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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTÁS A BlBLfÁBAN 

l~ rész: Gyógyszerek és gyógy111ótlok 

Di: Józsa Lás;::/ó 

11 Gyógyítók 

1\z ószövetségi zsidóság többsége hitte, hogy az 
egészség. betegség és halál cgyarúnt Istentől van. „ E~11 
ölök és clc\'CllÍtck. é11 scbcs(!ck l~S gyógy(1ok. és nincs aki 
kc::.ci111b/i/ 1negs::.abad(t.1·011 '· tohnúcsol!a az Úr szózatút 
i'vlózes (5ivlózes 32.39). Ilyen elöitélct inc\lett 111.:111 sok le
hetősége nyilt az cn1bcrnek segitségre, kezelésre. és en1i
att az ősidőkben talún n1cg scn1 próbálkoztak a gyógyítás
sal. Igaza lehet !-for11yá11s::.ky11ak, aki azt írta l 910-ben, 
hogy .,1\z Ó Tcsta1nenturn ugyan a betegségeket Jahvétől 
szúnnazónak 1nondja. dc ez nen1 tekinthető scn1 a régi. 
sen1 a nép széles rétegeiben 1ninc.lvégig uralkodó felfogás 
kifejezésének. Ne1ncsak a betegségek isteni eredetében. 
hane111 abban is hittek. hogy cléinonok. gonosz sze!lt:n1ck 
is árthatnak az en1ber egCszségének. Ilyi.!n hiecle!n1ck ese
tén a kuruzsló gyógyított. a gyógyszerek \·arúzsszerck. 
vagy an1ulettek. Igaz czekrö! kevés szó esik a bibliai 
könyvekben, 1négis lépten-nyon1on rúbukkanhatunk n':/0-
1naikra. Ncn1csak az asszonyok és gycnnckek. hane1n a 
f~rfiak is telcaggattúk n1agukat. így· a hon1lokot a hon1lok
kötök. a füleket a fülbevalók { 1 iVIózcs 35 . .+ és 2i\1ózes 
32,2). az orrot az orrgyürük. a nyakat a lúncok. a lábszá
rakat a láncok és karikúk. az ujjakat a gyüri.ik (l~zsaiús 
3.20-22) voltak hh«ltva védehnezni a déinonok ellen. :\ 
drúgakövek pedig a papi ruhúkra is rúkcrü!tck (2ivlózes 
28. 17-20) .. '-\ var:1zs!.:ís, kézrútétcllcl való gy·ógyítús pedig 
az egész ókorban szokásos lehetett. 

;\ ne1n varázslússal gyógyítók csoponj~1 nt?rn i;.; az or~ 
vossal. gyógyszerésszel. hane1n a b;íbúkka! vette kezde
tét. J\ K.r.e. ! 200-1300-as években 1núr bizonyára akad
tak. akik bivatásszcri.'ien segédkeztek a szük:seknél. oly
kor a kon1plikált eseteknél is (2i'vlózes. 1. 1.5-2 ! ). K.ésöbb. 
i.:gyiptotni hatúsra. 1nár sokfC\e javas próbálkozott 1neg~ 
küzdeni a betegségekkel. voltak közöuük sebkczclésscl. 
börbajok gy(1gyitúsúval. gyóg_yfüvckke! fóglalkozlik épp~ 
úgy 1nint kcnö~cinbi:rck. vagy niolvasók. !\ l(r.c. kilcncc
dik században. 1nég incgrótták .'\sa kirú!yt (_l(r. e. 
915-875) azért. inert „_ • • bcrcgségébc11 11c111 a::. l/ra! 
kcresé. /lanc111 a::. 01Tosoka1" (2Krónik::tk 16.12). ;.uniböl 
az is kiderül. hogy akkor 1núr szép sz{un1nal lchcttck or~ 
vosok. a bctcuck uvúuvít<isa önálló roulalkozússú lett. 

Évszúzad~kkal~ko~·{1bban szakosot!tak kenet készítés
re azok, akik késöbb illatszergy«"irtók és g)'Ógyszcrt!szek is 
lettek (2ívlózes 30,33. Énekek J.6). ;\ !(r. e!ütti n1úsodik 
szúzadbnn íródott Sirák fia könyvében ezt olvashatjuk: 
„A gyógys::.crekcr c1 _l(ifdbcíf (u(iu a::. ( 11: l:S a::. okos c111bcr 
11c111 \'l'lÍ 111cg úkc1. Aeohis. c11yhi1és céUáru lu1s::.11úUo a 
gyr!gys::.crés::. is a gyágys::.cn. és c-::irt kés::.[fi „ (Sirúk 
38.-1--7). 

A.z évszúzadok során ncn1csak a gyógyszerész és illat
szer készítö 111unkússúga vúlt önállóvá, hanen1 az orvosok 
közötl is 111egindult \'a\an1iféle specializáció. Ugyanabban 
a prúrt:tai könyvben tal<íljuk: ., Tis::.rcld a::. 01Tosr, 111cr1 já 
s::.ofgálaro1 rcs::." niajd kissé od~bb: ,_4::. aki 1·é1kc::.ik te
rc11/f(~ic eflc11. a::. or1·0.1·ok11ak kcriil kc::.ébc" (Sirúk 38.1-2 
és ! 5 ). !tl az Isten büntL'ti az L'Jnbert kórs:1gokkal. dc azok 
kezl.'lése n1úr a orvosok és gyógyszcrészck feladata. i(ez
detben a rophé-nak nevezett orvos nen1csak a lúzas bete
geket (inai szóbasznúlatunk szerint) a belgyógyászati és 
f'ertöző kórképeket kezelte. hancn1 a [(özel-l(clcten ős
idlik óta igen gyakori szen1betcgségeket is. ivlegnyitotta a 
túlyogokat. kötözlc a fek~lyeket. n1egpróbúlta helyrei!
lt!szteni a törölt csontokat és többnyire a körü!tncté!ést is 
Yégezte. Jóval késöbb. a ró1nai uralo111 idejl:n. kiteljesedő 
szakosodás sorún. inindenek e!ött a seborvosok különül
tek cl a többi gyógyítótó!. Sokan tagadjúk. hogy a bibliai 
korban lett volna ;.;ebl:szet, inert \'aló igaz. hogy sein az 
Ótesta1nentun1ban. sc1n az (ljszövetség könyveiben nin
csen szó 111ütétckrő! (kivé\'e a circun1cisiót) dc elvétve 
akad uta!ús töréskezclésrc. a törött vl:gtag rögzítésére stb„ 
tchú1 olyan tevékeny1 s~gekre. an1clyeket n1a a 111ütétes 
szak1núk körébe sorolunk. 

