1ükön tó1nadhat zöldes vagy vörhe
nyes „f~1kadék". s ha az ilyenkor elkülönített ruhadarabon 
az egy hét alal! nc111 vú!tozott, vagy tovúbb tc1jedt. akkor 
a ruhane1nüt elégették (3ivlózes 13.47-59). Nen1 kell 
szakcrnbernek lenni ahhoz. hogy rájöjjünk. nen1 a leprá
róL hane111 a ruhák bepenészesedésérő! szól az idézet iVla 
sen1 ritka. hogy a ncdvesl..':n összehajtogatott és levegötlen 
helyen túrolt ruhanen1ü rnegpenészcdik. s t:z többnyire 
zöldesszürke foltok képződésével jár. !\ húz „poklossú
güt'. is bőségesen taglalja a Biblia. ez esetben is zöldes. 
vagy \'Örhcnyes 1..':lszínez(ídésnek 111ondja. A részletes út-
1nutatás alapján az épület gon1búsodúsúra gondolhatunk. 
lgen helyesen úgy szólt a rendelkezés. hogy ilyenkor a ta
pasztúst (vakolatot) körkörösen le kell kaparni és újat kell 
készíteni helyette . .J\111ennyibcn a ház szerkezeti elen1circ 
(Ü1anyagok, falazat) is rútei:_jccine a „poklossúg'', akkor az 
egész épület lebontandó . .:\ levert vakolat, vagy a !ebon-
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tott épület anyagai „tisztátalan" helyen rakandók le. Elő
relátó~ bölcs rendelkezés. n1a sen1 lehetne jobbat 1negfo
gahnazni és napjainkban sen1 lehet sokkal többet tenni a 
falak go1nbásodásának 1negszüntetésére (3tvlózes 
14,33-48). Az e111beren keletkezett poklosságról azt írták: 
„ Ha vala111ely e111ber testének bőrén daganat, vagy ta1ja
gosság, vagyf'ehér.f'olt tá111ad és az Ö testének bőrén pok
los fakadékká lehet„." (3Mózes 13,2-6), akkor a pap 
előbb hét napra nyilvánítsa tisztátalannak és an1ennyiben 
ezalatt az elváltozás nen1 terjedt tovább, akkor fiirdés és 
ruhan1osás után a beteg visszanyerte „tisztasúgát". An1i
kor nen1 rnúlt el. esetleg terjedt a bőrelváltozás, akkor a 
beteg továbbra is karanténban 1naradt és poklosnak tekin
tették. r\z idézett fejezet összesen hétféle bőrelváltozást 
sorol fel, vala111ennyit a poklosság jeleként. r\ kelést, 
szőrtüszögyulladást stb. könnyi.í elkülöníteni azoktól a 
börtünetektöl. a1nelyekct poklosnak vélte!-::. 1\z ószövetsé
gi könyvek sok helyéröl kiderül, hogy nen1 súlyos, gyó
gyíthatatlan kórt tartottak poklosságnak, hanern vala1ni 
olyan bőrelváltozásokat, an1elyek spontún is gyógyulhat
nak (3iv1ózes. 13.1-45, 2l(irályok 5, l-21. 2l(rónikák 
26, 16-21).1\z Újszövetség különböző részeiből pedig ar
ról értesülünk, hogy Jézus tizenhúron1 leprás (poklos. bél
poklos) beteget gyógyított 1neg. Lútszatra óriási különb
ség van a bibliai poklosság és napjainkban a lepráról is-
1nertek között. Ez a virtuúlis ellcntn1ondás azonban kön
nyen feloldható. A 1116zesi szövegben tsara 'ath kifejezés
sel jelölték a bőrelváltozúst, an1i azonban ne1n leprát, ha
ne1n a bőr érdességét jelentette és tulajdonképpen helyes 
1negjelölése volt az e\enli bőrelváltozások egy részének. 
f\z Ótesta111cntu111 bizonyos könyveit K„r.e. 250 körül, az 
ókori világ tudo1nányos központjában .. A.lexandriában gö
rögre fordították. r\z útültctést készítő zsidó írástudók a 
tsara'ath kifejezést a görög lepros (leprsz) szóval helyet
tesítették, s ebből adódtak a későbbi félreértések. A lep
ros szó eredeti jelentése pikkelyes, érdes, darabos, anli 
nagyjából n1eg is felel a héber szó jelentésének. Ennek 
1negfelelően használták idöszán1ítúsunk kezdetéig, ekkor 
azonban a leprosz leprá\ 1á rövidült, jelentésváltozás kö
vetkezett be és az utóbbi kétezer évben a n1ai értelen1ben 
vett kórképet jelenti. Károli Gáspár poklosnak vagy bél
poklosnak fordította a görög szöveget, feltehetően azért, 
inert évszázadok óta így nevezték azokat a szerencsétlen 
betegeket, akiket lepratelepekre zártak . 

