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BETEGSÉGEK ÉS GYÓGYÍT AS A BIBLIABAN

XI.

rés~:

Sérülések és balesetek

D1: Jó::sa lás::::fó

Izrael története. sorozatos harcok és húborúk

történc~

te. Ncn1csak a vúndorlús negyven éve. a honfogla\ús.
n1i:~jd a környczö népekkel való állandó háborúskodús. hanern később a nagyhataln1akkal (.'\sszíria. Babilónia. görögök. Ró1nai Biroda\0111) vívott élct-hal(tl harc. i\ húborúk sorozatún kívül a „békés" pt)lgúri életben. a gyakran
tettlegességig fajuló nézeteltérések. a lcnni.:-li.i 1nunka. a
húz! balesetek. 1nind-111ind sz:í1ntalan sérülés. ul;/kor halú!csct okozói.

:\ tcnnclö 1nunkúban föként a búny·úszat és Jl'1nfcldolgozús szo!gúl!att<i a legtöbb lchctöségct ba\csctckri.::. Igaz.
a I<.r. e. Xlll. szúzadban 1nég kL\·Cs a !'0111 eszköz és jobbúra tnég bronzfegyvLrckkL! hadakoznak. de 1núr hon foglalásuk clött tudtúk i(únaúnróL hogy olyan orszúg .. „ .. a
inelynek füldje vas Cs a1nelynek hcgyeíböl rezet vúghatsz'' (5iV1ózcs 8.9). Jóbnú! azt olvassuk: ,. Bizony a:::
l':::iis111ck há11ytUa 1·a11, i:s helye a::: aranynak. a hol tis:::titJák. A \'i/Slil a/(.i/dh<i.l ho:::::.úk clr'i. u kr'h·ct pedig l;n·:::c:::i: ol1·as:::(júk. 1la tárt i·ct u::: c111fler d sc'it(·1ség11ck és átk111u(ja
cgi·s::.c11 (;S i·i·gig / ... / .-lk11át tr:ir rú1·u! 11 !ak1ílu1í! /„./ alá111crz'i/11ck t.;s lchcg11ck c111/icrcktá! llil'Ss:::c / ... / ..J szik!úkban túrnákat hasit ús 111indc11 drága do/go! 111cg!út a s:::e111c" tJób 28.1-1 ! ). „-\z is1nerte1l:s nen11.:sak ~1 korabeli bónyúszat technikújúnak hü képe. hanen1 ezek a sorok puntosan rúíllenek Salainon kirúly Ecjcl!1-(ieber környékén
111üködütt vas- és rézhúnyúira. :\gyér 1nL'gvilúgi1ús. a túrnúkban !ebcgse türténö f'ejt0s szú1ntalan rnunkahclyi halL'SL't rorrúsa lch.:tL'lt. noha ezckrö! szintL SL'1111n!t sen1 ir a
Biblia. Sokkal több szó -.·sik él húborlis és du!aklld:'1s okozta sérül0sckról.
Pontosan is1nenék a halúlos ki1nenl.'tl.'!Ü trau1n~1kat.
t\khúb kirúlyt nyí! ta!últa 1.'l a n1L110n ( 1l(irúlyok
22.34-·37). Jórútn kirúly a lapockúi klizé kapta a halú!os
nyílkivést {2I(irúlyok 9.24). Egy n1úsik uralkodó . .'\súel
1ncllét dúrda júrta Úl az (itödik bordaküzbL'n és szívsérülCse 1niatt azonnal 1ncghalt (2Sún1ucl 2.22-23). ;\rnasúnak
k~1rdda! ontottúk ki a hcll.!it (2Sú111u1.!I 20. I 0). ,\bin1él1.!k
koponycíjút 1nalo1nkó zúzta szét (Bir<Ü~ 9.53 ). Siscra h:1!~ín1ékúba \·asszövet \'L'rt. úgy ölte incg a népét n1L'gn1entL'ni kivúnó asszony (8irúk -L21). :\sort hosszan !ehetne
folytatni.;\ kilút[1stalan helyzetben lé\·ö. elfogatústól rettcgö kirúlyok. hadvezérek pedig önkezüleg. szívszúrússal
\'t..'tnek \'éget életüknek ( 1Sú111uLl 31.~!"-5. 2i'vlakúbeus
l-!.-11 stb).