;\ régészeti leletek azt bizonyítják. hogy a kis szú1nú 
csont1ürés tübbst!gc jó helyzetben gyógyult, feltétlenül 
rögzitctték a fracturúkat. Ennél is fontosabbak azonban 
azok a h„~!etek. a111clycken koponyall:kelés nyon1ai {dlapít
hatók 111eg. :\ trepanáció koinoly. nagy felkészültsége! 
igl:nylö bca\·atkozús. aine!yet rh.!húny· esetben túlélt a pá
ciens. Igaz a cson!lcletckböl llL'll1 ú!lapíthatl,1 n1eg scrn az. 
hogy 1nilycn néphez tartozott. akín a n1ütétct végezték. 
se1n pedig. hogy 1nilycn ne1nzctiségü sebész operálta. 
1négis ezek a leletek az egykori Izral'.1 területén kerültek 
elö. Jóllehet sokféle nép élt K.únaún fZildjén. a zsidóknak 
n1égis tudniuk kellett czekröl a bea\·atkozúsokról. is1ner
hcHék az Ll!"\'(lSl és a púcicnst t?gyarúnl. Egyiptoinban f.:j
!cu sebészet vo!L c!képzclhetctlcn. hogy a zsidó on·osok 
ne tanultak vol11<.1 tö!ük. ,-\ Tahnudokban nenicsak scbor
\'osokról. hane1n sebészeti 1nüszerekrö! is szó esik. lt?ír
júk. hogy a rnütéthcz börkötényt \'ettek inagukra, 1negen1-
lítik, az ;:1111putúciÓL is1nertetik a kopunyalékeléshez szük
séges trepúnt, a1ni szintén 1nincl azt bizonyítja. hogy az 
idliszú1nításunk kezdete körüli szúzadokban sok és sokfé
le bea\·atkozúst \·égezhcttck. 

:\bban a korban szó se111 volt szervezett orvos- vagy 
gy·ógyszerészképzósröl. i'vfindkét 1ncsterség - n1en hiszen 
akktiriban n1csterség és nen1 tudo1nány a 111cdicina és a 
gyógyszerl:szcl -- apüról fiúra szállt, a rnestcr útadta isn1e
reteit az azok irónt érdeklödö ifjaknak .. \z sen1 lehetett 
ritka. hogy a patikus gyllgyított (lúsd Sirák fia könyvének 
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idézett részét). de ennek ellenkezője - t. i. u1nikor az or
vos készítette el a gyógyszert - is előfordulhatott. 

;\ kenő e1nberckről, 1nasszörökröl, a későbbi fürdö
szolgókról. llives e1nberekről kevés szó esik a Bibliában. 
A betegek gyógyítása, a patikaszerek elkészítése világi. 
polgúri személyek feladata. Mellettük komoly feladatokat 

bízott ivlózes a papokra is. ;\ leviták nen1 kezelték a bete
geket. hane1n a 1negelözésseL az egészségügyi rendsza
bályok betartatásával foglulkoztak. Feladataik közé tarto
zott a tisztaság és tisztátalanság (ez esetben a fertőző és 
nen1 fertőző kórképek) eldöntése. a ragályosnak ítélt be
tegek elkülönítése és rendszeres ellenőrzése. gyógyulásuk 
1negállapítúsa, egyéb közegészségügyi tevékenységek el
végzése. Fekvőbeteg ell{1tó rendszer csak évszúzadokkal 
később (és nen1 a zsidósúg körében) alakult ki, a bibliai 
időkben vagy a púciens kereste fel orvos~it. vagy az láto
gatta az otthonában gyengélkedőt. 

.-\ Bibliában többféle elnevezéssel szerepelnek azok a 

szaken1berck, akik elkészítették a rituális és gyógyító cél
ra szánt anyagokat. Ernlíti az Írás a „füs::.ercsinálór ". a 
„/.:e11crkés:írá" n1estercket (2tvlózes 30.35). itlat.r:cr kc\'e~ 
rúkcr és p{lfikári11.1·okat. :\ királyság korszakúnak elején 
nen1 lehetett túl n1agas ezek túrsadahni presztízse, inert 
Saul udvarúban egyn1ás 1111.!l!ett szerepel egy !t:lsorolús
ban a szakácsnő, sütőnő és „ ken{icskés:ll(Í lán)'" 

( 1 Sáinuel 8. 13). Ebből az is kiderül. hogy a 111estcrségek. 
füként pedig a kenőcs és illatszerkészités ne1n voltak el
zárva a nők elöl. i\ l(r. e. évezredben azonban sohasc1n 
különült el élesen a gyógyszerészek és illatszerkészítök 
tevékenysége. a szake1nbcrek n1inclkét féle 1nunkút \'é
gczték. ;\ későbbi időkben jelentősen növekedhetett a túr
saclalini 1negbecsülés. Sirák fia idézett könyvéből arra kö~ 
\Ttkcztcthetünk. hogy a patikusokra feltekintettck. 1nun· 
kújukat hasznosnak. elengedhetetlennek tartottúk. 

Or1•0.\·ságok1 patikaszerek 

t\:l(1zes könyveiben csak llÖ\'ényi crcdctü orvossúgok
ró!. az aloéról. cédrusróL a púln1úról és füzffiról (3i\:1ózes 
23 . ..tO és 4iv!ózcs 24,6) esik szó . .'\ füzCa c1nlitésc azért ér
dctnel figyeltnet. inert kérgében szalicilütokat tartahnaz. s 
a szalicilútok ina is fontos \úz-. és f~íjdalo1ncsillapitók. 

Sajnos netn tudjuk. hasznúltúk-e ilyen célokra, és ha igcn, 
1ni!yen n1ódon készítettek orvossúgot a llízff1ból. 

;\ 111t_11ulragárár több helyen crnlíti a Biblia ( l tvlózes 
JO.J~i-16 és Enekek 7.13 stb.). Két n1ja közül az őszi 
n1andragóra (Arropa 111a1uíragora) nen1 őshonos a terüle
ten és ncrn sokkal a zsidóság honfoglalása előtl. a l(r. e. 
14-15. szúzadban honositottúk n1cg. ;\tavaszi 111andragó
ra (1\1andragora oJ/icinanan) n1indenütt őshonos a J(özcl
l(cleten. i\ J(r.e. 15. századból szánnazó ugariti agyag
tábla szö\'egc ~ an1cly egy tennékcnységi rítussal kapcso
latos - így kezdődik: „Ültessetek n1andragórúkut a 
!l1ldbc ... " \la]ószini.ílcg az öszi 1nandragórára vonatkozik 
a felszólítás, bár az írúsos en1lékck ncn1 nagyon tesznek 
különbséget a két f<ü között. J-\ tava.szi 111andragóra villá
san elágazódó, vaskos, húsos gyökere 25-30 cn1 hosszú. 
kérge fekete. belül lágy és fehér, hasonlít az en1beri test 

alsó rCszéhez. né1nclykor egy rövid pótgyökér a férfi ne-
111! szervre en1lékcztet. J(elyhet !Onnázó virágai élénk bí
borszínüek, bogyótcrn1ése. an1cly aratús körül érik be. 
sárga vagy narancssárga. kelle1nesen édeskés ízű. Kétréle 
hie<lelcn1 füződött a niandragórához. Az egyik dé1noniizö 
hatást tulajdonit a növénynek (e1Te utal ara1neus neve: 
jabruhiln), de erről a hiedele1nröl nen1 ír a Biblia. /\ n1á
sík. sokkal elterjedtebb nézet szerint fükozza a nen1i vá

gyat és n1cgszünteti a n1cddöséget. Zsidó neve is dudain1. 
azaz szercln1ct adó gyökér. (/(droli Gáspár első bibliafor
ditúsában, de n1ég a 19. közepén kiadott Írásban is 
"Dudain1"-kCnt szerepel. K.úroli szen1énnesen nen1 fordi
lotta le a héber szót.).;\ 111anclragóra középkor óta napja
inkig tartó karrierjét talún .loscph1rs Fla1·i11s1u1k köszönhe
ti. aki baaras gyökérnek nevezi .. ~\ korabeli hiedchncket 
színes írói l~intúziújúval gazdagithatta, a1nikor így irt: „ E: 
u gyökér u7::1,iros s::Jnl'í. és este jCnysugorakat bocs{Ut ki 

