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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍTAS A BIBLLÁBAN 

D1: .!óosa Lásoló 

Bei'e;.etés 

A Biblia ncn1csak 111ásfél 1nilliúrd e1nber hitének alap
ja, két világvallás szent irata. hanen1 a korabeli tudon1únyos 
és n1üszaki is1neretek gazdag túrháza is. f\ csillagászat, bá
nya111üve!és. kohászat. kertészet és állattenyésztés éppúgy 
111cgtalálható a bibliai köny\'ckbcn. 111inr a néprajz, iörténe
le111 vagy éppen a betegségek és gyógyításuk leírása. 

f\ Bibliát bánnilyen szernpontból clc1nzö szerzö nen1 
kerülheti cl. hogy a Szentírás köny\'Cin kh·ü] 1nás. korabe
li írásokat fel ne használjon. ezért 1nagan1 is sokszor rordu!
tan1 egyéb Corrúsok felé. Ne1ncsak a katolikus és protcstúns 
egyházak últa! kanonizált bibliai szöveget. ha11c1n a Szent
írás könyvei közé fel nen1 vett úgynevezett apokrif iratokat. 
ezek közül is elsősorban azokat haszn(tlta1n és idézt..'111. 
a1nelyek az újszövetség! könyvek korúban keletkeztek. 
Fontos íü1Túsok a keresztény egyházak últal cl nc111 isn1crt 
zsidó vallúsos iratok. elsősorban a két (babiloni és jt:ruzsú
!c111i) Taln1l1d. a1nelyckbcn szá1ntalan. té111únkat érintő (és 
a bibliai is111ereteket kiegészítő") leírás. 1ncgfigyelés talúlha
tó. f\ Ta\111udban sokkal bőségesebb és szerteúgazóbb az 
orvosi isn1eret. de ezek részletes ele1nzése 111cghaladnú e 
sorozat kereteit. ezért csak olyankor hivatkozo1n a Tahnud
ra. 1.unikor annak szövege kiböviti. 1ncgcrösíti a Bibliában 
olvashatókat. Egyéb tö11éneln1i és irodalini forrúsok (t..'lsö
sorban Josephus F!avius 111üvei. a héber n1ítoszok stb.) sc111 
nélkülözhetők a bibliai betegségek és gyógyítúsok túrgya
lásakor. \ 1égül 1negcn11ítcn1. hogy esetenként felhasznúl
ta1n a bibliai régészet. a Palcsztína területén végzett ásatú
sok őskórtani n1egállapításaít. A pa!eopatológiai 1negfigyc
lésekkcl kiegészíthetők. pontosíthatók a bibliai kórképek. 
néha pedig olyan 111cgbctcgedésekre is l"t'.ny derül. an1c
!yckrl\! ncn1 esik szó a Szentirúsban. 

r\z ókori zsidósúg két nagy kultúrkör. ivlczopot{un!a és 
Egyipto1n között élt. !dönkCnt harcban ú!lt azokkal. rnúskor 
békés kercskcdt..'ln1i és kulturális kapcsolatokat folytattak. 
de szükségszt..'rÜ volt. hogy azoktól sok n1inclent átvegye
nek. i\,lózes néhúny rendelkezése szinte szó szerint n1egis-
111étli a korúbban keletkezett asszír-babilóniai törvényeket. 
.-\ (111czopotún1io1inúl) jóval IL>jlcttcbb orvostudo111únyú 
Egy·ipto1111ól az l\sidőktöl fogva szá1nos bc1cgség rünclta
nút. gyógyászati eszkiJLöket (pl. szülőszék) és a gyógysze
rek egy részét is út vették. Jóllehet lépten-n;'on1on kin1utat
ható az cgylpton1l és 1ni.:zopotún1íai hatús a Biblia orvosi is-
1ncretei között. a? ókori zsidósúg egészségügyi tud~is ~111ya
ga. rcndszabúlyzata. n1indkettöétöl különbözik. :\z {ltvcl! 
istntTCtt..'knek olyan szintézisét végezték. arncly 111essze 
tncghaladta a forrúsok színvonalút és néhány területen 
ininchnúlg !rúnyadóak a bibliai higiénés és egészségügyi 
rendszabályok. A. b!b!iai idök zsidósága isinerte fel először 
a tlirténelcin folya1nún a 1ncgclözés fontossúgút és bősége
sen élt is a prevenció acl!a lehctöségekkt..'I. 

Sorozato1nban ncn1 térek ki a csodálatos gyógy·ulúsok 
és gyógyítúsok részletezésére. n1agyarázatoira. Ezt sokan 
1negtették. s néha a csoda 1nagyarázata n1ég hihctetle
ncbbnek tünik. 1nint inaga a csodús gyógyulás. Nen1 cé
!0111 a bibliai szüveg krítikai elcn1zése sen1. ezért vala-
1ncnnyi !'té1nába vúgó) 111t..'gúllapiuisút úgy fogadon1 e!, 
ahogyan az a szövegben úll. Nen1 kcrcst..'k 1nögöttük jel
képes 1nagyarázntot. szó szerint clen1ze1n a betegségektől. 

tcrúpiúról szóló részeket. Elsödlegcs feladato1nnak tar
tonl. hogy a szövegböl kihüvelyt:zzen1. 1nilyen kórképek 
kínoztúk a bibliai kor t..'!nbercit. 1ncly bt:tt.:gségek 1niatt 
haltak 111eg. 

I. rés-;.: .·lnatóuriai és é/c((ani is111crete/i. a !Jibliába11 

A.z anató1nia az ctnberi '~s úllat! szer\·ezet felépítését. 
az élettan ezek rnliködését L,nu!n1únyozza .. ~\n1íg ncn1 vé
geztek az egész testre kitcijedő rendszeres boncolúst. ad
dig nen1 létezett anatón1ia és élettan, ezek hiányában pedig 
nincsen ten11észcttudon1únyos orvoslás scn1. 1\z Egyip
to1nban élö zsidóság 111cgis111crkcdett az ott 1núr évezred 
óta gyakorolt boncolással, 111ún1ia-készítésscL söt idlín
ként egy-egy szen1élyt bebalzsan1oztak. ivtózes l. könyvé
ben olvasható: ,.Es 111egpar{111csolú .Jr'x: .. \'t!f" a::. r'í s::.olgúinak 
a::. or1·osok11ak. hogy ha/:::sa1110:::.ák he a: /i afJ'iát. ús he
hal::.sa1110::.ták a::. 01Tosok J::.rac/1. Aiikor 11egyrc11 nap 
eltelr?k, n1ert akkorára 1e/11ek le a hal::.scunu::.ás 11apjai. 
( livlózcs 50.2-3). Ugyanebben a fejezetben inúsik szi.:n1ély 
bebalzsan1ozásáró! is olvashatunk. Istnerctcs. hogy a 1nú-
1nia-készítésnck több 111ódja \'Olt. időtartan1a pedig .+0-70 
nap között változott (Susa és Jó::.sa), tehát a Biblia értt..'SÜ-