.-'\ \eprabetegség vagy I-Iansen-kór őshazája is I(ína és 
India területe, Kr.e, 600 körül bukkan fel kínai írásokban 
ez a betegség, de n1ég évszázadokig istneretlen 1naradt 
Európában, Afrikában és a l(özel-l(eleten. Valószínűleg 
1Vagy Sánc/01; Indiából visszatérő csapataival, l(r.e. 
330-320 táján kerültek I-Ianscn-kóros betegek és 111aga a 
kór is a hellenisztikus világba. A Kr.e. második század 
végére vált is1nertté a betegség és ekkor elephantihiasis 
graeconunnak (görög elefántiázisnak) nevezték, sze1nben 
a filariázis okozta elephanthiasis araborummal. Egyipton1 
területén ókori leprás 1númia vagy vázlelet nem került 
elő, a legkorábbi ilyen a kopt időszakból (Kr.tL 3-6·sz.) 
szánnazik. A Judeai sivatagban végzett ásatások anyagá
ban sen1 fordult elő l1ansen-kór jeleit rnutató csontlclet 
(Hershkovitz, 1995). A mai értelemben vett lepra az ókor 

legvégén, a középkor elején kezdett elterjedni Európában. 
terjesztésében elsősorban a vikingek és a keresztes hadak 
játszottak szerepet (Jó=sa). Ennek 1negfelelöen két na
gyobb, endé1niás góc alakult ki, Skandináviúban és 
Dél-Európában 1• de tö1ncgcs, járványszerű nlegbctege
désről ezeken a területeken sen1 beszélhetünk. A 
többszázezer lakosú és igen fejlett kórházi rendszerrel 
rendelkező Bizáncban nen1 tudunk lepratelepről (1\filler). 
.L\ bibliai poklosság tünettana nen1 felel 1neg a Hansen
kóros bőrelváltozásoknak. A bőr érdessége egyfelől nern 
obligát tünete a leprának, 1núsrészt a bőrelváltozások nen1 
hirtelen. hanen1 hónapok vagy évek alatt keletkeznek. 
0 gyes sze1nt'ényvcsztésnek és nen1 betegségnek tartható, 
a1nikor !'vfózes keze egyetlen pi!lanat alatt. ;:uníg ruhájába 
dugta ,.leprússú" lett. 111ajd újabb hasonló 1nüvcletre cl
inúlt kezének poklossága l2iV1ózes 4.5-6). i\ íVlózcs e!\en 
fellépö lVtiriún1 poklossága épp úgy nen1 alakulhatott ki 
percek alatt (•Hv1ózes 12, 10). 111int Uzziús király hon1lo
k<.in a papok szcn1e láttára a leprús elvúltozús (2I(rónik<.ik 
26.19-21 ). Naá1nán szíriai hadvezér börbaját is poklos
súgnak vélték. de a leírásokból nagy valószínüséggel 
n1egállapítható, hogy az pikkclysön1ör lehetett, aini a fi.ir
dőkúra és a napfény hatására tünettnentescdett (2I<.irúlyok 
5.1-14) .. Azá~ja, Júcla kir<ílya ,,bélpoklos'' lett. e1nian el
különítve tartottúk halúlúig. Nen1 úllapitható n1eg, hogy 
n1ilyen bőrbaja társulhatott idült hasn1enésscl. arni n1Íatt 
bélpoklosnak nyilvánították. 