111ugábál. /-la a: cn1bcr kD::.clcdik ho:::.:ti és 111eg aka1jafog~ 
ni. s:i11tc lchc1ctle11 1arta11i. nzi1'cl kisiklik a kc::.ébcJI és 

csak akkor 111arad 11yugto11. ha 11/i 1·i:eleté1·el. 1·agy hal'i 
\'l;rrcl lcii11rik. /)e 111ég akkor is halálo.1· a::: éri11rése. ha~ 

csak. 11c1n úgy 1·is:i 1·alaki. hogy a kc:ébcn lágazia. f .. / 
Bdrnlily 1·cs::.élycs a nii1·é11y gy1(jté.1·c, nzégis hu::.grí11 s::.cdik 

sajúros ereje 111inrr. Lfgya11is a: 1így11e1·c::.err dC111onokat. 
1·agyis a go11os: c111bcrek s:cllcnzcir. 0111elyck bej/1rakod-

11ak o: éllíkhc. és l/1egölik {1::.oknt. akik 11c111 1·édckc::.nek el

/cniik. e: a gyökér d::.01111al ki/.:crgctí, 111ég akkor is, ha 
csak a kö:elébc 1·is::.ik u hcri:gnck" (l;-lari11s: Zsídó húbo
rú. \IJ 1. könyv). 

:\ détnonüzti Cs szcrele111 geijcsztö hat;:'1s a nl:pi hícdcl-
111ekben egyben1osódott. ennek következtében ,.hat{1so.s'' 
gyógyszerré. szinte 111úr panaceúv{t vúlt. :\ 1nandragóra 
gyökerét lereszelve. nyersen fog:/asztottúk. bogy·óter
inését - a1nc!y kc!lerncscn édeskés - ugyancsak ny·ersen 
ették. J(étségtclcn. hogy a növény gyökere enyhe roború
!ó és tonizúló hatású és va!an1elyest a kedélyt is javitja. 
C}111nagúban is gyenge bódulatot okozhat. a 111andragórús 
bor pedig csökkenti a t~'ijdalo1nérzetct. felszabadítja a gút
!úsukat. kifcjezctt cufóriú1 is .:löidézhet és ebben az {tlla
putban gyakoriak az érzékcsalódúsok. , . .li~üctek, é(jefl.'k 
a::. 1.,;11 érkc1111nc!. és igyatok (/ horbril. a111clyer kevcrr1.,·n1" 

ci\l a Példabeszédckbcn (9.5). a111it soJ..:an úgy enelincz
nek. hogy 1nandragórús borról van szó. s annak fogyasz
túsa utún ko\lt:ktív bódulatot élvezhet a gyülekezet. 

iv1int i\lózes köny'\'ébül kidt:rüL a zsidóság szert:!Jni 
vúgykt.:lt6nck -.':s 1nt.:ddöség elleni szernek hasznúlta. e\sö

sorhan a inandragóra bogyóit ( 1 t"viózcs 30.14-16 ). Hogy 
n1ilycn értéke !ehetett a dudain1 tennésénck. kiderül. ab
ból. hogy az érdeklődését vesztett férjet is vissza lehetett 
nyerni segítségével. legalább annyi időre. a1níg újabb 
gyenncket ne111zctt 1negunt fclesl:gének, a későbbiekben 
pedig 1negnyitotta a n1úsik. 1neddő asszony n1éhét. 

,\z ókori orvosok fújdalorncsillapítónak. görcsoldó
nak. 1nütétek során anesztctiku1nnak hasznúltúk a 1nand
ragóra kivonatút (Plinius). Érden1es 111cge1nlíteni. hogy a 
1nandragóra az egyetlen olyan gyógyszer. a1nclyröl tud
_iuk. hog;,' kiz•írólag bcl.'iöleg használták. 

., 1\lil1cse11-é bal::.s(l111olaj Gilcádba11 ':' 1\lincsen-t; ou or

vos? i\Iil'n 11c1n gyóg)'Ítuuo!l 111eg a::. én 11é11e111 lcú11ya?" 
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teszi fel panaszos kérdését Jerc1niás (S,22). Gileád a 
gyógyír. a balzsan1készítés egyik központja (Jereniiás 
46. I 1 ). i\ zsidósúg egyik legkedveltebb gyógyszere és il
latszere a bal:..1·a111, a111elynck l~~ját a legenda szerint Sába 
királynője hozta ajándékba Salainonnak ( Flavius: Zsidó 
háború. és Dar1111). J-\ valóságban azonban ncn1 egyetlen 
f~1 tcnnékéről. hanen1 különböző fafajtákból clőöllitott 
nedvekröl van szó. A bibliai balzsan1ot. a s1oraxor - a 
Földközi tenger 1nellékén 1nindenfclé elterjedt ben:.o(fa 
{Styrax officinalis) gya111ájá1 - kiterjedten hasznúltúk 
gyógyszerként. elsősorban sebek kezelésére, an1ire alkal
nE1s lehetett enyhe fertötlenítö és adsztringens hatúsa ré
vén. ,A \.![. iviagyar Gyógyszerkönyvben is szerepel a 
Tincrura ben:.ocs. a bcnzoégyanta szeszes kivonata. 

Hasonló h<ll<Ísú és illatú balzsan1ot úllitottak clö a Lirt· 
uidanzbar orh:11ralis f~íjából. an1c!y időközben kipusztult 
Palesztina területéröl. dc a szon1szédos Szíriúban ina is 
\'adon nö. !\,!ind a Bibliúban. 1nind a ·rahnudban szerepe! 
a 111ckkahol::.sc1111. a1nely a Co111111iplzora opo/Jal.H111111111 üí
júból \'Onható ki. Flav!us a Jerikó környéki púlfna és bal
zsa1nE1 ül!ctvényekröl szóló beszún1olój<iban 111cgcn11ítí 
az édes ned\'ct adó púhna 1111..!llett a bal:..1·a11{/{ít, vagy 111as-
1ix-nít. to\·ábbú a :.akkun[fi:ir. an1elyböl a jerikói olajnak 
nt;\·ezcu készíHnén.yt állítottúk elő. Ezeket a nö\'ényckct 
az ókor 1nás szerzői is is111crtctik és dicsérik. 