Dúvid parittyakövt..' . ... lzo11zlokún ui/úlru a f"i/is:::rcusr
[t. i. Ciúliáthot] úgy, ho,!f.\' a k/i u honi!okúfill nu;~i·ede t'.•s
arc:.:c:::a/ t1jr'ildrl' esi·k ( 1Sún1uL'l 17.-f9l. .'\ ::-:0rülés lt..'irúsa
pontos. a parinyakö úttline a hu1nh1kcso11tot. <1 hcllnlokiireg lllÍ!ldkét f':i!út és benyo111(1dott ~lZ agy ;:°!1Jo111:Ü1y•Íb<t.
dc ncn1 okozotl azonnali h~ll•'ilt. csak cszn1é!et,.:eszlést. i\r

ilyen úthatoló koponyasCrülés - szerencsCs esetben - abban a korban is 111cggyógyulhatott. Tudta ezt Dúvid is.
ezért ncin elégedett 111cg Góliáth lctcrítésével. harcképtelenné téte!Cvcl. hancn1 levágta a fejét. Jó néhány hasonló
koponyút tártak fel a régészeti úsatúsok. ncn1csak Palcsztinúban. hane1n SZL'rtc Európúban és /\tnerikóban. atnelycken a hninlukcsont úthatoló sérülése lútszo!L (lgy· is
nL'vezik LZI a típusú koponyacsont 1örést. hogy Cióliúth
szindró111a.
.'\ súlyos sérülésekre ni..:111 volt orvossüguk. gyógy1n\:1djuk a bibliai népeknek. ivlint a régészeti leletek bizonyí1júk. 1ncgkísérelték ugyan a koponyalékelést (több-ke\·esebb sikerrel). de az cs.:teknck csak elenyésző tÖrLdl:kében próbálkoztak élctn1cntö 1nütéttel (!úsd: a Ciyógy·szcrek és gyógyn1ódok ci1nü részt). /\z enyhébbeket, zúzódúsokat, a végtag csontjainak törését tudtúk kezelni: „../
fánuínak.. J:gy1jno111 kirá~rú11ak ka1.iút elt6rtc111 l;.,. i111C hc
llt'lll kút<'itll"k. hogy n1cgorn1s11(iúk, hogy rcgyc11ck k1'iri'ilki'J1ús1 reú. hogy lllt'gcr/i's,·;i(iL;k ./'cg_iTc1:fing(l/Úsra" {Ezékiel 30.21 ··-22 ). Egyértelinüen kiderül. hogy körkörös kö1éss.:J rögzítették a tört végeket. gyógyulúsig. dL' azt is is1nerték. hogy a tlirésgyógyulús tHÚn a végtag ncn1 olyan
L'rcjü 111int a 111úsik. ::;érü!ctlen.
Neincsak csonttörí'.:sröl. hane111 fican1okró! is 1ncgc1nlékezik az Írús. ;\ hanninchetedik zsoltúrban olvasha1ó elt:sés és L'ltL'rük·s \'a\(iszinüleg bokatican1nak ft:IL'l 1ncg
fl:sultúrok 37.2-i) . .-\ lúb 1ncgbicsaklúsa. a gyakori 1negbc1this. elLsés. a boka és a térd szalagjainak idült sl:rül~sé
fé. az izülL'lL'k liityögósségére. instahi!itús(ira utalnak
( Pé!JabL'szédek 2-L l (1. !\! ikeús 7.0 ). Júkob \'alúszínülL'g
trauinús csipli!ica111ot SZCll\'L'dctt és súnt{1vú vúit az angyall:il \·a!ó birkózús közbt.'n ( 1lvlózcs 32.25--31 ). Júkob
birkózúsa és súntasúga 111ind a inai napig fogl<.ilkllzlal,ia a
biblia111agyarázó tudósokat l:s az orvosokat egyar~int. i\
k(izehnúltban 1-locnig. tloridai orvos és rabbi l.'!einezte a
bibliai ti.irténL'ILt. i\ rabbi nen1csak az erL'deti hí'.:ber szö\'l.!g.:1 is1ncrí tökt!l1:tl.!scn. hanetn 1nint röntgenorvos is
tisztúban van a csipö sérülCscivel. .\rra a 1ncgúllapítúsra
jutott. hogy a szöveg a!apjún többCé!e sérülés is elképzelhctö. Egyik lche1őségnek a csípö körüli iz1nok szakadú:;út
gondolja. an1i birk6züs közben napjainkban is elölürdu!llat. Tovúbbi cshctöségkí'.:nt ft:lveti a csíp() forgójúnak (a
cntnbfcjnek) a türés~t. va!a1nínt a traun1oís !ica1noL !-lak!v6telescn szerencsés esetben a sérüléses csípöfícain spont~in reponülódik, akklH. is gy'akran kelctkL'zik a későbbiek
