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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLLÍ..BAN 

„Y.11. rés-:.: S;,e111betegségek és a vaksá~tt 

Dr Jú:sa Lás:/ri 

.'\ tr<:1chon1a, vagy cgyiptt1111i SZl'inbctt..'gség rendkívül 
fcrtüzö és napjainkig is igen gyakori a l(özcl- és Küzép
l(c\c1cn . .-\ szcn1 c\öbb könnyezik. viszket. v~i!adékozik. a 

kötö- és inhúrtya helövellt. 1najd gcnnyt.'s gyullad;is kclct
k..:zik. aini kés(ibb a szaruhúrtyúr;:i i:-; r;:'11':1jed és végül 

\·aKsúgot nkuz .. llyt:n hunyorgó. \'Ú];1dékozú ... g.1·c11g": 

s::c1111.·i \·alú11ak „ Leúnak. Júkob ncn1 kh·ún1. dt: apósa úl
t:i! csellel rúcrőszakolt feleségének ( 1 rv!ózcs :29. l 7). Búr a 

ln\'ábbi~1kb~1n nincsen szó Lea SZL'n1énL·k ül!:1pntúróL !l.-l
tétclczc1n. hogy· tracho1n~·1s lchl.!tctt. Szú1ntalan cn1bt:r \·a

kon tengette életét Izraelben. akik valószínü!eg szintén az 

cgyipto1ni szcinbctcgsCg 1niatt Ycszítctték el lútásukat . .-\ 
Szcntírús nen1 szól vakságuk okúr61. ídötartainúról. csak 

azt közli. hogy Yilúgtulanok. tv!ózcs rendelkezése szerint 
senki sc111 áldo::ltat a kihcn.f'ogyatko::<Ís \·a1z: n1gy \·ak, 

(„.} i·ugy s::en!fiijc)s.„ "(3i'vtózes 21.17--19). an1iYcl bizo

nyúra a trachon1~'isokat akarta kizúrni a tcn1p!o111! szo!g~·1-

la1bó!. A.z (Jjszövetség könyveiben is sok vilúgtalanról 

esik szó, Jézus csodús gyógyítúsainak egynegyt:de a ,·a
kok látásúnak visszaadúsa. Bánnilyen nagy szú111ban él

tek tracho1nósok Izraelben, a bi.:tcgség fCnözti jelli.:gét 
ncn1 isn1crték ICI. a szt:n1baj tüneteit 1nutatókat nt:n1 tar

totlúk tisztútalannak. ne111 különítc1ték e!. e1niatt ne111 is 
tudtak hathatósan \'éckkczni a betegség te1:icdést: e!!en. _;\ 
trachoina a fiatalok és rclnlittck betegsége, szörnyü \'~g

kin1c11t.::te azokon jelentkezett. akik korúbban lúttak. 
:\zonban több helyen olvashatunk az irúsban olyanokról. 
akik születésük óta vakok voltak {i'vlúté ().27. Júnos 
9.1 ·-l l ). i\ . .::;zülctésüktöl fog,·a vak" szeinélyck bizon;in

san ncn1 a tracho1na. hancin sok n1ús ok 1nia1t leht:ttek ,·j~ 

!úgtalannk. Ta!ún !eggy·akrahban a tripperes sze1ngyulh1-
dás 111iatt ,·csztették cl szen1ük \'ilágát. i'vlint isnieretes. a 

tripper (gonnrrht1ea). a gennyes húgycs(ígyu!ladús c!sü

sorban fCrliakon okoz viharos tüneteket. az asszonyokun 
tübbnyire jellegtelen szi1nptó1núka1 eredn1énycz. ;\ beteg 

asszonyok. szülés közben fcrtözhették kisdcdeíket. anél
kül. hogy n1aguk bctt:gnck éreztek volna n1agukat. Hiába 
hozott rendelkezést ivlózcs a nen1i úton te1jedö betegsé

gek ellen (Jivlózes 15, 19-·27 és 22.4--6). az csak a heveny 
stúdiu1n lezajlúsúig akadúlyozta a fcrtözödést. 1\z idült 
gonorrhoeúról nen1 tudtak. fcltehetöcn ezért is fordult elö 
gyakran az újszülött fertözödése. ,;\ kisded szen1gyul\aclá

sa gyorsan kialakul. púr hét ala1t 1negvakuL :\n1int a gyer~ 
1nek eszinélt. szólni tudott. 1núr régen \'i\úgtalan volt. s öt 
is születéstöl fogva vaknak tí..:kintették. ,;\ szülés közben 

keletkeí'.Li fertt1zödés ,·eszéiye 111a sein 111últ cl. ·röbb inint 
sz:'1z éve jöttek rú. hogy n1cgclözhcté1 az lUszíílütt gi.:nnyc." 
kiitöhúrtva~uvul!adúsa és vaksága, azzal, hP!..!V a vílú!.!ra 
jött kisd~d s~;en1ébe fcrtl\tlenítö ;\datot csepp~;nenck. Ezt 

a 1negclüzó 1nüve!etct napjainkban is vilúgszertc elvégzik 

n1i11den újszüli1ttön . 
. ;\z Írús szerint Tl>biús apjúnak szcn1Cbe \'Crébpiszok 

hullott. c11öl l:issan 1neg,·akul1. négy éven út Yi!úgtalanul 
é!t. Fia halepé\·e] kentt: tncg apja sze111cit. :uni kis ideig 
c:-;iplt: az L'lhP111úlyosult sze111ekel. n1ajd egy \'Ckt)11y húr-