lésci pontosak. a1nikor a balzsan1ozús -Hl napjúrú! szld. de 
is1ncrhctte a hosszabb idejü procedúrút is. erre utal. hogy 
70 napos gy<iszt rendeltek el a 1nu1nifikúlt halottért. Jóllt..'
hct i\11ózes tudott az egyipton1iak boncolásairól. 1négis úgy 
rendelkezett. hogy „.-/ki illeti húrn1ely e111hcr11ck a holt~ 
rc:-:tét, tis:tátolan les: lu..'·111apig .. ·/ki a 111c::.ú11 talá!r holffcs
tct i 1ag_i· c111heri c·so11rot, 1·ag_1· síri illeti, Izét napig !is::.túta
!an" (4lvlózcs 19.11-15). Ezzel a rt:ndelkt:zésscl nen1csak 
a bo1nló tctt:n1ek okozta fenözescknck vették elejét. ha
nein evszúzadnkra 1ncgtiltottúk a honcolúsokat is. Egyet
len t:setet t..'1n!í1 az ()szövetség. an1ikor zsídó (érfi crnberi 
tctt..'lllt..'t darabolt JCl. Ez akkor történt. a1nikor egy lévita fC
!t..'sége1 halú!ra erliszakolt~ik es a rerj " ... kést i·eu clr!" és 
f ... } togníl 1agra s:én·agdolta ri::.c11kl;t darahha „." a felc
s0gc hol1test0t. ;\ részeket aztún elküldte Izrael rnindcn 
törzsént..'k. azzal biztatván azokat a bosszliúllúsra (Bírúk 
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19.25-30). Ez esetben tennészctesen szó sincsen tudon1ú
nyos Crtelen1ben vett boncolúsróL „1nindlisszc·· a tctcn1 
fcldarabolúsúról. r\ boncolúsi tilal1nat több n1i11t ezer éven 
út be is tartottúk. r\ l(r. tL első századból szún11azik az az 
értesülésünk. hogy az alexandriai iskola egyik zsidó szúr-
1nazisú orvosa Rabhi lsluunael. felrúgva a hagyo1núnyt. 
1naga is. tanítvúnyai is boncoltak és egy kivégzett prostitu
ált tcte111Cből úgy készített csontvúzat. hogy lefőzte a lúgy
részcket a skcletonról (Gordon, Lassek). Ennek alapján azt 
állította. hogy a férfi váza 248, a nőé 252 csontból épül fel. 
!shan1ael a női be!sö ne1ni szervekben vélt felis111crni négy 
csontocskát. ezeket azonban ne111 sikerült azonosítani az 
utódoknak. ;\ gyógyítás 1norfológiai és lizíológiai alapjaí 
hiúnyoztak ugyan. 1ninclezck ellenére az ókori zsidóság
nak !s ro!tak ilyen irányú isn1cretci. ezeket azonban ke\·és
sé hasz11{1lta !Cl a tcrápiúban. 1\nató1nial tuJúsuk húro111 
rorr;'isból túplúlkozott. i\z egyik az c1nberi test lútható ré~ 
szeinek pontos 1negfigyelésc. ls111crték a tcstrészckct. tisz-
1úban Yoltak a szein. fül. szagl.ís. ízlelés élcttanúvaL Pon
ltisan tudtúk. hogy a vér az éltc!Ö elein. - ,,A 1·érc1ck. 
a111c~r/ic11 1·an a::: (:/c1crck . . " ( l iVlózcs 9.4) - és a \'én·esz~ 
tcség halcilt okoz .. '\ le\·ágott ú!lat<1k felbon!Úsa. bc!sz1.:r
\·cinck n1egligyclése képezte az anatc'1n1iai istneretek n1á
sik !(JrTc'isút. :\z úldozatra szúnt úllatok clarabolúsa, az el
Cgctcndö. elvetendő és n1cgehctö részek pontos n1eghatú
rozúsa 111agas szintü bonctani tújékozottsúgra utal. :\z ana
tó1níai is1nerctck hannac\ik rorrúsa a szabadon ft:kvö etn
bcri skeletonok (vagy részeik) n1egfígyelése. iv!úzes. 1núr 
id~zett rendelkezése a 111czökön szerteszét he\·erö u.::1nctc1-
len cn1bcri csontDkal einlít!. Ezékiclnek lútc,n1ósúban jeM 
lent n1cg a \·ölgy. „„.111e~1· cso11rokkal roki·a ;·a11" . .'\ pró~ 
fét<l rengeteg sz<intz csontról irt. s azokra odaképzcl!e a 
húst (izinol). az inakat és a bőn is (Ezékíel 37.4-8). 

,\z usteo!ogiai is1ncrcteik azonban 1neglehct6scn pon

l<Hlanok. scn1 a csontok szó1nát. sen1 azok egyes részeit. 
bclsö szerkezetét ncn1 ísn1crték. vagy lcgalább is ncn1 irtak 
róluk. ki\'é\·c a con1bcsont forgój;it (caput fC1noris). 
a1nc!ynck fica1nót is 1neg!igyclték ( 1 tvlózcs 32.35 ). :'\ teg~ 
1(ibbre a hosszl1 csli\·i.:s cstl!llukal 1artottúk. azokat érccsö
\·c!~hez hasonlílottúk (Jób 40. 13 L .'\z úllati hosszú csöves 
csontok zsíros velcj~röl tudtak. dc nc1n fogyaszthattúk, 
inert attól eJtil!otta népét f'vJózes. /\ jóval késl\bb készül! 
Tal!nud szerint az einberi testnek 2-l-8 CSlllltja van. ezek 
közül 22 a fejet és a nyakat képezi (Cfordo11) . . '\ kü!önbö
zö szerzök szerint a gerinc 18-26 csigolyúból épül fel 
(5'/1oeiroJ. tvicgkülönböztctték az úgyl:ki és hasizn1okat. az 
inakat. s ez utóbbiaknak a funkciójút is pontosan isn1erték 
(Jób -10. 11--12). J{1kob birkóz{1sa és s{1ntasúga kapcsún en1-
!í1i a Tere1ntés könyve a csipö körüli és Üll"iz1nokat. azok 
inait és Júkobra cinlékczvc rögtön 111eg is tiltja az úl!ati csí
pöizn1ok fogyasztús;Ít ( \ l'Vlózes 32.32). i\Z ó\dozati úJJat 
húsúból pedig a lapockút és a szegyet tartották a !cgbccse
SL'bbn~k. \''alószínlilcg a n:kcszizn1ot jelenthi:t!e a ,.n1újon 
h'·1·á húrryu ", an1ely a 1nC1jjal együtt ú\dozati tüzrc kerü!L 

,\ szi\·ct több 1nint hat\'anszor. a veséket tizcnhúrD1n al~ 
kalo1n1nal t:in!ítik az ()szöveiség könyvei. az (1jszi.iye!ség
bcn a \·csc lényegesen kisebb szúinban. a szív viszont több 
inint szúzszor fordult elő. inindkét részében gyakrabban Úl
Yitt énclcn1bcn. ;\z c1nbcri szívröl azt hitték. hogy az a 

gondolkodús és az érzehnck székhelye (Enekek 8,6, P~!da
bcszédek 4.23). de az úllatokénak nen1 tulajdonítottak ilyen 
szerepet. Úgy vélték, hogy a 1ncghúborodott e1nber szí\'e 
barornszívvé vóltozik út (Dúniel 4,13). s az úllati szív kép
telen rendszeres einberi gondolatokra. ;\jó és gonosz indu
latok keletkezési helyének a szívet és a veséket tekintenék: 
„É11 a::: (Jr \'ag1·uk, a:. aki a s:il'cteket.fiirkés:e111 és a \'esé

ket i·i:::sgú/0111. hogy 111cgfi:::essek ki11ek-ki11ek a: ő urai s::e
ri111" (Jcrciniús 17, 10). A próféta több helyen kinyilvání
totta. hogy az Isten a szivekbe és a vesékbe !út, tudja gon
dolatainkat (Jcren1iús 2,23. 4.20, 21.!2). A hetedik zsoltár 
10. versében pedig ez olvasható: ,„ .. a::: iga::: lsre11 1·i:::sgál
ja a s:::i1·ercker és a Fcsc;ket „. ivlús helyen azt 111ondja a zso\
túr szerzöje. hogy , .. „n1ég ~/jel is oktatnak e11ge111 a::: én ve
sJi111 "(Zsoltúrok 16. 7) és arra kéri az Istent. hogy „ Prábá(i 
111cg f_:'nun L·s ki.'>'L;rrs 111cg. ús i·i::sgúld 111cg i·esl;in1ct és s:::i-