Tóbiás könyvében (3.7-16) érdekes történet olvasha
tó. -róbiús nagybútyjúnak egyetlen - Sóra nevü - lcúnya 
volt. Ez a fiatal asszony arról híresült cl, hogy rövid 
együttélésük után hét férjét kísérte sírjába. I-láza népe az
Z<ll vádolta. hogy fé1~jeit n1cgőlte és Sára annyira elbúsult. 
hogy n1úr az öngyilkosság gondolatával kezdett foglal
kozni.;-\ környezetében élő férfiak - így Tóbiás is -- jog
gal féltek attól, ha vala1nelyikük feleségül veszi Sárát, 
elődei sorsára jut. Nos végül ez nen1 következett be, búr 
Tóbiüs előrelátó apósa nyolcadik vejének 1núr a shjút is 
kiúsatta, dc frigyük tartós és boldog lett, happy encldel 
végződött. A tudósítúsból arra lehet következtetni, hogy 
Sára bacilusgazda (bacilushordozó) lehetett. /\ bacilus
gazda n1aga ne111 betegszik rneg. sen1n1i jele annak, hogy 
kórokozókat hurcol na és i..'irítene, de környezetét igen sok
szor 111egfertőzi. s a 1negbetegedett en1berek gyakran be
lepusztulnak bajukba. lstncrve a korabeli higiénés viszo
nyokat feltételezhető. hogy Sára vala1nilyen enterúlis fer
tőzés kórokozójának volt hordozója, s azzal sorra betegí
tette 1neg férjeit. Napjainkban leggyakrabban a tífusz és 
dizentéria bacilusgazdái lbrdulnak elő, de szán1os 111<.is 
kórokozót is hordozhatnak. Ne1n dönthető el, hogy Sóra 

1 :\ köztudatban az Cl, hogy iv!agyarorsz;\gon is nagyon sok leprás beteg 
lengette életét. Legalább száz középkori lcprosorium helyét ismerjük, 
másokra fóldr;1jzi elnevezésük (Pokohclck, Poklos, Lázúri stb.) utalnak. 
Kir:ilyaink dús jövedelemmel láttúk cl az l.!gykori kpratdcpckl.!!, közép
kori irásokban 1ninduntalan felbukkan a kórkép, .Arp:idhúzi Szent ErzsC
bcl a lcpnisok ápolását végezte, emiatt késöbb azok vCdüszcntje is lcft. 
Ezzel szemben az az igazsiig, hogy a kb. ötvenczernyi, ! 0-1 :! századi 
csontváz közül mindössze cgy honfüglalús kori leleten lchetl.!tt mcg:illa
pitaní a lepra bctcgsi:gct (Púlfi, JOzsa). Az öskOrtannal foglalkozók 
mcggyőzö<lCsc. hogy nem volt Hansen-kór a közCpkori 1\lagyarorsz{t
gon. 
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n1ilyen kórral fertőzte f'é~jeit, tudtún és akaratán kíYül. 
A kapernaun1i „kirúlyi e1nber'' fia lázas betegen fe

küdt. 1nár halúlára gondoltak, aztán Jézus szavára a láza 
hirtelen 1negszűnt. a gyennek 1negkönnyebbedett (Jónos 
4,50-52). Régen. ainikor n1ég ne111 voltak antibioti
ku1nok, a lebenyes tüdőgyulladús (pneu1nonia lobaris) le
folyása volt hasonló. /\beteg tnagas lázzal, fájdalo111111al, 
nehézlégzéssel, köhögéssel szenvedett kb. egy héten át, s 
akkor vagy 1neghalt. vagy hirtelen ehnúlt a láza, egyéb 
panasza, s pár nap alatt n1eggyógyult. Ezt a néhány óra 
alatt lezajló változást nevezték krízisnek, an1clyről nen1 
lehetett előre 1ncgállapítani. hogy gyógyulús vagy halálo
zús lesz a kitnenetele. Júnos evangéliutnában 1najdnen1 
tökéletes h~írásút olvashatjuk egy 111úra nHír elfelejtett je
lenségnek. 