Jerikó környékének hata!n1as hasznot hozó exportcik
ke volt a balzsan1. a1nclyct az ösidöktöl rogva szúllítottak 
,\lezopotáiniába és Egyipto111ba ( l i\-'[Ózes 3 7 .25). Srrabá11 
szerint egyedül a világon csak Jerikó vidékén tcnnelnek 
balzsa111ot. nc1n csoda hút. ha a rón1aiakka! vívott egycn-
1t:it!cn küzdclctn sori.Ín a zsidók 1nindcnt elkövettek (végül 
is ercdinényicleni.il). hogy az ültetvény ne juthasson az el
lenség kezére, a1nint azt Plinius 1ncgjcgycztc. i\ jerikói 
halzsa111!~1 jelentőségét n1utatja. hogy -rítus a gyözcln1i 
rnenctben Rón1úban. ennek úg;:ít lengette a kezében. Pli11i-
11s szerint üt é\' alatt nyolcvanini!lió sestertius jövedelinet 
hozott a jerikói balzsan1 c\adüsa a rón1aiaknak. :\ 1-lolt
tcngcr klin1;'ékénck sajútos kli1natikus viszonyai. vala-
111i111 :1 .lerikli környéki b('i,·izü furr{isok külónlcgcscn jó 
!chctöségckct adtak a balzsan1H1 és 111irha cserje tennclés
rc. NL'!ncsak a tcnn..:!és. hancin a ba!zsa111 cllíú\lítúsúnak 
!cchnológi{1j;i is szigorúan örzött titok. a1ne!yct kí\'lilúl!ók 
é.-; :1 kiizépkori utóduk képtelenek \'oltak n1cgfcjtcni. 
ugyani.-; a ti.i1nény halzsan1 l:s n1irha ncn1 elegyedett az o!
dószt.'.rk~nt hc1szn{!lt olajjal. ,'\ 20. szózadi ásatások derí
tették ki ajt:rikói tcrrnclók ti1k;í1. nc\·ezctc.-;cn. hogy a da-
1uly<1p<í!tna rostjaival itattúk íe! a balzsan1ot. 1n<~id ezt 
olajba helyezve lassan oldalba 111l'.nt út a rnirha és a fahal
zsan1. 

:\z il!ato.-; gyantúknak. ba!zs<nnoknak enyhe dezinli
cicns és adsztring.cns hatúsút. (\'alan1í11t konzer\'áló tulaj
donsúgukat) hasznúltúk ki az clhunytak bt1!zs;:u11ozúsakor. 
dc ugyanezek tetti.'.:k alkalinassó steril i.'.:s rcrtözött sebek 
kczclési.'.:re. :\ balzsa1nnkat t~iként külsölcg használhatták. 
búr nc1n kizárt perorú!is a!kal1nazúsuk scin. !stncretes. 
hogy a bcduino\.;: ina is gyantúkat. balzsainokat esznek 
gyon1orpanaszaik enyhítésére és púr év1izcdclel czc!ött 
hazánkban is rorga\Jnazták és (egyebek n1c!lett) gyon1or
fekélyre javal!ottúk <-1 Shosztako\'szky-balzsan1ot. i\ 

gyantúk 1n<ísik kt:dvelt használati területe a szújpasztillúk. 
az illatos leheletet biztosító szerek. a1nclyek ne1ncsak az 
ókori Egyipto1nban. hancn1 K.únaúnban is nCpszerück le
hettek ( C111·c/011d és C111·c!and. Jrí::.sa ). 

Strabón n1egen1líti. hogy Jerikó közelében van egy 
balzsa1n ültetvény: „E::. hokor s::.erií illaros 11öl'ény. lu1-
so11lá c1 kyrisosho::. (tvledicago arborea) és a rhcr-
111i11rlio.1·/ur::. (Pistacia lcrebcntinus). Ennek a kérgét bc1·ag
dossák, s a s::.Í1'ÓS. ll:fhc::. hc1so11/ú 11cd1·er köcsögókben 
.f'ogjákji::l. kogylá a/okú edényekbe ö11t1'e 111cgke111é11yedík. 
C.l'odálaro.1· 111ádo11 gyógyízja a fejfájás!, a ke:.dlidfi s::.e111-
hályogo1 és c1 rih·idlárásr ··. Ebben a tuc!ósí1úsban a terpcn-
1infr1 gyantájáról olvashatunk. s elhihetjük. hogy eseten
ként valóban szüntette a rcjfájúst (éppen úgy. 1nin1a1110-
dern időkben forga!o111ba kerüli SZ<itnta!an balzsan1 (pél
d{iu] a klizc!i11ú!tig nú!unk is igen nCpszt!rÜ victnónii bal
zsainj esctében 1;1pasz1alhatl1;. Sukkal Ó\'atos~bb;111 kell 
húnnunk a tudósítús 1núsik részé\'cl. .~\ rl.lvidlútúsra bizo~ 
nyosan nc1n lchL·tett hatúsa sc1nn1i féle ba!zsan1nak, s ha a 
húly'ngot ne1n is. dc esetleg a kötlih•írtya-gyu!!adúst ja\·íi
halla a szcinbc cscppentctt ba!zsan1olaj. 

;\ bibliai id(Jk \'égc felé az egész t\'lcditerrúniutnban 
hallatlanul népszerü,·é \'Ú!t a ::.sicfrJ.Jla.1·rru111. a1nc!ynek rc
ceptji.'.:t c·clsus örizte 1neg szú1nunkrn. Ez a kenet cgycnlö 
n1cnn.yiségben tartaln1azoll gu1ni arúhíkurnol. ti1nsót és 
krókuszt. azaz súfi·únyt. ,\ készitn1énynck jelentös dezin
licicns. hakteril1sztatikus és adsztringcns hatús1 tulajdo
nítha!unk. a 1nag;:t idejében <t zsidó-t1astro111 nélkülözhc
tcth:n sehkczc!li anyag. Netn lchL'!L'tt t1lcs<°1 készítn1ény. 
t.:kintvc. hllg)' ~1 krókuszn;.1k csak a virúgport tartaltn~1z(1 
súrga bibéjét hasznúljúk. ,\z arab akúc gyantúja a i\/11cila· 
go g1u11111i uro/iici szintén 111cgtalú!ha1ú a \'/. !\!agyar 
Ciyógyszcrkünyvbcn. 

Nc111csak illatszerként. hanctn dcn11atologicun1ként is 
kcd\·c!ték az u!ocr {a Ph. Hg. \'l-ban l:..~xrracr11111 alocs sic
cun1 i, a1ncly a koz1nctikun1ok körében napjainkban renc
szúnszút éli. Ciy(1gyszcr is. il!atszer is \'Olt az l;ilc.1· kii111l;11y 

r Fnc11ic1rl11111 1·11/gon:! 1nag\·<1. i!!cl\'e az abból sajtol! i!ló
l1!aj. tti\·<Íbhó ~l k(IJ'ÍUllifcf' ( (·oriu1u/n1111 .\'UfÍ\'lll/I J és <l 
kú/111i11s (:\(·11r11s cula111os L.J. ainc!yek közül az clsli kc1-
tli a Ph. Hg. \'!-nak is része. Sajnus ncn1 tudjuk. hogy czc
ket r11ikl:n1 alka!1naz1úk. s azt se1n. hogy 1ni!y·c11 betegsé
gek ellen. 

.'\!. iirii111iir (:\rtc111isia uhsi11Il1i1u11 L.i. \'ÍSzont ncn1 
gyógyszcrnek \'agy ÍL~ja,·itónak. hanein inért.'gnck tekin
tctt~k: „ 1!:11 111cgl;tere1J1 á/..:er. i:-::.r o 1u..:f1l'F iirhn1111el. l:s 1ncg· 
iruro111 (iker llll;rgcs ri;._::.c!" J~1kad ki hnnfiuirsni ellen .lcrc~ 
111iús (C), 15 és 23. l 5) több alkaloinrnal. 1\ .. keserl'i \'ÍZ„ 

vagy „<'i1okhozó \·íz„ ne111 gyúgyszer vagy 1nér..:g. hanen1 
az asszunyi hüség vúlasztúvizc. :\ gyanúba fogott asz~ 
sznnynak cbböl kc!lctl innia. i\·leggyözöd~sük szerint. a 
kescrü YÍZ ncn1 okllz SL'!n1ni!C!c kúrosodúsL ha az asszony 
nc111 kö,·ctctt cl húzass;ígtör~sL dc ha hüt!enkcdctt. akkllr 
1néhe 1negJ;.1g.ad, 1on1pora pedig d;-;z:irad tl)lc (4i\lózes 
5.2 l-2-1 ). \ 1etn i.-;n1e1jük, 1niként és rniböl készült a kesL'
rü \'ÍZ. \'al(1szí11i.ilcg v~t!a111il;r'cn úna!n1a1lan kcserü anya
go1 (ta!ún éppen ürö111füvet) lartalinazotL s 1it:111 is \'O!t 
gyógyszertani vagy inérgczCí. csupán pszichés hatúsa. 