1·..:11h1t „ (Zsolt~'1rt1k 26.2 ). l~vczredeken út tartotta n1agút az 
;1 híedclen1. hogy a szív és a vese az értclein. a szúndékok 
t:s gondolatok központja. az i\pokalipszisbcn is az ú!l: 

... l;ll 1·agyok a vc_„.,;k és a s:::ivck 1·i:sgúhUa ··((Jelenések 
2.23 J. :\ Szcntírúsban szereplö elképzelések napjainkig él
nek nyelvünkben. rnondúsainkban. Gondoljunk csak arra. 
húnyszor 1nondjuk. hogy russ::-s:i1·1í,jós:::Íl'IÍ, s:iijóság, 1·c~ 

Sl;ihc !ár stb„ anélkül. hogy eszünkbe jutna, hogy ezek bib
liai ercclctli kif'cjczésck. n1cgúl!apítúsok. és vajn1i kcvCs kö
zük van a szervek valósúgos élettani szerepéhez. ·risztában 
\·oltak azzal. hogy a sziv életfontosságú szerv. sé1iilése 
111indcn esetben halálos. dc nlit scn1 tudtak a vérkeringés
ben betöltött szercpéröl. Ncn1 történik utalás arra, hogy 
1ncgfígy·ellék voltan a szív üregeit. bíllentyüit. ereit. tvlind
összi.: Hóseús cinlíti a SZÍ\'burkot a1nikor azt í~ja: „„.s::é1-
rL·11c111 s::i1·ók boriI!!iár'' (Hóscús 13,8}. :\Biblia niindcnütt 
páros szcn·ként szól a vesékröl és a vese zsiros tokjáról 
(2\lózcs 29.22. JiV!ózes 3.4) an1ely különleges úldoza!i 
anyagnak szún1ított. J(1b könyvébli! arra küvetkeztethctünk. 
hugy a veséket is élc1fu1110ssúgú szervnek vélték (Jób 
! (Í, 13 ). dc ne1n volt fogal1nuk a vizeletki\·úiasztó szerep~
röl (l\opp/c), nincs c1nlités az urcterekröl és a húgyhólyag
n.1] sein. :\inennylri: hi•inyusak a \'esékröl való ísn1ercteik. 
annyira ncn1 tlirténik uta!ús a Bibliúban a különbüzö vesc
bajukra, húgyúti kórképekre sc1n. Ez annú! inkább fe!tünö. 
n1crt az egyiptoiniak ni:n1csak a vizelet-levczctö rendszert. 
h~1nein szú1nos vesebetegséget is is1nertck (Sale111 ús 
Eknoyanl. a babilóniaiak pedig vesekövekr61. vizelet c!
ak<1dúsr(11. incontincntiúról is írtak (G'e/lcr es C'ohc11I. Úgy 
tlinilc ezek az i:-;111cretck vagy ncn1 jutottak cl lzraclbi.::. 
vagy ritkán fordulhattak cl(_) ilyen kórképek, s ezért 11e111 
tesz r(1luk t:1nlítést a Szt:ntírús. Furcsa 111óclon 1négis éppen 
a zsidók nephrológia! tudúsa és 111aguk a zsidó orvosok (fö~ 
ként a Ta!tnud korúban éltek) nagy hatúst gyakoroltak a Kr. 
e. 111"1sodik-c\sö szúzadi görög. n1ajd késöbb, a bizúnci or~ 
\'OStudo1núnvra is (i\Iassrr l;S 11/fsai). 

Ciyakran- olvashatunk, az Írúsban a n1ájról is, clsüsor
ba11. 1nint úldozati anyagról. i\ 1núj élettani szcrepén:i! 
11en1 tudtak. dl: tahílunk arra utaltist. hogy elképzelésük 
:-:zerint a n1ój részt \'esz az érzchni Clctbcn: , .. „11uU(J111 

f/i/drc oliilik a: 1.."11 11épcn1 /cá11yai11ak roni/ása li/Ía[{" (.le

rc1niús sira\!nai 2, ! 1 ). Sejtették, hogy vala1nifélc kapcso
!~1t van a 1núj és az epe között (Jób 6.13), iclönként pedig 
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!!VÓ!!vszcrként is alka!Jnaztúk az epét (Tóbiás ! 1.8). :\lé
P~t ~~111 c1nlíti a Biblia. dc a Tal!nudban azt olvashatjuk. 
hogy az állati lép fogyasztásút a fogro1nlús (caries) 1neg
elözésére javallouúk. Szó esik n bclckröl. az azokban kép
zödö bélsárról. a 1nesenteriu1n (bélf'odor) zsírszövct~rö! 
és egy fontos. ugyancsak zsírszövctekböl álló hasi képlet
ről a nagycscpleszrö! is (2iv1ózes 29.22: Birúk 3.22). 

Egyetlen utalás sincsen a BibliLiban az agyra. gcrinc
velöre. idegekre vonatkozóan . ..-'\z úldozati úllatok fejét a 
csigolyúkkal együtt \cvúgtúk. külön elégették. a fogyasz
túsra szúnt állatok koponyújút pedig nen1 nyitották n1cg, s 
ha néha az agy inégis feltárult előttük, azt a zsíros csont
\-clövel azonosnak. vagy ahhoz hasonlónak. vélték. Ezzel 
szen1bcn pontosan isincrték. hogy a koponya úthatoló sé~ 
rü!ése niindig halúlos kiinenctclü. 

:\ külsli ncn1i szerveket pontosan !cirt<ík és n1in1 pász
tornép. tisztúban \·oltak a heréknek a 111cgtern1ékcnyítés
bcn bctölti.i!l szcrcpéyc\ is (5i"vlózcs 23. ! ). E111bercken 1i~ 

los vo!t a herékel összezúzni. t:!tú\·olitani. ne1n csinúllak 
1ncstcrséges hcrél1ckct. t:UlllH.:hokat. Ilyen csel n1égis c!ö~ 
l{H'du!hatott. inert a zúzott hcréjüek hibús cn1bcrcknck 
szú111ítot1ak. s azokat ivlüzcs c!tiltotta a papi szolgú!attó!. 
:"Jeni cin!ítik a petel'észkckct. azok funkciójút. viszont bö
ségcs isn1cretcik \·o!tak az anyarnéhrüL annak szert.:pérl)! 
a terhesség kiviselésében és a szülésben. a inagzat fej!ö
déséröl és a 111éh egyes 1ncgbett:gcdéscirl.il. f\lózcs ponto
san szab~H;yozta a havi vérzés alatti és ut{111i tccndöki.:t. 
1naga1artús1 ( 3ivlózes 15.19-28). 

:\ hiblíai tújak régészeti úsatúsai sorún sok i.:zer csonl
YÚZ került napYil<ígra. ezek en1bcrtani vizsg{l\atúból képel 
nyerhetünk, n1llyi.:nek lehettek Izrael lakói.:\ férfiak útla
go:-: test111~1gassúga 160-! 65 cin. a nöké 111indössze 15 ! 
crn. :\ régészeti leletek 1negcrösítik a bibliai könyveket. 
az (1k{lri héberek között iC!tünöcn gyakori lehetett a bal
kezes. ar,ínyuk egyes populúciókban elérhette a JO szúza
lék(lt is. i\lind a Cérfiak. 1nind a nök rövid. kerckfCjüek 
(brachyccphal ). az arc középn1agas. az orrnyílúsok széle
sek és alacst1nyak. ,-\ kopon:yarnnna a [(r. e. l 00() és 300 
klizl:nti hé! 0\·szúzadban lényegében nt:111 vúl!ozott. .'\ fel
nött kort (húszadik éYükct) n1cgén férfiak út!agosan 
negyvennégy. a n(\k hann!ncöt évet éltek. 