1yút vúlasztott le ~1 szen1 sarkúhóL a1nít Tóbiús kézzel 1:1~ 

Yo!itl1t1 e!. :\ rö\·id escti.srncrtctt'.'.sböl csak arra lehet k~\

\'t..:"tk<...'Zh„'lni. hogy y.:J!.:1111ilycn, talún úlhúny:1 képzödé.sscl 

.iúrt'1 szen1gy'tilladús okozta az apa \'aksúgút. i\·legkísére!
ték 1nús 111ódo11 is gyt'1gyítani a \'aksúgot. .-\ Jelenesek 
köny\·ébi.:n (3. ! ;.; ) oh·ashatjuk: ... s::c111,'{.1-rigyíf() írni/ 

kend 111cg a s::e111cidet, hogy /úss.1 ".de sa.irH1s ne1n tudjuk. 
núböl és h<Jgyan készült a „sze1ngyógyi1ó ír". 

Többször 2s ti.ihb helyen t:n1líti az Ínis az Ürt!gkori !ú
tús-ro111!úst és \'aksúgot. (lgy 1ünik. hogy ulykor a \'énség 
\'C!ejárójúnak tckinteltt'.k ezt. inert ha nc111 kl1vetkczetl be. 

azt külön kic111clték: „ Jfó::cs 1icdig s::á:: l;S hús:: es::te11d('ís 

1·0/r nzikor 111cghalt. 11c111 ho111úf.n1sodot1 1·ala n1eg a:: cl 
s::e111e„. „ (5i\lózcs 3-1-.7). Éppen el!entétcsen nyilatkozik 

az Írós JúkobróL „ /::rae/11.._•k s::c111ei 111cgho1111íf.1·osodú11ak 
u 1'(··11st;g 111iiut. (;.1. 11c111 /á1/iuto 1·a/a" ( li\lt'1zi.:s -!S.IOJ. 

Ugyancsak 1neg\'akul1 öreg korúra .lcíkob atyja. lzsók 
( l ~·lúzes 27. l l. t'.:li tl.ípap ( 1 S<i1nuei 3.2) is. ,\hija pr(1ft'.:ta 

„.11e111 /iíroff, 111c1·t 111cgho1111i(1·osodtak a:: /í s::t'lllCi a \'t.,'li

SL~g 111iarr ·· ( 1 !(irúlyok !-L~l--(iJ. C)Jyan régt:n élhetett vi
!;igtalanuL hl1gy hal!ósa ki!lno111ull és lépt~in'.í! fclis1nl'rlt.: 
a hozz;\ betér() kirúlynét. Fla\·ius -~ <:1111ellett. hogy Sl:'.Ú1nos 

vak c1nberr(i] hin ad.· 1nege1nlé\.;i.:zik egy Teoclektt'.:sz !ll'
\'Ü (gürlig) tragédia kliltörli!. akinek sze111cin hályog ke
letkezett. késlihb rnégis 111cggy1-'1gyult (_Fla\'ius: .'\ 1sidók 
1lirt0ncti.:, .\II. kllny,·L /\z öregkori lútfisro111lús tl_ibbte!c 

inlldon ke!ctkezhct. .'\z életkor ha!adt:'1val a szen1lcncse 

rugahnassúga csökkcn. c1niatt n1incknkinck „ron1lik a lú-
1úsa„ negyven ~\·es knra utún, és kialakul a túvo! !útús 

(presbyl1pia). llyenkur a beteg a közelben lévó apró túr
gy·akat (_p!. betük) ne1n !útja tisztún. de a 1{1volabb lév6ket 
igt:n. Ez a fajta h\tósro1nlús nen1 ercdn1ényez \'aksúgot. 
rnég akkur scin. ha ne111 korrigúljúk SZ\.'JllÜveggcl {pi.:rsze 

<l bibliai kDrban és azt küvctöcn .ió 111ÜsfC! ezer évig nc1n 

isn1crték a szc1nü\·egct). :\ Biblíúban szercplli idüs szc
inélycknek. lassan kialakuló. e[(ibb csak lútús ro111!{1sban 

jclentkczü. n1ajd vaksághoz vczctö sze111baja azonban 
1n::s t:redetü. l\-l:t scn1 ritka az !dösck körében a szürke hú
lyog {glaucon1a). Ebben a kórképben a szt:inli.:ncsi.: é\'ek 
a!<1lt fokuzainsan clhornályosodik, vCgü! teljes \-aksúg 
:dakul ki. a1nit akkoriban ne1n tudrak gy(.l!.!VÍtani. 