.:\ bör és ff1bó! készült tárgyak fertöt!cnítésérc i\,lózcs 
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vízbe vagy vérbe 111ártott cédruságat és i::,sópo! írt clö 

(3rviózes 14,4-7, és 49-53). /\vér rituális jelentöségü, e 

helyen nen1 érdcn1es vele foglalkozni. ;.\cédrus levelének 

se1n lehetett szán1ottevö dezinficiens. legfeljebb csekély 

illatosító hatása. Az izsóp ( flyssopus officinai is L.) illó

olajat. glikozidokat. cseranyagot. gyantát, cukrokat tartal-

1naz. kérdéses. hogy rendelkezik-e fertőtlenítő tulajdon

sággal. Jcrcn1iás lúgot és s::,appanr e111lít dezinficiensként 
(Jeren1iús 2.22). s az újabb ásatások bizonyították. hogy 

az egykori Izrael területén, a n1ai \Vadi-Szen1akéban szin

te nagyüzctni luu11u:::,Sfr készítés folyt (An1us:::Jn). Jób hó

lt!ban, szappannal kívánta fertőtleníteni sebes bőrét (Jób 
9.30). 1náshol pedig arról ír: „1\Iikor lúbai111(/l édes tejben 

111os1an1 " ... (Jób 29.6). Nen1 derül ki. hogy a tejben törté

nö lúb1nosás vala1nilyen gyógyító próbúlkozús, vagy egy

szcrü börúpol<i.s célját szolgálta. J·la nc111 is a 1-:gkírnélctc

sebb. dc 1ncgfelclő antíscpticu111 lehetett a (han1u )lúg és 

az azzal készült. n1cglehctősen alkalikus vcgyhatúsú 

szappan is. 
;\z írgahnas szan1aritánus borral és olajjal 1nosta ki. 

inaj<.l csak ezt követöen kötözte be sérült cn1bcnúrsa sebe
it (Lukúcs 10.3.:.t). i\ 10-12 t~..-;1 alkohol tartahnú bornak le

hetett va\an1elycs fcrtötlenítö hatúsa. Pál apostol belsőle

ges gyógyszernek javasolja a bort: „1\lc légy roróbb 1·f.::

il'á. ha11e111 élj egy kc1·és borral, gyonirodra és gyakori 
gye11gélkedésedre 1·ulá rcki111ctrel '' tanúcsolja térítö társá

nak ( 1 Tin1ótheus 5,23). \'alószínüleg savhiány okozta 

Ti1nótheus gyon1or panaszait és erre a bajra jó lehetett a 
Sa\'anykás bor fogyasztúsa. 1\ Példabeszédek könyve 

(31.6-7) pedig a depresszió kezelésen~ ajúnlja a bort. 

;\z olí1·nolaj valan1enny! kenőcs Cs kenet alkotórésze. 

szú1ntalan i!latszernek és llastroinnak vivöanyaga. dc ön

n1agában is sokszor alkahnazhatták. Lúttuk, a sza111aritú

nus ol;:~ijal is kin1osta a sebeket. Ézsaiús szerint a ke!Csrc 

olajat kell tenni és bekötve lágyítani (Ézsaiás 1.6). Ez az 

eljúrás hasonló a napjainkban is gyakran hasznúlt párakö

téshez. an1cly kivúlóan alkahnas kelések. túlyogok n1eg

érl.:lésére. Ezékiils júdeai kirúly testén kelések jc!t.::ntck 

1neg. és olyan súlyos beteg lt:tt, hogy niúr hahilúra kCszü\t, 

a1nikor Ézsaiás száraz/i'igér kötött a kclevényckre, s ezzel 

húro111 nap alatt 111eggyógyította (2l(irúlyok 20.7). Ug;'an

ez a történet Ézsaiüs könyvében 11L·1nilcg 111ásként olvns

ható, 111ivcl ez utóbbiban nc1n kelések, hancn1 fckélyekje

!cntck tneg az uralkodón. a próféta azokra tette a !ligcka

lácsot ( Ézsaiús 38.21 ). 1\ kötéseket clöszcretcttel itatták út 
faggyúval. vagy illatos gyantákkal. hogy folya1natos 

gyógyszer hatúst biztosítsanak a sebnek, fckélynek. r\z 

egyik apokrif iratban. ,.Sala111on bölcsessége könyvében'· 

utalnak arra. hogy kötés clött a sebbe vala1nilycn gyógy

növényt tettek. 
f\Z ás1·ó11yi eredc1ú s;.cre/.:: közül e1111íti a biblia (.lere-

1niús 22,14). a ké111 és vcnniliont (higanyszul!icll, ncn1 

tudjuk viszont. hogy ezeket használtúk-e Cs nlikCnt'? f\ 

holt-tengeri tekercsekből kiderül, hogy az esszénusok a 

„be1cgségck gyógyfrása végcfl 1a1111Ínuí11yo;.zák a g_vökc

rcker, 111i111 hetcgségrál 111egó1·á anyagokat és a kö1·ek 111-

h!idonságnir ''. Ne1n túl sokat n1on<ló tudósítús, bar va\ú

színü\eg a scíru, esetleg litnsórn vonatkozhat. f\ Holt ten

ger vidékén nagy1nértékü sólcpárlást végeztek. s tnint 

F!aviustól tudjuk, a közelben tin1sót és ként bányásztak. 

:\ környéken feltörő kcserüviz forrúsokat inkúbb káros

nak, niintsen1 gyógyvíznek vélték. esetleges hashajtó ha

tásukról 111it sen1 sejtettek. 

Fla1·i11s is, Strabón is bcszán1ol arról. hogy a 1-lolt ten

ger inélyéböl több helyen feketeszurok (fóldiszurok, azaz 

aszfalt) ha\111azok bukkannak fel és a víz tetején úsznak. 