\'égt.:zi.:tüL t:rde111es kissé részli.:ti.:scbben foglalkozni a 
Biblia genetikai ísn1crcteivel. „\z örökléstani tudósukal az 
ú!lattt.:nyé:-:ztésbcn hasznosíto1túk és sen11ni jei nc1n 1nu1at 
arra. hogy ezeket cn1herre is a!kal111azták volna. Ti.:nné
:;zl..'tcst.:n szó sinc~.;cn n1~g tudon1únyos gcnctikúró!. dc a 

pontos 1ncgfígyelés azt crcdn1énycztc. hogy i'vlcndel c!ött 
_j(1 húro1ni.:zcr évvel fclisn1erték és a gyakorlatban is alkal-
1naz1ák a recesszív öröklödés szabályait. :\ bibliai elbe
szélés azzal kczdödik. hogy Jákób tizennégy évet szolgú!t 
L~íhúnnál. annak két k:únyúért Lcúért és Rúkhclért. i\·liu-
1ún letelt az önként \'Ú\lalt szolgálat ideje, Júkob vissza 
;:kan térni szülöfö!djére. Lúbán azonban 111arasztalta a 
Lll1lgos. szorgal1nas és 111indcn jel szerint hozzüértö púsz
tor(n. in11núron fizetség fejében. Búr Lúbán többször n1cg
,.,·i11nzta1ta ~1 f\;lajúnlott javad;i\n1at. végül abban egyeztek 
111cg.. hogy J;\kobot illeli a későbbiekben vitúgrajö\"Ö ös
szes fckt.:tc és tarka juh. \"ala1nint kecske. Lúbún „í\.ü/611 
rálas::tiÍ e::t;rt a::o11 a l/{/flOll a peHyegctefl és tarka kosu-

kal. t;s 111i11de11 csikos lábú és tark{f kecskéi. 111i11d a 111e
f.1·ikh~111 1·ii/anzi .Fehérsúg 1·ala, t;s 111ilule11 .f"eketél a juhok 
kú::i"i!, (·s adú a:: /ijiainak ke:c alá. Es lzúronz 11upijáró
/'óldct \'t'fcfl 111aga kö::é és Jákob kc'i:é. Jákoh pedig lugel
teti \·a/a Lúhú11 egyéhj11/zai1" ( 1 i\'lózcs 30.35-36) . .lúkob
nak tehút az egy színü. vi!úgos szörü úllatok 111aradtak a 
nyújban . .-\ bibliai szövt.:g szerint .híkob lchúntolt. tarka 
nyárf~1- és 1nogyorófa vcsszökct tett a púrzús idejCn a ju
hok V<ílyújúba. hogy azokat nézve tarka állatokat clljcnek. 
Ösiclök óta. napjainkig élö hicdcle1n. hogy ha az anya vi
sclösségc idején „rúcsodúlkozik.' vahunirc. akkor gycr-
111ckc olyannak születik. 111int an1irc rúcsodúlkozott. Ezt a 
híedeln1ct használta ki Júkob és ezzel legalizúlta a hosszú 
idön út tett úl!<1ttenyt:sztési 111cg!igyclésci1. K.i.irnyczi.:te 
azt hihcllc. hDgy a púrzó úl!atnk vé!c1lcn rúcsudú\kozúsú
!ól ,_·,1n a sok-sok tarka és siiiétszlirü ó!lat. i\rró! is gon~ 
doskodllll. h(lgy csak ~!Z l'r(is. j()! rejlett úlLtttiknak lcgyt:
nck ut\'idjaik, a .:;atnyúkat 1ncghagyta Lúbánnak. 

Fordítsuk li.: Lü.:ob cselckt.:di.:teit a gt:nctika nyeh·ért.:. 
,\ küli.inbözli tula_idonsúg örökllidése a híin és n(li i\'arscj
tck egybeuh·adúsa révén \"Ú!ik lehctö,·C. azaz a 1ncgtcr~ 
111ékcnyítetl pi.:ti.:sejl az anya! és apai tulajtkinsógokat 
cgyarúnt hordozza génjeiben. Tizennégy ~\·es púsztorko
dúsa ~datt J<ikl)b n1cgfígyeltc. hogy do1ninún:->an örökítö. 
azaz ulyan úllat nincsen a ny[1jh<111. a1nclylknek 1nínden 
utlHl.ia \"alan1elyik szülö szörzcténi.:k szinét \'Íselné. Ez 
az! jelenti. hogy \·alaincnnyi jószúgnak recesszív azaz 
ne111 ura!kotkl génjei vannak a ször szin~t illetöcn. \'aló
:->zinüleg az! is tudta. ht1gy ~1 recesszív i.'ir{ik!öd~·s szigorú 
:-;zah:'dyai szerin! ji.:!i.:nnek 1neg az lisók 1ulajdons;'1gai az 
l!ll1dnkban. akkor is. ha a szülök éppi.:n ne1n ,·iselik azo
kat aje!Jegekei. Ezért cgyt.:zell bele. hDgy kiYálogassók és 
jó incsszire hajtsúk a tarka és sötét szürü úllatukat. 111t.:rt 
biztos vn!t abban. hogy a 1naradCk _iuhok és kt.:cskék utó
dai küzül! i:-: blivt.:n akad 1arka és sötét sz(irzctü. s 111ínt 

tudjuk ez be i:-; k\i\·etkezett. ](orúbban hé1~hl:t évekr~ 

szó!t a szo!gú!atci. 111ost csak hat évri.: kötött szerzödést 
;1p(1s,·1\"al. \liért l:ppcn hat é\Te'.1 .:\juh l:s kecski.: tn~isf'(·J 

l:\T:-i l:(1r:ib:in \":'!liL :-:z:q1(1n1d:'1skl:pes:->l:. ezt kö\·et(lcn 
l:\·entc t.:gyszer ellik. :\z l'gyesség 111egki.itésekur szaporo
dókl:pi.::-: .iuhuk 0:-; kecskék lcgaL"1bb 1j1 gcnL-rc"1ciót hoznak 
\·il;"1gra <haté\' alan). és id(iközbt.:n az ut<'.1d ne1nzedékck 
i.-> :;:-:aporudni (ugnak. Hat é\· tnúltún az alapító juh és 
kccskL' nl'111zedék szapurasúga lehanyatlik. tcnyész kl:~ 

pcssl:gc c:-:likken. i\z t.:gycssl:g 1ncgkötése utún l:ppen hat 
é\' kellett ahhoz. hogy llHlXi111úlis szaporulatra szú1nithas
snn. l'Zt kli\'t.:lüen rnúr csak csökkenő hoza111ot ,·úrhatott. 
J:ikub ki\·úna a hat éYt.:t. 1na.id hata!n1asra nö\"t.:kedi.:t! 
ny;'1j;.'1\·al. búc:-ú nl:!kü! o!thagyta após<"ll ( ! i\lózcs 
3 l .2--2 ! ). Jcikub ny;\jainak gazdagsúgúra utal. hugy ne1n 
Sl)kkal szlikése utún. tevéki.:11 és szatnarakon kh·ü! két
:->zúzhúsz kccskl:t és ugyani.:nnyi juhot küldi.itt cngt.:sztcl(i 
ctjúndl:kba i':zsaunak ( l i\,lózcs 32. 1-t~ 15 ). 

