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KRISZTUS HALÁLA – ORVOSI SZEMMEL

 

Krisztus  Urunk  kínhalála  a  közel  kétezer  esztendős  kereszténységnek 
legszentebb bizonyossága és legnagyobb misztériuma. Nem csoda hát, ha a 
nagy történelmi személyiségek életével-halálával foglalkozó orvosokat az 
istenember sorsának beteljesülése is megihlette.
 

A  golgotai  szenvedések  jegyzőkönyvszerű  feldolgozásai  közül 
legismertebb az olasz Tonelli tanárnak „La Santa Sindone” című könyve, 
de még többet idézik a párizsi Pierre Barbet „Les cinqu plaies du Crist” 
című művét. Ő mutatott rá, hogy a Galileai keresztre szögezése anatómiai 
és statikai szempontból nem úgy történhetett, ahogy a feszületekről és a 
(különben csodálatos) festményekről ismerjük.

Szerinte Van Dyck volt az egyetlen, aki nem a tenyéren, hanem a csuklókon történő átszögelést 
ábrázolta, ami egyrészt a kor római és júdeai szokásainak megfelelt, másrészt így lehetett a corpust 
a leszakadás legkisebb veszélye nélkül a kereszthez fixálni. Tanulmányozta a Scartacus-lázadás, 
majd a zsidók jeruzsálemi felkelésének Titusz által történő leverését, amikor a Via Appia, illetve a 
Jeruzsálemhez vezető út mentén többezren szenvedtek kereszthalált. Flavius pontosan írta le, hogy 
az elítéltek mindig a csuklójuknál fogva ( vagy szögezéssel, vagy kötözéssel ) rögzítik a kereszthez.
Miként  Barbet  doktor  rámutatott,  a  hóhérok  pontosan  tudták  tapasztalatból,  hogy  a  kéztő 
csontocskáinak első és második sora között a szöget úgy üthetik be, hogy közben csontot nem ér, s a 
szalag is elég erős a súly megtartásához.
A szögezés egyben érinti a nervus medianust, amely a kínokat szinte a kibírhatatlanságig fokozza. 
Az alsó végtagnál sem a lábfejen, hanem a Listfrane izületen ütötték át a fémkampót. 
Üdvözítőnk ötödik  stigmája,  amikor  egy Longinus  nevű lovas  a  lándzsáját  jobbról  az  oldalába 
döfte,  hogy a halál  biztosan beálljon még a szombat bekövetkezte előtt.  Hatodik stigma a jobb 
vállán keletkezett, a kereszt cipelése okozta.
A torinói lepel, amely Krisztus testét fedte (volna), a szakemberek szerint tükörképszerűen rajzolta 
ki  ezen  stigmák  nyomait,  továbbá  azokat  a  vérnyomokat,  melyeket  a  fej  legnagyobb  kerülete 
mentén találtak, ahová a töviskoszorút tették.  Ezek olyan foltok, melyeket spriccelő jellegű, kis 
artériás vérzések okozhattak.
A lepelt a 13. század óta ismeri a keresztény világ, a vérkeringést viszont 1628-ban írta le az angol 
Harvey, így érthetően újabb bizonyítékot látnak benne az orvostörténészek.
Térségünkben  a  prágai  R.W.  Hynek  doktor,  illetve  a  pozsonyi  magyar  Ledényi  magántanár 
foglalkozott  e  kérdés-körrel,  eredményeik  könyv  alakjában  magyarul  is  megjelentek  a  két 
világháború között. Címe: „Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál.” 
Hynek doktor szerint, aki az első világháború alatt igen sok és gyorsan kifejlődő tetanuszos halált 
látott, Krisztus Urunk szenvedését is egy ilyen tetanizációs görcssorozat okozta. Melyet fokozott a 
Ledényi  tanár  szerint  feltételezett  rekeszizomfeszülés,  s  csökkentvén  az  oxigén-felvételt,  egy 
cirkulus vitiosus alakult ki, a kínhalál bekövetkezéséhet.
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Az  életet  kioltó  kegyelemdöfés  jobb  oldalról  haladt  a  tüdőn  és  szívburkon  keresztül  a  jobb 
szívfélhez, s miként Szent János szavaiból tudjuk, „legottan víz és vér jőve ki…” ( János, 19,34.) 
Egyébként  a  pozsonyi  anatómus tanár  írta  le,  hogy a  rekeszizom tartós  kifeszítése  magában is 
légzésbénulást okozhat.
Barbet doktornak azon megállapítása,  hogy a fájdalmas haláltusát  szenvedőknél a szívburokban 
serosus folyadék képződik, magyarázza Hynek főorvos szerint Szent János „jelentésére”, miért jött 
vér és víz a lándzsa okozta sebnyíláson át!
A Hynak-Ledényi  páros szerint  Krisztus kínhalálát  ezért  egyedül  Matthias Grünewald ábrázolta 
valósághűen,  az  Isenheimi  oltáron.  Ahol  valóban tetanuszos  kínok között  látjuk a  Megváltót,  a 
szokásos szelíd-szép feszületek helyett.
A torinói lepel tükörképszerű bizonyítékait sem terünk, sem illetőségünk ismertetni.
A  fenti  sorokból  azonban  kitűnik,  hogy  a  Krisztus-legendában  sok  az  anatómiai  valóság, 
bizonyítván az orvostörténet ünnepi aktualitását és időtlen érdekességét.
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