Heródes kirúly. 1nagút istenni.:k képzelvén beszélt, .,t.1· 
u:::.onnal n1egi·eré (Jf a::. L'.rr11ak Llllf:!_l'ala / ... / és a .f'érguktál 
111ege111é.l':::.lef\'ÚJJ 111eghala" (/\.postolok csclckedctci 
12.21-23). Időszá1nitásunk kezdete körül több I-Ieródes 
ncvü kirú\ya ís volt a rón1ai fennhatóság alatti zsidó ál
!a1nnak. \ 1alószínüleg ugyanarról a kirúl.yrúl (Nagy I-leró
dt:srö!) van szó az ;\postolok csclekederci között. akiröl 
Flavius is azt írta. hogy lázas beteg lett, n1ohó éhség gyö
törte. dc ne1n tudott jóllakni. Bt:lsö rl;szeiben daganatok 
képzödtck és rettentő fújclahnak kinoztúk beleit és alsó 
testét. Nen1i szerveit átlátszó, n1ajd gennyes folyadék 
duzzasztotla, an1elybcn férgek keletkeztek. 1-letekig tartó 
szenvedést követően hunyt el. (f<~luvius: i\ zsidók történe
te, X\'ll. könyv). 1\ntiochus királyról azt Ílják, hogy 
elöbb iszonyú ff1jdaln1at Crzctt. 1najcl. „ .. )Crgek nyii:::.sög
lek a::. is1e111elen s:::.enll~ben i:s 111ég úlctJben darabokra 
s:akad! le róla a hús. s:::.úrnyú kínok ki.i:::.epc!!e. Rothadása 
s:agától a::. egés:::. 1áhor u11dorodo11 '' (2íVlak.úbeus 9.5-9). 
Jób pedig így panaszkodik: „ Tes1e111.fCrgekkel i·a11 j'ed,·c 
/ .„j. biirönz c'iss:::.e/11í:::.ódik és n1egge1111yed·· (Jób 7.5). 
tvlinc\háro1n csctlcírásban parazitúkról van szó, azonban 
1négis érezhető különbség közöttük. Jób ,.férgcssége'' lút
szik leginkább cgyértehnünek. Is1neretcs, hogy a gcnn.yc
dö. lepedékes sebekbe gyakran rakja le petéit valan1ilycn 
rovar. többnyire légy·. s az abban kikelő nyüvek a necrot!
cus szövetrészckkcl táplálkoznak, gyakran fel is tisztítják 
a suppuráló f'ckélyeket. Rossz higiénés körühnényck kö
zött élő, elhanyagolt betegek lábszárfekélyébcn napjaink
ban is n1egfigyelhctö ez a nagyon vísszatetsző. de korúnt
sc1n vcszt:dehnes jelenség. Feltehetően ugyancsak légy 
lúrvúk lehettek Heródes király duzzadt. vizenyős hcrc
zacskójúnak bőrében is, búr ez esetben nen1 zárható ki a 
Fi!aria bancrofti nevü parazita sen1, a1ncl;'nek predilek
ciós helye az alsó végtag és scrotun1 bőre. l\ filariasis en
dénüás volt ncn1csak Egyipton1ban, hanen1 111indenfelé a 
bibliai tájakon, 1nint korábban cn1litettc111, elcphanthiasis 
araborun11u:1k nevezték a kórképet. Tekintve. hogy a nös
tény paraziták akúr 2 c111-es nagyságot is elérhetnek. jól 
lúthatók szabad szen11neL búr a fílariúk ne111 annyira a fcl
szinen. rnint inkább a szövetek n1élyén iün.Julnak elő nagy 
szátnban. /\ntiochus kirúly szernénck férgessége is lt!he
ti.:tt akár legyek lárvúitól (an1cnnyiben korábban gennyes 
kötőhúrtya-gyulladása lépett fel). dc ne111 zúrható ki 
egyéb parazita--infesztúció sen1. 

Feltünő. hogy a Bibliában sehol se1n en11itik a bélfér
geket. nz úllatok levágásakor talú!t parazitákat. fvlár csak 
ezért is valószínütlennck tarto111, hogy ivlózes a sertések 
gyakori férgessége 1niatt rendelte volna cl a disznóhús fo
gyaszt::ísúnak tilahnát. Ha valóban olyan gyakran talál
kozhatott volna sertésekben található bél- vagy egyéb fér
gekkel. akkor annnk nyon1a lenne az Írásban is. Kétségte
len azonban. hogy is111erték az (en1beri) bélférgességeL 
111ert a 1'ahnud ne1ncsak foglalkozik ilyen tén1ával, hanen1 
1nég kezelést is javall. t. i. teqJentin beöntést a végbélbe. 