,\z ürüldödés szabúlyainak 111egértl:se korunk en1bt:rC
nck :-:ern egyszcrü feladat. !\!ilyen ko1noly sze!\eini 111un
ka. S1lk-sok fcjti.irés. pontos és c!!cnörz(itl 1ncgligyt:!és 
kelkn :1h\i(l7.. 11(\g.y Júkoh r~\jüjji)n czl'.kre a gcnetikaí s1.<1-
búlys1.erü:-:égekre L'S a n1aga ja\"~·!r<.I fc!hasznúJja azokat 
( F'urrufi. 
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fi. rés:.: Kö:;egés:.ségiigyi és higiénés s:.abályok a Bibliában 

rvlózes több 1nint hatszúzhúsz törvénye ne1ncsak a hi
tel és vallási ccn~n1óniúkat. hanein az élet 111inclcn terüle
tét szabályozta. Ne1n n1araclhatott ki <I közt'.gészségügy. 
higiéné és a prevenció scn1 a rendelkezések közül. 1\ kor 
szellen1t!nck n1egfclclöcn az elöirúsok nagy többsége val
lási 1nagyarúzatoi kapott. Jahve akarataként hirdették ki 
azokat. 1négis fontos és nagyon is hétköznapi értelinüek 
és gyakorlati jelcntöségi.íck. .A.. 111ózesi rcndclkezést.!k 
annyira időt állóak. hogy' kihirdetésük utún csakncn1 hú
ro1n ezer esztendővel is használhatók (i\Iass1y és 111tsai). 
i\Z észak-a1ncrikai polgárhúborúban George IViJs/ii11gro11. 
a függetlenségi háború fövczére a Biblia higiénés és kato
na-egészségügyi elöirúsait tette kötclezŐ\'é scregébt:n 
( F'riL'1h11a1111 J és azok kü\'etkezc1cs bt.!tanúsa 1negkín1é!tc 
az északiakat a kon1olyabb júr\'ányok relléptétDl. 

:\ zsidósúg \"olt az t.!gyctlen nép a \'ilúgon. an1ely fe!
isn1!.!rtt'.. hogy nt.!111 lehet folyan1atosan dolgozni. Hitük 
szcrint az Isten hat nap alatt tt'.n:1ntette a vilúgot és 
.• „ nu.:gs:ii11ék a hetedik 11apo11 111i11dc11 1111111k1Uátcíl j ... J l·'.\" 
111cgs:cntc!L· a::.(' { 1 i\:lÓZt.!S 2.2-3). ;\ kövctkczö írásokban 
rnúr ncn1csak az Istenre vonatkozik a piht:nés napja. ha
nt:111: „/"fut 11apo11 út 1111u1ká!kt.)((iá/ és 1·ége::.d nlindcn dol
godat, dc a hetedik nap a: (Jrnak, a re lsrcncdnck s::o111-

ba{ia .. 1"1!11111ii dolgor se tégy a::.011. se 111agad, scjiud, se le
ányod, se s:o/gáhúl. se s::olgálálcúnyod. se bannod „ 
(2\lllzes 20,9-!0. 5t\lózes 5.13-!4). Szon1baton pihen
jen gazda és szolga. en1ber és ú!lat egyarúnt. :\ inai e111-
bernek 1núr tennészetes nt.!n1csak a heti egy piht.!nÖnap. 
hane1n a szabad szoinbat is. dt.! é\'t.!Zredek teltek el. a1níg 
i\'lózt:s bölcs döntését t:!fogadtúk. búr 1nég ininclig akad
nak olyan részei a földnek, ahol nc111 biztosítják a heten
kénti 1nunkaszün!.!ti napot. .i\z cn1bcri teljesítő képesség 
\'égt'.s. a inunka és ff1radalo1n utún pihenni kt.!ll. nc1ncsak 
nap-nap utúni al\'ÚSra \'an szükség. hanc1n hosszabb pihc
nésn: is.:\ X\'lll. szúzacl \'égén. a Nagy Francia Forrada
lon1ban eltörö!ték. 1nind az egyhúzi ünnepeket. 1nind a va~ 
s:'irnap1.1ka1. és folya1natos 1nunkú1 rendeltek !.!L r:ir hónap 
inúh·a kiderült, hogy a szünet nélküli 1nunkúban csökken 
a ti:lj!.!sitn1ény. t.!1nelkcclik a n1unkahelyi balesetek szú1na. 
,,\ K.on\·ent úgy 1nódosította korúbbi rendelkezését, hogy 
tíz naponként eng!.!tlélyt.!zctl szabad napot. 1najd púr é\· 
1núltún visszatértek a heti pihenő napra. ;\z ókori h~bcrek 
egyik zst.!niúlís Jelisinerésc, hogy iclC:inként teljes n1unka
szünet. kikapcsolódús szükséges. 

i\ n1ózcsi clöírúsok nagy súlyt fektetnek a sze1nélyi 
tísztúlkoclúsra. ;\z útról érkcz(inek kéz- és láb1nosó víz járt 
( l i\:lózcs 24,32). és a barútaihoz fúradtan betér6 Jézusnak is 
1neg1nosták a lábait. <Ssidök óta kött'.!czö volt az étk!.!zés 
elöni kézinosús. l'vlózes rendt.!lk!.!zése utún é\'szúzadokka! 
Jézu:-;on is szán1011 kérték az C\'és elötti kéz1nosúst: „Aíert a 
/ári:cusok c;s ::.sidák 111i11d c1 rL;gick re11dch~.\·(·t k/ii·cr1·c 11c111 
~·s:nck. ha11cn1 ha enisc11 n1eg111ossák. Es piacn)/jrii·e sc111 

cs::.nck. ha 111cg 11c111 111osakud11ak f ... } .-l:rá11 111cgki·rdJk rlr 
a.fúri:cusok L;s a: irústudák: Jli a::. oka, ho.'{Y te és u ta11it-
1·ú11yoid f ... .J n10.wlatla11 ké::c/ cs:11ek kenyeret" (lvlúrk 
7.2-5. i\láté 15.2 és 20. Lukúcs 11.38). l(risztus vúlasza 
n1utatja, hogy a kéz1nosússal a bé!rcrtözésckct akan:'1k 

n1cgelözni. J\ tiszt;ilkodáshoz lúgot (\'a\ószinülcg fr1han1u 
lúgjút) és szappant hasznúltak (Jeren1iús 2,22). Érdekes 
rcndc!kez~st olvashatunk az idt.!gcnckrc és fogoly nökre 
\'Onatkozóan: „/-'/dd be rTr a re luí:adha. hog1· 11yi1ja n1eg a 
J~iét és n1e:-:sc le a kiir111cit ·· (5iv!ózes 21, 12) . .1\ papoknak 
az áldozat ben1uta1úsa elött és után n1osakodniuk és ruhút 
\'Ú\taniuk kellett (2i"v1ózt:s 30. 19 és 4fvlózes 19,3-5). Judit
ról hjúk, hogy naponta tlirdött a tó vizében, utúna testét 
olajjal kente bt: (Judit 10,1-3). Zsuzsanna i.s szívesen fi.ir
clölt és bőrét ő is olajjal ápolta. \laJószínülcg nc1ncsak a 
nök. hane1n a férfiak is rendszeresen fiirödtck. A„ tisztáta
!ansúg letelte utúni fürdö, a nihák és edények alapos kil110-
s<'1sa 1nindcnki szú1núra kötelező. ezekröl később lesz szó. 
:\kkor értjük 1neg a tisz1úlkod<'1si rendelkt.!zések óriúsi je~ 
lenté.iségét. ha ligyelctnbe vesszük. hogy nc1ncsak napja
inkban. hanen1 é\·ezt\~tkkkc! ezc!ött is 1nilyen nagy kincs 
\'lilt a viza bibliai tújakon. ,;\zt scn1 szabad figyeln1en kívül 
hagyni. hogy a rendszeres 1nosdús. fürdés 111a se1n últalúnos 
abban a térségben. sl\1 a vízben gazdagabb tcrülc1ekcn scn1. 