.'\ki „ ... siirérségben van, és a s1)'u't.1·ég/;e11 jú1: cs 11 e111 
t1u(ia ho~·ú rne:;;)-: rnert a s<Jtétsúg llH.'gt'akf{()f;a a:: á s::e-
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111ei1 ,. 111ondja az eYang0lista (Júnos clsü k·velt.: 2.11 ). ,:\ 
kizúrólag szürkületben. sötétben jelentkező látás za
varban. a J'arkas\·akságra ÍSlllCrhetünk í.\Z id~zetl részből. 

.f\'illchel n Ll!'kas\'aksúg ( hcrncralopia) nc1n a szen1 beteg
ségének. hancn1 az .~\-hypovitan1in hiúny·únak kövctkez-
1nényc. :\-vitaniinosísban elégtc!cnnt! vúlik a rctinúban a 
l;:'i1óbíbor tcnnt:lésc és a szürkületi vaksúg 1nindaddig 
fcnn<í!L <!lnÍg a hiúnybetcgség tan. Nyonnalanu\ gyógyul 
azonban .A \'Íta1nin bcvitt::l~rc. ivlúshol is előfordul a 
hc1ncralopia cinlítése: „h'.f'ek1·ésiik clútt" (azaz esti szür
kületben). Szodon1a férfiai ineg akartúk gyalúzni Lót ven
d~gcit. de „ „.o:: e111bereker f ... } kik (/ há:: •!itoja eliitt 
1·a/1í11ak 1·aksággal i·er~·k 111cg kicsi11y1/í/ 11a:;;yig. a1111yira, 
lzug_1· 1..:Uúrad11uk a:: ·~it()k ken.'st··.1·t~hc11" { 1 i\·Józcs 
! ll,-\-1 ! ). :\z a!k{lny;1ti \·aks«ig. kicsiken. nagyokon 1ö1ne
~1.:scn jclentkczli .-\-\·ita1nin hiúnyra u1al. 

P~i! :ipíistol szt>inbaja feltehctlicn ér-crcdctü bctt:gség 
\'Olt. Sze1n!'újdali11:1 n1cl!ctt !ú1ús élessége i;.; nnnlott. a1ni
rli! igy sz~·uno!t be: „ l.ú(/átok. 111ck/.:ora hL•fúkkel irok 11uk
ít'k. „ ((i~ilúta-bcliekhcz-Ll5). Bett>gségét a feji és 11y;_1ki 
arlLTiúk idli!t. sa1jadzúsos gyu!ladúsa (arteriitis 1en1po
r<ilis. \'agy Takayashu betegség) okozhatta. 

P~'tl ~q1ostol bL·tcgs0gé\·cl a „SZÍ\' és érrendszeri beteg
ségek" ci1nü fejezetben részletesen JOglalkoztarn. 

.:\z eddig sorra vet! lútúsi za\'arokat. vagy a szc1n al
kotó rési.cinek 1nl'.gbc1egcdései. vagy sze1nen kívüli okok 
\'Óltottúk ki. v·an azunban a vaksúgnak olyan (út111cnctil 
J'onnúja is. a1nikor sen1 szen1be1cgség. sen1 egyéb ok nc1n 

áll f'enn. Pál apostol Púfoszban (Paphos) át1neneti vakság
gal sújtott egy ördöngöst (l-\postolok cselekedete! 
13.8-11). Közölte is a ft!rfival: „1\fost a:ért a: (Jnu1k. /::.e

:::::e van elle11ed, és 1·ak leszel. és 11e111 /árud a napot egy 
ideig". Ez esetben valószínlileg hisztériás vaksúgról van 
szó. a1ni a sze111 betegsége nélkül, idegrendszeri zavar kö
vetkeztében alakul ki. Sen1 sze1nének. scin lútóidegének 
se1n1ni baja, de a beteg képtelen fe\fügni, 111egélni azt, 
hogy lát és 1nit !út. /\z ilyen tennészctlí „vaksúg''. - a1nint 
Púl elöre kinyilvúnitotta. - át1ncneti jel\egü és inagútól is 
oldódik púr nap alatL l·lasonló. idegrendszeri eredctü le
hetett Saulnak (a k..:s6bbi Púlnak) a da111a;;zkuszi ország
úton bekövetkező. rövid ideig tartó vaksága. an1í egy lú
ton1{1st kövt:tőcn lépett fe! ( :\posto!ok cst:lckcdctci 
9.3-l Sl. 
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