ben con1brej Llhalús. anli nagy fújdalt11at és súntitúst. (olykor 111ozgúsképtL'lL'nséget) okoz. :\tudós rabbi nen1 zúrt;1
ki a lchctöségét a sérülésL's L'rL'detü {steril) csipüizüle!i
gyul\achisnak scn1. \iégLzctül felveti. hoi!Y a csípó k(izL'léb....:n c!hc!yTzkcd(\ ü!óidcg (ner\·us ischi,~dicus) zúzúdú-
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s~L vagy vongúlódúsa okozhatta Júkob súntasúgút. I'vl!nt
ahogyan a lloriclai orvos, n1agan1 scn1 tudok cgyértc\Jnüen állúst foglalni. 1négis legva\ószínübbnl!k a 1rau111[1s csípöfíca1n cliagnózisút tartoin.
Dávid kirúly azzal tette, tCtette harcképtelenné elfogott ellenségeit (a szöveg szerint 1700 lovagot és 20000
gyalogost), hogy inaikat elvagdaltatta, dc 1nég a lovak közül is csak szúz, szekérbe valót hagyott ínútinetszés (tcnotoinia) nélkül (2Sá111uel 8.4). Nyo1natékosan és egyértclrnüen szól erről a cselekedetről szú111os Biblia forditús. dc
ez az angol nyelvü szövegben úgy szerepel. hogy ,.nyotnorékká tette öket". Sún1uel könyvében szt:repel először
a tenoton1ia írúsos 1negörökitése, a1ni - 111int lútní fogjuk
-- igen fontos és gy·akori beavatkozús volt régebben. Sok
ezer év,·el ezclöit. a111ikor az e1nbt:r rtíjött. hogy· 1nílycn
fontos szerepe van az inaknak a 1nozgúsban. azt is ldta~
pasztalta. hogy nébúny nagyobb ín küz\·etlenül a bür a!alt
helyezkedik cl, és rögtön „hasznosítani„ is igyekezett isn1cretcit. .i\ befogott úllatok in~ít út1nctszcuc. ezzel ncn1
ölte n1eg. csnk futásra. 111enekü!ésre képtelenné tette azll~
kat. Bizonyosan a tcnoto1nia lehetett az egyik {talón leg/()ntosabb) 1nódja a húziasítúsnak. a1ni a klizeii i\lt:z<.1potú1nia terült:tén kezdöclö!t. .~\z ín~ít111ctszl:s szokása szinte
napjainkig 1negn1aradt. .'\ kökorszaki sz!n1en élő népek. a
húszadik szúzadban is tenoto111iúval lúncoltúk n1agukhoz
ú!lataikat. [·enn1na1 adt Becs \ „11 os t:!.!\ 1k 1 enclelctc a
X\'111. szúzadból. a1nely ki1nondta. hogy a \·úroson csak
úgy szabad keresztül hajtani a szilaj inagyar inarhákat. ha
e!őzt:lt:sen inaikal eh·úgjúk. hogy ne tudjanak 1ún1adni. ,;\
régen éh uralkodók bizonyúra úgy gondoltúk. hogy a111i
az állatokon bcvúlik, jó lehet en1bercn is. ,•\zokat a fontos
szc111élyeket, akiket netn akanak 1negölni, úgy tartottúk
fogsúgban. hogy inaikat ú1111etszctték. ezzel tették őket
harc- és inenekülés képtelenné. ;\ gennún 1nondúban
\Völundnak. a híres kovúcsnak az :\chillcs inú! vúgta út
rogvat<111úja, an1in a fogoly· úgy kescrgctt: "„. vasnúl crr!sehb hi/i11cshe :::ártak „. 1\ 1nagyar n1ondavilúgban is jól
isrncrt. krónikúinkba is bekerült az inútinetszés. Szent
László. niiutún elfogta a rabló kunt. birkózni kezdett ve~
le. azonban sehogyan sen1 bírtak cgy1nússaL 1\ 1neg1ncntett lúny (rnús verziók szerint 1naga a hi.:rceg) útvúgta a
kun harcos ,;\chi!les inút, s ezzel harcképtelenné téve kiszo!gúltatta Lúszlónak. :\ legenda kedvelt té1nója a
X[ll-Xl\l. szúzadok tcn1plon1i falfestészeiénck, az erdélyi
és tt:lvidék.i te1nplo1nokban több 111int 1uca1nyi hi.:lycn