.1\ zsidó történetíró azt állítja. hogy fejetlen bikához ha

sonló nagyságú aszfalt tön1böket is találni, s n1ég hozzá

teszi. hogy a nöi vizelet, vagy a havi vér oldja a szurkot. 

i\ földiszurok begyüjtése a tavi 111unkásoknak keny~rke~ 

resö fog!alkozúsa. a keresett úrucikkct „ . .. nc111csak hajó
épltésnél Ílas.::nálják. ha11e111 gyógyf1ásra is, c:érr sok ur-
1·osság11a/.:: alkorórés;.e" (F/n1·i11s: Zsidó háború l\i. 

könyv). Nagy kár. hogy sen1 az író-történCsz, sein a bibli

ai köny\'ck ne1n áruljúk cl. 1niként használtúk a Cöldiszur

kot. :\ szurok tern1ékck \·alóban alkahnasak egyes börbaj

ok (neuroclenna. psoriasis) kezelésére. noha a inai bör

gyógy<iszati készit111ények közül a n1odt!nl é."l hatásosabb 

szerek 1núr kiszorították azokat. 
.'\z ókorban scn1 ritka hirsutis111us. a fokozott szőrnö

vés kezelésére ncrncsak a borot\'Út haszn{1\túk. hanein - a 
legenda szerint - Sala1non kirúly parancsúra egy kenetké

szitö oltott n1észböl és kénböl olyan anyagot kevert. 

an1ely alkahnasnak bizonyult Súba kírúlyné lábszúraínak 

ep!lú\úsúra ( Da11n1, Lobl1art). 
„\/larbá! s.::án11a:á egyetlen 11arikas-;.err. a hal cpéjér 

e1nlíti a Biblia. an1ivel Túbíús 1neggyógyította apja sze-

1nét (Tóbiás 11.8 és l 1-14) .. 1\ Tahnudban pedig az állati 

lC fogyasz1úsút a fogszuvasodás 1negclözés~rt: java!lottúk. 

:\ ,.Sala1non énekei" elnevez~sü apokrif írásban teljesen 

bizarr 1ncdicinúrúL nevezetesen a lacrálú férji c111lá rcjL;

rál. inint kivúló gyógyszerről irnak. \iannak azonban 

olyan szerek is a Bibliúban. a111clyeknck inai isn1erctcink 

szerint bíztosan nincsen gyógyhatásuk. Tóbiás könyve 

szerint (_(1.5-9) az elégetett halsziv t'.s haln1új füstje a go

nosz szclle111 gyötörte (depressziós. ha\Jucinúló) beteget 

örökre 1negszabadítja bajából. Jézus egyik be1egének szc

inCbe köpi.itt ( i'dúrk 8.23) egy inúsik, születésétöl fogva 

vak !t::rfit pedig nyúlúval készített s~irral gyógyított (Jánlls 

lJ. l éc-> 6-11 ). Igazat kt:l! adni J-Jon1yú11s:k.y11ak, aki úgy 

\"t:li. hogy nlindkét esciben a ck'.·1nonüz~snél használatos 

v~1rúzs praktika r~szc lehet a nyál. ill. a fi.}ld. 
,~\n1int láttuk. a Biblia ,.gyógyszertára'' 1neglchetösen 

c->zegényes. szeinbcn a Tahnuddal, an1ely szinte 111úr 1110-

dcrn hatústani csoportosításban sorolja fel az orvoss{1g:o

kat. lsn1crtet hypnoticun1ok.at purgativu1nokat. 

c1nct i c un10 kat. a n ti h el 111intieu111 o t. oph thai n1i e u 1110 ka t, 

seb!Cnöt!enítö és kötözö szereket. abortivu1nokat és 1nér

gekeL 
Nincsenek adataink arra \'Onatkozóan. 1niként készí

tették cl or\·ossúgaikat. .1\ kenet készítésről is csak annyit 

ír a Biblia. hogy . ... 111értékL' s:crinr''. se az alkotórészek 

összeke\·erésénck sorrendjét. az esetleges adalékanyago

kat. 1nclcgítést stb. ncn1 isinerteti. i\ Prédikótor könyve ti
gyclinezt:t arra. hogy „.-\ 111egl1olr legyek a 1n11ikári11s11a/.:: 

a kenctil 111cghiidösírik, 111egerjcs.::rik ... " (Préclikútor 

9.21 ). aini talán arra utal. hogy időnként baj lehetett a ke

netek eltarthatóságúval. Egyedül a 1nandragóra bogyójú-



154 GYÓGYSZERÉSZET 2001. miljus 

ról tudjuk, hogy azt nyersen f'ogyasztottúk. Teák, decoc
tu1nok. forrázatok esetleg lehettek. dc sen1111i bizonyosat 
ne1n isn1crünk. Csak sejtjük. hogy a n1irhüs. 111andragórás 
stb. bort n1iként készítették, ezek azonban elsösorban ncn1 
gyógyszerek. hanen1 élvezeti cikkek voltak. 

1\Iérgek a Bibliában 

Alig esik szó 111érgekröl a Szentírásban. \ 1alan1ilyen. 
ne1n azonosítható növényröl 1nondja !VIózes: „ Bogyóik 
111érges bogyók, kcscriiek a gcrc:.djeik" (5i'vlózcs 
32.32-33), n1ajd így folytatja: „Sárká11ykígyá11ak 111érge 
a:. ú boruk, óspisk(fjyónak kegyetlen cp4ie ". Úgy tünik a 
kcsení {:.t a:onosí1ouák a nu5reggcl, így kerülhetett a to
xikus anyagok közé az ürö1nfü. az cpt: és az idönként 
rnérgezőnck tartott kescrüvíz is. 1\z Írús nein nevezi 1neg. 
de kétségtelenül is111ertck olyan 111érgct, a1nit az ételbe. 
italba keverve adtak be: „Étclc111bc 11u5rgcr adnak" 1no11d
ja a zsoltúr (69.22), tvláté pedig azt írta. hogy Jézusnak a 
keresztre feszítés elött n1éreggel elegyített ecetet akartak 
adni (nyilvún. hogy hanu1rabb 1ncghaljon és ne szenved
jen hosszasan). dc ncn1 fogadtu el (ivlúté 27.3-n. Isn1erték 
a kígy6n1érgcL a skorpió 1nérgét. dc kérdés, rnilyen gya
koriak lehettek az intoxikúciók. és 1negpróbálkoztak-e va
la111ilyc11 kezeléssel. vagy ellen1néreggcl'.' 

El!zeus próf'éta. ~aki rendszeresen gyógyitott is - azt 
tanúcsolta a szíriai hadvezén1ek. hogy hétszer flirödjék 
n1eg a Jordúnban. s attól teste 1negújul. chnúlik bőrbeteg
sége, ;:unit t~vescn ll'prúnak véltek. Naún1ún. a szír vezér. 
e\öbb berzenkedc!t. hogy búrhol 111úshol is 111egt1iröclhet
ne. rniért kel! pont a Jordúnhoz n1cnnic. aztún n1égis csak 
betartotta Elizcus u1asítás{1t. elvégezte az elöirt flirdőkú
rát. s attól 1neggyógyu!t (2K.irúlyok 5.1-1~~). Lehetséges. 
hogy a Jordán Yize h<ltott. de tnég inkúbb a Holt-tenger 
en'.ísen sós ri::.c. a különleges kli1natikus \'iszonyok. az 
erős LJ\i sugúrzús. a1nik ezt a vidéket kiválóan alkahnas
sá teszik egyes bürbajok. főként a pikkclysön1ör kezelésé
re. Napjainkban is öt fölclrészröl zarándokolnak ;1 psoria
sisos betegek a Holt-tengerhez, s poír hét n1últún. ha ncn1 
is gyógyuh·a. dc legalább tünct1nc11tesen térhetnek haza. 
,-\ J-Io!t-tcngcr több szúz 111étcrrcl a Földközi tenger szint
je a!att helyezkedik el. a katlanszerü területen. az igen 
száraz levcgöbcn kivúlóan érvényesülnek a napJCny gyó
gyító sugarai, púrosu]va a sós viz hatúsúval. 