Az cctoparaitákkal (a testfelületen élősködőkkel) csak 
utalús-szerüen foglalkozik a Biblia . .'\ bo!hút Sán1t1e! c111-
!íti. abban az értelen1ben. hogy a bolha kergetése fe!cslc
ges. 1najdne1n hiúba való tevékenység ( 1 Sú111ucl 24, 15). 
:\ tetürö\ - aini viszont gyakori lehetett. - ncin esik sz6. 
búr clképzelhctö. hogy· a prostituúltak nctni szőrzetének 
i.:ltó\·o!itúsa neincsak büntetésként, hane111 a lapos
tet\·csség terjedésének 111egakadú\yozásóra is szolgált 
{l~zsaiás 3.18 és 25). (Jgy v~lenl. hogy a tetvesség út vitel
ének 1negc!özést: lehetett a célja annak a 1nózesi rcndclke
zésni.:k. a1nely szerint a b.:fogaciott idegenek és rogo!y 
nök h;:üút le kellett nyirni. s a !ckopaszitc'1s utón nyolc nap
pal kapcsolódhattak be az új közösségük életébe (5I'vlózes 
2 ! , 12 ). :\z út ok f'enyegetésck között f egyebek 1nc\lctt) 
szerept:l az is, hogy az engedetleneket az Isten 1negvcri 
1·is:::.keEeg;.;Jggcl (5íVlózes 28.27). i\ viszketés sz(unos bőr
baj. vagy bclszcr\'i betegség tünete lehet ugyan, 1négis 
azokkal értek egyet. akik szerint e1nögött a rühességet 
(scabiasis) kell gyanítanunk (G11·i/r). 

:'\ Szentírásban e!sösorban a nagy, pusztító júrványok 
e1nlítésc tört2'.nik. sokkal kevesebbszer esik szó a ncn1 ra
gúlyos. dc ko1no!y közegészségügy! problén1út je!eniÖ bc
tegségekr61 ( 1nalúria. tuberculosis) és csak a\ ig talúlko
zunk egyéb f'crt{\zö betegségekkel. ;\ Bibliúban oly g~i<.Ü.:
ran e1n!cgctctt lcprúnak (pok.loss~íg, bélpoklossúg) viszont 
sc1111ni köze nincsen a n1odern n1edicina últal így ncvt:zctt 
Hanscn-kórhoz. ;\ go1nbús belszcrvi Cs csontbetegségek 
rendkívül ritkúk lehettek (llerslzkovitz és nllsai, 1992). 1\ 
t'clülctes börgon1básod~isokról a ,.Börbetegségck" cí1nü 
fcjt:zetben lesz szó. :\ bibliai könyvek idötar1a1na több 
rnint ezer é\'Ct ölel fel. Ilyen hosszú idö alatt tcnnészcte
sen v{1ltozott a ft:rtözö betegségek gyakorisága. egyesek 
húttérbe szorultak. niúsok (rnint a k:prabetegség) csak az 
<.lkor utolsó szúzaclaíban jelentek 1ncg Palesztinában. ;\ 
térségben napjainkban annyira gyakori cndé1niús (nctn 
vi.:ncreús) trepone1natosisok pedig évezreddel késöbb ter
jedtek e! (ffersfikorit:::. Js JJI!Saf. 1993 ). 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Elnóksége és Tudományos Bizottsága pályázati fell1ívást 
tesz közzé fiatal kutatók részére kongresszusi t21mogatás elnyerésére 

A kOl1l!lJrnss211.1si pályázati támo!J)atás felltétellei: 

1 . Pályázati kérelem, megnevezve a konferencia lényeges adatait és a kért támogatási öszsze
get. 

2. Belföldi, külföldi kongresszus szervezöbizottságától elfogaclott és visszaigazolt elöaclás, 
poszter absztrakt másolata. 

3. Pályázni lehet 35 éves korig, mellékelve a pályázó tudományos életrajzát és publikációs lis
táját, munkahelyi vezetöjének támogató levelét, valamint, l1ogy mióta tagja az MGYT-nek. 

4. A pályázat benyújtásának határideje: minden naptári negyedév utolsó munkanapja. Levél
cím: 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 1 6. 

5. A negyedévente összeülő Bíráló Bizottság egy-egy pályázati kérelemre, a pályázati Feltéte
lek teijesülése esetén, valamint a pályázók számának ismeretében, maximálisan az alábbi 
összeget ítélheti oda a pályázónak: 

- Belföldi kongresszusra maximum 40 ezer Ft. 
- Európai kongresszusra maximum 80 ezer Ft. 
- Tengeren túli kongresszusra maximum 140 ezer Ft. 

Az oklevelet biztosító tanfolyamok esetén a megítélhetö összegről 
a Bíráló Bizottság dönt. 

6. A pályázat eredményéről és pozitív döntés esetén toválJbi technikai kérdésekröl az MGYT 
Titkársága levélben értesíti a pályázót. 

7. Sikeres pályázat esetén, a konferencia befejezése után részletes útijelentést kell elküldeni 
az MGYT Titkárságára, 20 napon belül. 

MGYT Elnöksége és 
Tudományos Bizottsága 