napjainkíg lúthatók ezek a fri.:skók (./ri:=sa 1986, Lús:=/á).

E kis kitl:rö utún té1jünk vissza l)úvid kirúly foglyaihoz!
B~írn1enny'it.'n is \'O\tak. a kiníly ncn1 akartn 1negöletni
l'lkcl. dc azt sc1n szt:rettt: \·olna. hogy újból harcolnia kelljen ellenük. Ezért vúlaszrotta az inútn1etszést. pontosan
tudva annak követkcz1nényeit. 1-\ húhorúban elrogott
kanúncus kir;ílynak elvúgtúk. „.ke::ci11ck és lábainak lzii1·c~1·k1!fiait [„._/ Ekknr 111011da _·ldonih(:s:::.ek: ffct1·c11 kirá~r
s:cdcgc·r i·u/a us:.ta/0111 a/alt a kiknek e!t·úgal!a111 kc::.cik i's
uíhuik lu'irclyk1~/iuir'' (Bír[1k 1.6--7). \'alóban. a hüvelyk-
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ujj eh·esztl:se. \·agy a hüvelykujj fcszitő és hajlitó inainak
útinetszése fogúskCptelenné teszi a sérültet. a fugc1\y kirúlyok ncn1 foghallak kardot rabtartójuk ellen.
i\„!ús CS\.1nkitó be:l\'<.ltkozúsról is hírt kapunk az ószö\·i.:1ségi köny\·ekbö!. Ha egy asszony idegen férfi hín1\'i.:sszejl:1. hi.:réjl:t 111cgrog1a. büntetésből le\·úgtúk a kezét.
111ég akkor is. hn ezzel a 111Ü\'eletti.:I férje t{unadójút akarta harcképtelenné lenni (5i\„Iózes 25. 11-12). r\ súlyos
csonkító bt.:a\·atkozással ncn1 az asszony- nézetük szerint
- erkölcs1t:!en tctlél akartúk büntetni. hanc1n a f~rfi nc1ni
szer\'cit \'l:den!.
Pt:rsze l'l(ífordull sérülés bövcn. háború és krin1inú\is
csclckrnényi.:k nl:lkül is. :\z otthuni balesetek közül e111lítést L:rdi.:1nel .IL'll<l!Ún kisfiúnak t:sctc. :\kisdedet a dajkúja
111eneküll's kl»zhe11 clcjteth.:. ;1 gyennek eltörhette egyik.
\agy inindkl:t J;°ib<it. 't fractur'i rÖ\'idü!ésst:!. e;.;etleg rossz
ti.:ngc!y[dlúss<d gy(igyulhat(lll. s e1niau a liú 111ínclkét 1~·1bú
ra bicegett (2Sú1nui.:l 9. l J ). Sokkal súlyosabb kin1enetelü
balesetet szcnvcdt:u e! :\khúzla. lzrat'I kirúl:ya:
„.ki/111/.:t1ff a::. /i _f(·!liú:ú11uk kor!ú(/ií11 Sa111úriúha11, és
n1c:;hcll'gcd~··k" (2k.ir:'dyuk ! .2---6). Az Ír~·is szerint az
uralkod(1 nein \·cszti.:ltt: ugyan cl az esz111éli.:tét. dc bt:tcg~
úgyúb(l! !l1..'!l1 kelt ri.:! többl:. belt:halt bt:lsö sérüléseibe. ,1\z
idós !:'.!i frípap ... liútracs(''k a s:::ékr/if a kapl(fi:/lze::.. és
11yok1ít s:::c·g,; (;.1. 111cghola „ ( 1Súinui.:14.18). Rö\'Í<.L dc pontos ha!t.:st:ti ,ii.:gyzök(iny\· és kórrajz. l~li olyan szcrcncséth:11ü! t:se\t. hligy a nyaki gi.:rinc\'clö sérülését szt:nvedti.:
ei. a1ni !ehi.:1 azonnal halúlos. vagy púr nappal túlélheti
{kezelés nélkül i~) ~1 sérült. Szer1.:11cséscbb kiinenctt:lü
vulL nen1 jún gerincvi.:!öi kúrosodússal egy Eutikhus ncvü i!jú balesete. Ez a fiatal rérfi a korlúton ülve elaludt. 0.s
a inagasból leesett, Pú! apostol hosszúra nyúlt prédikúciúja közben. Eutikhus elvesztettt.: esz111é!etét. -:s noha környezeti.: azt híllt: n1egha!t. Pú! 1ncgúllapitotta, hogy „ ... a
lelke lh'n11c 1·u11 ". 1111.(jd sikeresen 1!fnn;lcs:::tetrc !Apostolok cse!ekcdl·tei 20.9-lOJ. i\lóté úgy tudja, hogy Júdús
... c/1111.:111·(;11.(clukas:tú 111agút" (1\{úté 27.5), az 1\postoM
lnk csclt:kede1ci ( L!f)) szerin! Júdús „ „.alú ::.11!u1111·ú11 clht1stuÍI kr'i:(.'jh'll L;.1. 111i11dc11 bl·ls1·í l'L".l'::.e kio111Íol! „
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