:\1nik<.1r i\lózes bevezeti!.! a tlsztasúg és tiszt{llalansúg ro~ 
galn1út. n1egkülönböztettc az egészségest a b!.!tcgtöl, a feriÖ
zöképest a biztunsúgos!ól. az ehetőt a nen1 ki\'únatostó!. .'\ 
kor c1nbcre szú1ntalan okból vúlhatott tisztútalanná .. Akkor 
is. ha halot!at vagy férge\ érintt'.tt, ha havibaja \'Olt az asszo
nyoknak, és olyankor is. ha fertözö. \'agy annak \'Ch börbaj
ban szt'.nvedett. :\ tisztútalanná V<Ílt SZt.!1nélyt elkülönítették. 
az ne1n vehetetl részt a 111indennapi életben. va\lúsi SZt.!rtar
túsokun. ;\ pap felkereste, hetenként figyt.!lte állapotút a ka
ranténban. Nagyon fontos rendelkezés, hogy nen1 az e!külö
nítctt 111!.!nt a közösségbe, hane1n a közegészségügyi te!adat
tal 1negbízott (Cs arra kiképzett) pap lútogatta n1eg és n1eg
úllapíthatta. hogy 111eggyógyult-c. vagy tovúbbi t.':lkülönítCs. 
n1t.!gligyclés szükséges-e? !-la a pap úgy ta!últa. hogy 1ncg~ 
gyógyult, akkor feloldozta a tisztútalansúg alóL ha nc1n tu
dott állást foglalni. tov{1bbi obszervúciót rendelt cl. anlikor 
pedig fr:rtözö betegnek (!artósan tisztúta!annak ny!lvúnitot
taL akkor clkülönité.st. kiki.'izösitést rend!.!!t !.!l. ;\ karantént 
annyira szigurúan vették. hogy az !s t.!löfordult, hogy léprús~ 
nak \'é!t kirúlyukat is külön húzba bezúrva. elkülönítve tar
tottúk halú!úig: ,,/._~\·lán Li::.:iús kirá(r halála napjáig hé/pok
los és lakik l'aÍa cgr elkúhinitctr luí:ha11 [ ... }. n1ert a:: LÍr hú
:úbr)/ kín.:ttete!l Ft.da'' (2 l(rónlka 26,21 ). ;-\ hosszú ideig 
lisztútalannak nyilv:1ní1ott szen1ély n1indaddig. an1íg ~illapo
ta nc1n ja\'ult, külön élt, a 1nózesi parancs szerint „ Ö 111eg
s:aggarutr r11háha11 és 11u.:::itele11.fiire/ legyen és a ht.y·11s:át 
/Cde::::c he és e:t kiáltsa: Tís:::rátalan. tis:tátalan.' ·· (3!Vlúzes 
l J.2~-1). Ha a pap tisztúnak (nein fenözönek) \'élernény!.!zte 
a bt.!tt.!gséget. akkor a 111egfigyelt szen1ély különféle tisztúl
kodúsl clöírú.sok clvt'.:gzése utún visszatérhetett a közösség
bt:. Ezekkel a szabúlyokkal a tenözlJ bőrb:.~jok nagy része
nek tt.!1jedésé1 n1cg tucltúk akadúlyozni (erről a közlen1ény
surozat egy ké.söbbi részében. a Brírbctegségek cín1ü fCjt.!
z.ctben részletesen lesz szó), azonban 1nús. nen1 e1nbcrröl
c111berre tcijcdö júrvúnyokat (pl. a patkúnybolha te1~jesztette 
pestis!) ncn1 lehelt.!lt n1t.!gclözni. 

Sok \'itúra ackltt okot az az elöirús. a1ncly a ruh{tn kc
letkezö ,.pok!oss~1gró\" és a húzban kcletkezö .,puklossúg-
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ró!" rendelkezik. 'fcnnl:szctcsen ncn1 arról van szó, hogy 
akúr a tcxtíliúkon. akúr a ház szerkezeti c!en1ein. vakola
tún az crnbcri betegséghez hasonló e!vúltozí.Ís kelctkezhet
nék. ,.És ha a: a jákadék ::iild. \'agr \'(irhcnyes s::i111í a ru
hán, ;·agy b/irö11. 1·agv s::iii·cten. \'a,~y _/onadékon, 1·agy 
akúnnely b/frbríl 1·aló cs::kö::ön: poklosjákadék a::, 11111/as

sák a::r!rt 111eg a pap11ak ·· (3iviózcs ! 3, 49). A. lcírúsból !eg
inkúbb a ruhancn1ü pcnészcscci~sére lehet gondolni. an1ely 
ha alaposan kiszel!őztctték és n1cgszúrítottúk. egy hét alatt 
(ennyi 1ncgíígyclés volt kötelező) visszahúzódhatott vagy 
e\tünhetett a textíliúról. !lycnkor kétszeri 1nosús utún is1nét 
hasznúlatba vehető a hohni. ha azonban a .,fakadék" visz
szatért. vagy egy-két hét alatt ne1n tünt cl. akkor a ruhacl:.1-
rabot cl kellett égetni (3iV!ózes 13.51-59). Ncn1 kevésbé 
érdekesek a húz ,.pok!ossúg~íra„ vonatkozó rendszabúlyok 
SC!11. i\ pap utaSÍtÚSa szerint a rcrtÖzÖtl tn1indc11 bizonnyal 
pt:n2szes) köveket t!s vakolatot el kellett túvo!ítani és újból 
!apasztani az egész h<ízat. 1\1ncnnyibcn a penészedés ki
újult. akkor az egész húzat le kellett bontani. a tönnclékel 
pedig kijelölt „tisztútalan" helyre szúllítani. ,~\ki ilyen 
go1nbúsodot1 húzba be1nen1. \·agy abban húlt. 1naga is 1isz
t[1talannó vúlt rövid időre (3ivlózcs l*L35-52). 1\ lakóház
ra. a szcn1ét és ürülék kczt:lésre vonatkozó szabúlyhan a 
település-egészségügy csírúja sejthető. 

.~\ki az otthonában, vagy egyéb helyen c1nberi 1cten1c1 
érintett. tisztútalannú vúlt egy hétre, s ha ez alatt se1nn1i 
jele ncn1 1nutatkozott a fertözödésénck. akkor en1bt:rt ~s 
hc:sznúlati túrgyait vízbe n1úrtott izsóppal kellett \cn1osni 
(3ivlózcs 1-L 11--21 ). i"\ bőrbctegségéből gyógyult szc-
1nély ..... 111ussa ki a: ú r11/uiit / ... }, horo11·áUa le 111i11dc11 
.'>·::ú1·(;f, a hqjá!, s::ukú/hi1, s::cn1úldökér és 111i11de11 egyéb 
s::rírét horof\·ú(ia le. i·s 111ossu ki ruháit, és 111ossa 111cg a 
testét 1·i::.he11 ... ·'. szül az elöín.ís (3ivlózes 14.8-9). :-\ tisz
tú!kndúson túhnenöcn n1ég egy fontos szerepet tulajdonít
hatunk a testszörzctck lcborotvúlúsúnak. t.i. czú\tal lehet 
l..:gegyszcrübbcn inegszabadulni a tct\'csségtől. \ 1alószí
nüleg (búr erre sc1n1nif'éle utalás nincsen a Bibliúban) 
nc1ncsak a l'cjtetü. hanen1 a ruhatetü és a lapostctü s..:rn le
hetett ritkasúg . .'-\ki beteg cn1bcrt. vagy férget érintett. an
nak 111osakoclnia. a bajúból gyógyulónak ruhúit. hasznú!a
ti t~trgyait !~nőtlcnítcnic ke!lctt (3iv1ózes 1-L5-l 2 ). ;\ tisz
tJtalannú vált szc111ély edényei is tiszt~italanokkú váltak. 
arncnnyibcn azokon nen1 \'Olt !'cdö. Ezért a cserép edé
nyeket össze kellett törni, a f:.1edényekct alaposan 111eg
tisztogatni . .'\ fétnbül készült tárgyakat és „;\li11dc11 egrc~ 
/icr is a111i ál(ia a !Ü::er ...•. lúngban rcrtőtleníti..:tték 