:-\ Holt-tenger vidékt:n azonban ne1ncsak annak kli
n1úja. vize és a nap hozott gyúgyulúst. 

.losephus F'fa1·i11.1· jt!gyeztc fel. hogy a környéken több 
hévforrús és keserüvíz forn:is tör clö. I-lcrodcion közelé
ben pedig hideg. és n1cleg1·i:.1í források fr1kacltak. a1niröl 
úgy vélekedett. hogy „ .. . n keuó' egyiitr gyógyltó crcjú. 
kcllc111es és idcgcn)s(f(Í . .fi'in/ú1 ad":(;\ zsidó háború. \if[. 
könyv). ;-\zt is 1ncgc111líti. hogy a forrösok közelében kén
és tirnsóbúnyúk talúlhatók. Flavius sejteti, hogy a forrú
soknál sokan kereshettek tncgkönnyebbü\ést. bizonyúra 

erecln1ényesen. n1ert a kén és tin1só. ina is szán1os bőrbaj 
gyógyszere. 

ivtúsho! azt írta. hogy I<.allirhocban ii·ókúrcÍ! is végez
tek. dc sajnos nen1 utal arra. hogy n1ilyen panaszok n1iatt 
itták a sós (vagy talún keserü) n1clcg \'izct a betegek (A 
zsidók története X\'ll. könyv). 

r\ közchnúltban egy tel-avivi antropológus-paleopa
tológus n1unkacsoport közölte, hogy a Júdeai sivatagból 
szánnazó, közel háro111ezer csontvázinaradvány tekinté
lyes részén súlyos osteoarthrosisos elváltozást találtak. 
;\z ókori zsidóság körében sokan szenvedtek csípö-, térd. 
boka-. és csuk!óizülcti arthrosisban. ;\ vázlclctekböl arra 
!chetelt következtetni. hogy az í:iileti eh·álro::.ósok. szá-
1nos esetbl'n 1nozgúskorlútozottsúgo1 okozhattak. Ftavius 
a hideg és forró víz váltakozó hasznúlatút cinlíti. <.unit ta
Jún l:ppen az ízületi 1nt'!re\·ségek. üíjdalon1 o!Júsúra vettek 
igénybe.:\ bibliai künyvekben alig ta!ú!unk az izületi be
tegségekre vonatkozó utalús1. ilyen célú gyógyfürdöröl 
pt!dig egyú!talún nincsen szó. ennek ellenére nagyon va
lószinünek tarto1n. hogy sokan kerestek enyhülést pana
szaikra a höforrások \·izében. 1\ hidcgvizü flirdökc:t (túl-
1nenéien a rituúlis 1neg1núrtózkodúson). ne1ncsak a börbaj
ok gyógyítúsúra. hanein -· úgy tetszik ~ olykor 1nozgús
korlútozottsúg est'!tén is igény·be vették . .:\z egyik izrael! 
kirúlyról azt írtúk. hogy föen1berc .. kc:i:re s:o/..:ou tá111as:
kod11i ", arnikor közlekedik (2l(irályok 7.1). késöbb kide
rül. hogy nehezen 1nozog. en1iatt a tö1nc:g eltaposta. Ez 
kétségtelt!n \·alarnilyen n1ozgáskorlútozottsúgot jelent. dc 
annak eredt!tére. tennészctére nen1 lehet kövctkcztcrni. 
Jonathún fiúról jegyzi n1cg Sú111ucl. hogy 111inclkét lúbúra 
hiceg\'l'. júrt {2Sáinut'!! 9.13). Júnos evangéliun1ában ol
\·ashatunk arrúl a súlyosan 1nozgáskorlútozo1t (dc ncrn 
béna) férliról. aki arra vúrt. hogy 111cgfiirödhessék a 
Bethesda tó angyal ú!tal felkavart vizében {Júnos 5.5-Tl. 
Fehnt!rü! a kérdés. \'aj<.Hl ne1n ízületi búntahnai n1ialt volt 
nyo111orék ez a férfi. í1nn1úron hannincnyolc éve'.1 

:\ C:iyúgyítók sorúban ott lalúljuk a /..:cnrí e111bcrckc1. 
akik a legki.ilönbözöbb kórképeket igyckez1ek tünet-
1nentesíteni eljúrúsukka!. 'falún 111-:rész dolog lt:nne 
llziotcrcípiúróL gyúgytorn<-Íról bt:szélni. inégís kérségtc
Jen. hugy ennek csírúi1 fellelhetjük (.lá::..1·(1 és f.'annus}. 
Í\·lúrk ;.lrról ír. hogy „ „olajjal sok betegei 111egke1111ck és 
111cggyágyl!a1u1k 1·ala" (ivlúrk 6.1 J ). Jakab apostolnú! 
1neg ez úl!: „Bctcg-é 1·alaki kö:.terck? !-!hja 111agá/10::. (1 

gyiilckc:::.et ré11cit t!s i1nádko:::.:.a11ak .felette. 1ncgke111·l:ll /i1 
olajjal 11.- (1„ 11c1·r~h1'11·· (Jakab 5.14). ivlindk.ét esetben 
izülcti és/vagy izon1búntalo111ról lehet szó. <unit elsősor
ban kt:néssel kezeltek. A hévforr{1sok környéken. dc 
azoktól tliggetlcnü! is a ji'inlá és {/ 111a.1·.1·:::Jí:..\· ke:clés ösz
szetartozun. niielött a tizioterápiához hozzákezdtek vol
na. ol<tjjal dörzsölték be a bört. :\ l-!olt~tenger fclü!et~n 
üsszcgylíjtütt aszt~iltból. va!ainifl'.lc feldolgozúst kövctö
cn n1e!t'!g pakolúst készítettek. 1nindcn bizonnyal a ffijdal-
111as vi.':gtagokra. hútra (A1n11s:::.i11. i\Iurp/1y-()'Co1111orJ. 

Gyógyítás :.e1u!i1el 

.'\ 1nock:rn tirvostudoinún:i alig púr évtizede jött rú. 
hogy zenévt:! is lehet gyóg)'Ítan!.jü!leht!t a zeneterúpia le-
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uasa több 111int 3000 éves. SauL a zsidók első királya, 
idős korúra kcdélybeteggé lett, vagy ahogyan a Biblia ír
ja. a gonosz lélek szállta 1neg . ..-'\nükor különösen rossz ál
lapotban volt, udvaroncai tanácsúra jól húrfázó zenészt 
kerestek. hogy 1nuzsikájával felvidítsa a kirúlyt: „ „.1'clfe 

Dá1·id a luúj(ír és ke:.é1·cl pengcté, Sau{ pedig 111cgkö11-
11yebbiile és jobban lőn ... " olvashatjuk a próféta tudósítú
sút ( 1 Sámuel 16.23 ). Amikor Saul kielégítő úllapotban él
te napjait, Dávid apja juhait őrizte, ha a király betegsége 
rosszabbodott, Dávid isn1ét 111cgjclent és zenélt. Azt se111 
titkolja a Biblia, hogy nen1 n1indig volt hatásos a zenete
rápia: „1\1ásnap pedig n1cgs:.állra SaufI a;:, lstc11t6! kiildött 
gonos: lélek és prr~(érá/11i ke:derr a sajór lui-:.ában, Dái'id 
pedig luiJ:fi:í:o!l Íú.:::.éi·el, 111i111 11apo11ké111 s::.oku1, és a dár~ 
da Saul kc::.éhcn 1·a/a. Ji:s clhajÍ!á Saul a dárdát, a::.t gon~ 
doh·án: Dó1·idot afa/ho::. s::.cgc::.cn1" ( 1 Sú1nucl 18.10- 11 ). 