(~E\:lózes 31.22-:23). i\ 1nagas hö1nérséklctnél jobb, egy
szerübb és bíztonsúgusabb fertőtlenítési n1ódot ina scn1 
isinerünk. :\z is nagyszcrü felis1nerés, hogy· csak a fcdct-
11.!n edények tanahna fertőződhet. kizúrólag ezeket kcl!c!t 
dczin!íciúlni. vagy 1negsen11nisíteni. ;-\ 1ncnstruú!ó asz
szonynak és 111indkét nc111i.i nen1ibetegnck az úgya, úgyne~ 
n1üje. \·ala1nennyi ruhúja és hnsznúlati t;:írgya is tisztúta
!annak szú1níto1t (3ív1ózcs 13.19-27). 

:\ tisztátalansúg fogal111{1nak 111egalkotúsúval és az ide 
tartozó rendelkezésekkel l\'lózes olyan n1agas fokú és 
szt:r\·czett prevenciós !Crtötlenítési rendszeri hozott létre. 
a111cly é\·ezredekcn út 1nintaképül szolgált a júr\·únyok és 
betegségek 1ncge\özésére. Tulajdonképpen a n1ózesi c\ö-

irúsokon alapult a középkorban gyakran alkaln1azot1 ka
rantén. a111e!yet ha sikerült pontosan betartani. ;:ikkor a 
júr\'Únyok részben n1egelözhetök voltak. ivlózes arról is 
gondoskodott. hogy a szigorú rcndszabú!yok ne 1naradja
nak írotl 1nalasztnak. ;\zok úthúgóit vagy e\Jnulasztóit ha
lúlla! büntette (4t\'1Ózcs 19,13 és 20). 

Talún babonúból. talún egészségügyi szen1pontból, na
gyon réhek a halottaktól. i-\ 1etcn1ct csak a legközelebbi 
hozzútartozó (apa. anya, gyern1ck. fiútestvér) érinthette 
tneg, dc 1nég az is tisztátalannú vúlt hét napra (3tv1ózes 
2l.1~3 és -lt\·lózcs 19.t 1-13). Egyes papi szcinélyek pedig 
inég szüleik ho!ttestl!t scn1 érinthe1ték. ;\ csatatereken el
pusztult ellenségeiket nen1 is ti.-::n1ették el. hagyták. kerül
gcnék a inczökön, n1incladclig a1níg azok a dögc\'lik. vagy 
ragadozók 111art<.dékj\'ú vúltak (2l\.irúlyok 9.35-36). :"-\pró
f~ta h.:ína, 1nikén1 ln·1a a döge\·üktöl a húborúban elesclt fi~ 
ai te1en1ét anyjuk: ,„ t"s 11cn1 engedi a:: i:gi 111udaraka1 
íl:okru s:::ú//a11i 11aJ'f)(tÍ, scn1 pedig a 111c:::ci 1·adakot t'.is::a
ka ·· (2Sún1ue! 21.8-10 ). ,\ sajút halouaiknak többnyire 
111egadtúk a \·ég tisztességet (2Sú1nucl 21. ! 3-! ..J. ) .. '\ ti.-::1ne~ 

!ellen holtakból lett a pusz1úkban ~zanaszét heveri:) sok 
csont (Ezékiel 37. !-8 ). i\ te1nctkczés leggyakoribb inódja 
a füldbe 1e1nctés. i\Z elhuny·tat c!öbb 1neg1nostúk, 1neg!\!
sülték. 111ajd kitt:rílették a ,.fe!húzban". a húz legszebb be* 
!yiség~bcn (.-\postolok cselekedetei 9.3 7 ) .. 1\ tehetöscbbck 
i!la1os k.ene1tcl bekenve. gyolcslepclbe burkolva helyezték 
síi~juk.ba halot1aikat. Tudjuk, hogy J~zus holttcstCt is szúz 
ltJ1llnyi (kb . ..J.5 kg) inirhúbó! és aloéból készül! kcneuel il
latosítottúk. 1najd lcpelbt: burko!va he!ycztl:k egy új bar
langsirba (Júnos l 9 .39-40 ). C.iyakran lisszckötüttl:k a ba!ott 
kezeit és lúbait. arcúra kendöt boritottak (.lúnos 11.44). ;\z 
is c\öfordult. hogy több tt:te1nct teltek egy sírgödörbe. a hú
zasp:irokat pedig rendszerint küzös sírboltban helyezték 
nyugah1111ra. i\ ten1etkezés n1ásik. az el\.ibbinél lénycgest:n 
költs~gesebb rnódja, a1nikor tcnnészetes vagy 1ncstersége
scn kl:szitetl sziklaüregbe he!yeziék az elhunytat. !(özös 
cs<il<'tdi sírbarlangban. együtt nyugodtak :\brahú111 és Súnt. 
lzsúk és Rcbeka. Júkob és Lca ( 1 ivlózes ..J.9.3 l ). Barlangba 
1cn1c11ék el Lúz<irt (.lúnos l \,38) és tnagút Jézust ís (Júnos 
! 9.-t ! ). :\ szikla üregek szújút hatahnas kövekkel zúrtúk cl. 
Júnos l:s Lukúcs fél 1nondatta! ut<d arra. hogy a bar!angsí
rokban is v~g.eztek rátt.:1ne1~s1 (Lukác.s 23.33. Júnos ! 9,20). 
Hosszú idü elteltével - an1ikDr 1núr senki sen1 e1nlék.ezett 
arra. hogy kiket ten1c1tek oda - a csontokat összcgy·üjtötték 
és kidubúhúk a köfi.i!kékböl. :\ halottégetés! lút1úk a kör
nyezö népeknél. dc véteknek tarto!túk és i\loúbnak blin
höclnie kellett, „„.111ert 01éss::C ége!fc l:."do111 kirúlyú11ak 
cson{/air.„ ·· (i\1nos 2. \ ). Elvétve éltek a ha111vasz1ús !ehc
tlisl:gé\·e!. Jósiús judcai kirúlyTól jegyezték fel, hogy 

„c/Jucalfu a csontokat a siroklníl és 111egégcrtc a: oltú
ru11 ·· Baúl papjainak 1narad\'[1nyait (21(irályok 23,16 l!s 20. 
2: l(rónikúk 34.5). fvieglehetősen ritkún. olykor n1égis e!li
f'ordul1. hogy egy-.:gy zsicll1 sz.:1nélyt is 1nu1nifikúltak. 
Ne111csak .'\brahún1. hancn1 kl:söbh József' holttestét ls ba!
zsan1ozták ( ! ivllizes 50.2-3 és 26) és a konzen·[ilt tctcn1c
kc1 szúl!ítottúk Kúnaúnba. ahnl a csalúdi sírboltban helyez
ték e!. Joscphus f--Íl/\'ius11)/ pedig arról értesülünk. hogy 
atniknr a zsidó kirú!yi húz egyik tagjút. .'\ristobu!ust Rón1~i
ban ineg111t:rgez1ék. holtt.:stét n1ézbe süllyesztve Ó\'t;"ik 1neg 
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a bon1lástóL igy vitték (ncgy\·cn napos 1engcri Úlon) Izrael
be és a királyi sírboltba tcn1ették cL Úgy tünik. hogy a tc
ten1ck konzerválása szükség1ncgoldás lehetett az ókori zsi
dósúg körében és se1111niképpcn scn1 kapott va!lúsi-idcoló
giai 111agyarázatot. nlint az egyipto1niaknál. 