lZétségtclcn. hogy a 111uzsika gyakran jótékony hatással 
van a kóros h::\külllapotú betegre, azonban - 111int kiderül. 
- olykor agressziót is kivúlthat. r\ zsidók a zenét az örö111-
1nel azonosítottúk. az egyházi szertartó.sokon ,.hivatásos" 
zenész és énekes csoportok vettek részt. Ünncpségeikcn 
lant. húrfa. citera és dob szólt. 1\ prófétúk lant, dob. síp, 
húrh1 zenéje 111e\lctt n1ondtúk cl lúton1ásaikat. dörgcdcl-
1neiker ( 1 Sún1uel 10,5) n1úskor hegedü. ciinbalon1. kürt és 
harsona hangja hirdette a rendkívüli esen1ényeket 
(2Sü1nue! 6,5 és J l(irályok 1,34 ). rviindennapjaik része 
volt a n1uzsika, ezért próbálták a búskon1or kirúlyukat is 
ilyen n1ódon gyógyítani. 

I?cszuszcitáció az ókorban 

Eddig is sz{unos olyan eljúrásról. 1nódszerröl volt szó. 
an1clyekct a bibliai idők zsídósúga talúlt fCI, fejlt:sztett ki. 
Elég, ha 1ncgcn1\ítc1n a fertőző (vagy arra gyanús) bete
gek elkülönítését. az étkezési szabályokat. a zeneterápiát. 
Ezeknek a sorát gyarapítja a Bibliúban elsőként leírt újra
élesztés is. /\ reszuszcitúció az az eljárás. an1cllyel a hir
telen csz1né\etvcsztés. sérülés stb. nüatt elégtelenné vált 
vagy 1negszünt életfunkciókat (szív1nüködés. légzés) kül
ső beavatkozással biztositják vagy helyreállitjúk. Napja
inkban tennészctcs. hogy a baleseti sérültek. vízbcfullad
tak, szívinfarktusos betegek ezrei köszönhetik fclépülésü
ket az újraélcsztésnck. Szerencsén:: 111a rnár az clsöscgély 
nyújtó tanfolya1nokon is oktatják az újraélesztést, a1ncly 
életet tnenthet rneg. vagy adhat vissza, ha idejében és kel
lő hozzáértéssel végzik. Azonban négy-öt évtizeddel ez
előtt n1ég az orvosegyctc1neken sen1 tanították a reszusz
citáció 111ódszcrcit. Érthetetlen, hogy a legutóbbi évtize
dekig nen1 gondoltak a rcszuszcitúcióra. noha azt háron1-
ezer évvel ezelőtt n1úr leírták a Bibliúb.an! 

/\. l(irályok könyvében ez áll: „„.111egbetegedék a hó::. 
ga::.daass::.011yá11akfla, és a::. rJ betegségefele11e nagy vala. 
a1111_vira, hogy nuír a lélegzc1c is elúl!ot! ". lllés próféta a 
saját ágyára fektette az cszn1életlcn gyennekct. „ „. és rd
hor11l! háron1s::.or a gyen11ckre „ .és 111cgtér a gyennekbc a 
lélek és 111egélede" ( 1 Királyok 17.17-22). Jóval részlete
sebb annak az újraélcsztésnek a leírása, an1clyct Illés ta
nítványa. Elizcus végzett, ugyancsak egy gyennekcn 

(2I(irál;1ok 4,32-35). „És ben1é11e Eli::.c11s a há::.ba és inzé 
a gycnnck Oli fCkiidt haf\'U a::. ágyá11. És bc111c11t és he::.ár~ 
ta a::. aj lát nuzgcíra és a gycn11ckre f ... ] És a::. ágyra j'el~ 
hágvá11 a gycn11ekrc fckiid!, és a:. ó s::.ájá1 a gycrnzck szá

jára tc1·é, s::.c111cit s::.e111circ. kc-:.eif ke::.eirc és 1neg-
111clcgcdék a gycn11ek 1es1e. A::.111á11.fclállo1t f „. f 111ajd 1U
ra j'e/111e111 és reríboru/1. Akkor a gycnnck priiss:::e11te 1·agy 
hérs::.er és j'el11_virá s:::e111ci1". Erde1nes kissé részletesen 
szcn1ügyrc venni Elizeus e!júrását. !Vlindcnek előtt elküld 
inindenkit az eszn1életlen gyennek 1nellől. n1ajd kizú1ja a 
hozzútanozókat a bctegszobúból. J\ rcszuszcitúcióhoz 
nincsen szükség nézőkre, síró. sopánkodó hozzátartozók
ra. bá1nészkodókra. 1\ „g)·ennekre fCkiid1" kifejezés a 
1ncllkas összenyon1{tsát. a 111cstcrségcs lélegeztetést Cs 
i.:set!eg a szí\·111asszázs1 jelentheti. n1ajd a n1üvclctet szúj~ 
tól-szújba \'aló !Ch::geztetéss.:! folyta\la. :\ leírás pontos. 
!11'1 !s n1egállja a helyét. Igen. így kell reszuszcit{1ciót vé
gezni~ 

.1\ több! újraélesztési i.::sct leirúsa jó\'al szükszavúbb. 
de egyes n10111entun1ok azokban is fellc!ht:tök. Lázúr sír
boltjába egyedül 1nent be. úgy keltette életre Jézus ll<'1nos 
11.38-1-H. :\ nain1i özvegy fiút a koporsóban rcszuszci
túha (Lukúcs 7.11~15). Jairus \cúnya közeléből nlindcnkit 
elküldött. a1nikor újraClesztctte l(risztus (Lukúcs 8.54). 
Péter apostol egyik joppci tanÍt\'ánya cszn1élctlcn. vagy 
talán tetszhalott volt. akít n1úr n1eg is 1nosdallak a ten1.::~ 
téshez. Péter. „1\lihc/y1 odaérc„fi:h·c:.etL;k át ajl·lhá-:.ba ds 
e/éhe állá11ak néki a::. iJ::yegyass:::o11yok, 111i11d11y(Ua11 s{1Ta 
/„ /. Péter pedig 111i11denki1 kikiilc/1·é11„." újraélcsztet!c 
(r\postolok cselekedetei ! 9.36--40). Pál apostol egy. bal
eset n1iatt cszinéletlenn~ \'Últ fiatale1nbcn reszuszcitúlt. 
aki a hannadik e!l11.:!et! ablakból esett ki: „Pú/ pedig ulú-
111c111·é11, rccí bonda, és 111agá/10::. öle/re 1nonda: 1\lc ag
gó{Ua1ok. 111crt a lelke benne \'a11" {1\posto!ok csc\ckl.!de
tci 20.9-11 ). Előbb n1cgúllapitotta, hogy a sérült lélL'.gzik. 
rnajd sikeresen n1agúhoz t~ritette. \iaJa1ncnnyi - a Bibliá
ban leírt. - rcszuszcitáciú ered1nCnycs volt. Szokatlanul 
sok újraélcsztésrő! kapunk hírt. a1niböl arra kö\·etkeztc
tek. hogy cléggC is1nert Cs talún elterjedt e!júrús \'ült. 
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