r\z ókori I<.únaónban ncn1 beszélhetünk szervezett 
ko1nn1uná!higiénéről. de annak csírúi ki1nutathatók. ;.\ 
Bibliában en1!ített városok közül l-lesbonban egy kisebb. 
1-lúcorban hataln1as földalatti víztározót fedeztek fi:!..:\ Sa
la1non király épittette „szekerek vúrosainak" egyike 
ivlcgiddó. a1nelybcn a hataln1as. tcrn1észetcs \'Íztartúly és 
szik!úba vújt járatrendszer látta cl a lakosokat és a kb. 400 
lo\'at (és szekereket) befogadó istállót (i\Iag1111sso11). Jcru
zsálc111ben va\ószinülcg 1nár Dávid előtt is létezett egy ki
sebb víztúrozó. de végül a királyok korában építették 1neg 
a központi vízclhító rendszert . .:\z 1950-cs éYckbcn túrtúk 
fel a Jen1zsúle1ntöl északra Cek\·ö. több n1int 12 111 útn1érö
jli. l I 111 iné!y. csakncin 5000 köbn1étcr lirtartaln1ú \·íztú
rozót. an1ely 27 n1éterrei a (inai) felszín alatt hclyczkcdctl 
e!. :\ \'Ízn1Ü\'Ct egy bövizli forrús túplúlta. dc va\ószínülcg 
a csapadékot is l'elfogtók. bclcvczt'.tték a 1nt::clcncébt:. O!
da\f'alún körkörös lépcső haladt egészen a fenékig 
( Prilchurd). an1i 1nindcn bizc.11111)-'ai az időszakonkénti tisz
togatást. az üledék eltúvolításút szolgúlta. i\z épit111én;.·c
ket rendszeresen goncloztúk, a csatornahú!ózatot a szük
ségletnek 1ncgfclclöen bővítgctték. :\ babilóniai fogsúg 
utún pedig az egészet újjúépítették. Ez a vízellútó rendszer 
sok évszúzadon keresztül kivúlóan rni.íködött. Sen1111i adat 
nincsen arra. hogy valaha is viz teijcsztetle júrvúny alakult 
\'Olna kí Jcruzsúlcn1ben. ;\rra sincs utalós. hog:y búnnikor. 
111ég a hosszú ostro1nok idején sc1n. vizhiány lépett volna 
!i:l. :\ \'ÍZ 111inck:n idöben drúga kincs \'ült azon a vidéken. 
vigyúztak is rá. s n1ég az ellenséges területeken se1n tették 
tönkre a kutakat. /·dig talúlunk a Bibli~iban arra adatot. 
hogy a kutakat. víznycrőket betö1nték. hasznúlhatatlannú 
tették (2l(rónikák 32.3-4). i\-lózcs is elrendelte: ,.„.a .fhr

rás, a kút, a: cgyhcgy1í/1 \'Í: 1is:ta legye11 „ (3ivlózcs 
! 1.36 ). :c\n1ikor a kút vagy forrús vízc n1cgkcscredctt. ak
kor vala1nilycn - a Bibli:'tban 1ncg ni.:111 nc\·ezctt - fút IL'l

tt:k a vizébe. hogy elvegyék a kcscrü izét {2!\"lózcs 
13.23-25). Elizeus prófétút a jcrik{1iak kérték 111i.:g. hogy 
gyógyítsa 1ncg forrúsuk vizét. ;\z eltérő fordítúsok egyiké
ben azt olvashatjuk. hogy a \'ize úrta!n1as és a föld gyü
n1ölcsét ncn1 érleli n1cg .. ;\ 111úsik 111agyarít{1s szerint a 
rossz \'ÍZ koraszülést okoz .. i\ próféta sóval t'crtötlcnítcttc a 
IOrrús vizCt. s azt követően. sen1 koraszülést. sen1 halülo
zúst nen1 okozott a ,·iz fogyasztúsa (2K.irúlyok 2.19-22). 

Csatorn{1zás. szennyvíz elvezetés sen1 a fövúrosban. 
sen1 1nús lclcpüléseken ncrn volt. Ezzi.;\ szcn1bi.;n !ehcrctt 
va\anlifCle szervezett szcinétgyüjtés. vagy legalúbbis arra 
kötelczhe1ték Jcruzsálcn1 lakóit. hogy· a húztartúsi hulla~ 
dékaikat a vúrosf;ilakon kívül kijelölt helyre szúllítsúk. i\ 
Szentírúsban gyakran felbukkan a ,.Szcn1ét kapu„ hc!:y·
név. a1ni a \'Úros egyik kapujút jelölte. i\ szcn1ét kapu a 
l·!innorn \'Ölgybe \·ezctctL an1ely· Jeruzsálerntö! délnyuga-
1i irúnyban helyezkedett cl. Ennek a \'Ö!gynek az északi 
részét hasznúltúk szcinétlcrnkó helynek. s az itt össze-

gy·ült hul!aclt'.:kot időnként elégették. ;\ vúros tcrvczöinek 
arra is kitc1jed1 a figychne. hogy a víztúrozók a település
től északra készüljenek, a szcn1étlerakús éppen ellenkező 
irúny·ba történjék. Nc1n tarton1 kizúrtnak. hogy a1nikor a 
l·linnon1 \'ölgyét szcinéttelcpnck kijelölték. 1nég az ural
kodó széljúrús irúnyút is figyelen1be vették. ;\ völgy déli 
szegletében pedig az idegenek ten1etője helyezkedett cl. 

Fcltehe1ően a pusztai vúndorlás korúból szánnazik az 
a rendelkezés. an1cly később ncn1csak a hadi vúllalkozú
sokban. katonai túborokban is kötelezővé vúlt. hanen1 
n1indt::n bizonnyal vonatkozott a falvak lakóira is. ivlózes 
elrendelte. hogy n szükségét végezni kívúnó jó n1esszirc 
túvozzék cl a 1ábortól és vigyi.:n 111agúval egy kis úsót is. 

.. 111ikor leiils: kíi·iil, gádriit áss a::::.al és ha f'elkels:::. be~ 
takarhassad a:::.r. anli e/11u:11t túled" (5iV1ózes 23.13 ). t\z 
<ildozati úllatokra az vonatkozotl. hogy „..J tulok11ak h1„iré1. 
/ „/ bL„lir (_;s go11t'.jái /„./ 1·ig.1·e ki a rúhoron kh·z'i! 1i:c1u 
hc~\'/'C, a !u.1\·á a lu111111f öntik i:s égesse cl a:t.f't.i11. ttí:hc11. 
Ofl t;gessi:k 111eg a ho1·ú u han111! /intik" (Jtvlózes -L 
l l·„-l 2l. Ebblil ncn1csak az derül ki. hogy az ú!lati hulla~ 
dékokat is e! kellett égi.:tni. hancn1 az is. hogy külön ha
rnu-lerakó helyeket is kijelöltek és haszn~Htak. Jóllehet a 

tÓr\·ényckct s1:1111nibi.: vc\·őkre igen durva 1negtorlús vún. 
111Cgsi.;1n 1anhattúk bi.; 1nindcnütt és inindcnkor i\·lózi.:s szi
gorú rendszabályait. Ezékiel azt irta. hogy a napon szá
radt c1nbcri vagy 1narhaganét tüzclésri.:. fözésrc hasznúl
túk (Ezékiel 4.12-15). 
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