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ÖSSZEFOGLALÁS
Bizáncban a IX. században kezdődött az illusztrált orvosi kéziratok készítése. Egy fennmaradt 

Sebészeti Kódex (és számos egyéb tartalmú kéziratos mű, valamint ikonok, mozaikok stb.) jól de-
monstrálja azokat a vizsgálati és kezelési módozatokat, amelyeket a Kelet-Római Birodalomban al-
kalmaztak. 

Kulcsszavak: Orvostörténet – Ókor; Bizánci Birodalom; Ortopédia – Történet;  
  Orvosi kéziratok – Történet; Sebészet – Történet; Traumatológia – Történet;   
	 	 Vizsgálati	módszerek	–	Történet;	

L. Józsa: Depiction of trauma–orthopaedic examinations and procedures in Byzantine surgical 
codices in the IX. century 

Production of illustrated medical manuscripts commenced in Byzantium in the IX. 
century. Ways of examinations and treatments applied in the Eastern Roman Empire are well 
demonstrated in one of the extant Surgical Codices (and several other manuscripts, icons, 
mosaics, etc.). 
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A hellenisztikus korban az orvosok nagy 
többsége egyaránt foglalkozott a belbetegségek 
és műtéti beavatkozást igénylő kórképek gyó-
gyításával, néha a gyermekek és szülő nők ke-
zelésével. A Keletrómai Birodalomban az ókor 
végén kezdődött az a gyakorlat, hogy az orvosok 
egy része érdeklődési körének, vagy a kény-
szer szülte körülményeknek hatására főként se-
bészi, mások inkább nem műtétes gyógyítást vé-
geztek. A képzésben nagyjából egyenlő súlyt ka-
pott a műtétes és nem operatív szakmák okta-
tása (9). Ez a tanulmányi rend mindvégig meg-
maradt, szó sem volt „sebész mesterek” és „or-
vosok” képzéséről. Ellentétben a nyugati keresz-
ténység gyakorlatával, az ortodox egyház elfo-
gadta, papjainak, szerzeteseinek nem tiltotta 
a sebészi tevékenységet sem, sőt a boncolá-
sokat is eltűrte, időnként támogatta is (4). Az el-
térő szemléletnek köszönhetően a keleti keresz-
ténységben az elméleti képzés alaposabb, a gya-
korlati oktatás sokoldalúbb, mint Nyugat-Euró-
pában. A sebészek nem lenézett mesterek (bor-
bélyok) Bizáncban, akik jól-rosszul, gyakran ha-
lálba kezelik pácienseiket, hanem az orvostársa-
dalom élén álló szakemberek. 

Az állandó háborúskodások, felkelések, za-
vargások, sok-sok életbe kerültek, még több a 
sebesült, rokkant. A számtalan sérülés szükség-
szerűen létrehozta a sebek, törések gyógyítá-
sával foglalkozók csoportját. Ezzel megtörtént az 
orvosok között az első, nagy „munkamegosztás” 
(6). A VI. századig terjedő időszakban elkülö-
nültek a főként műtéttel gyógyítók és az ope-
ratív beavatkozástól tartózkodók (általános or-
vosok, belorvosok). A műtétes szakma művelői, 
– tudásuk és gyakorlatuk szerint – egyaránt vál-
laltak sebészi, urológiai, fül–orr–gégészeti, sze-
mészeti, nőgyógyászati beavatkozásokat. A kór-
házak számának gyarapodásával, a műtéti tech-
nika és eszközök fejlődésével, egyre kevésbé 
tudta egy ember átfogni, megtanulni vala-
mennyi operatív szakág ismeretanyagát, aminek 
további szakosodás lett a következménye. 

A háborúk, felkelések, zavargások, mun-
kahelyi balesetek miatt rengeteg a sérült, az 
egészségkárosodott. A VI. századi történetíró 
Prokopiosz (14) így vélekedett: „Ha pedig 
számba vesszük a Bizáncban és minden egyes 
városban vívott belharcok következményeit, azt 
hiszem a mészárlás nem volt kisebb, mint a há-
borúban”. A tömeges sérülés nem csak a sebek, 
törések gyógyításával foglalkozók csoportját 

alakította ki, hanem a speciális ellátó osztá-
lyokat is. A VI. században, a fővárosi Koszmidion 
xenonban kialakított önálló sebészeti osztályt, 
számos kórházban létrehozott hasonló szer-
vezettségűek követték, amelyek főként sérül-
teket ápoltak (13, 15). Egy évszázad múltán va-
lamennyi nagyobb kórházban sebészek–baleset-
sebészek gyógyították a sérültek soha nem csök-
kenő tömegét (6). A háború és garázdaság miatti 
traumák széles skálája mellett a büntetés végre-
hajtás is bőségesen végzett csonkító (kéz, vagy 
kar levágás, megvakítás, stb.) beavatkozást. Az 
enyhébb sérüléseket a járóbeteg rendeléseken 
látták el. 

Az ortopédia elveit, gyakorlatát, de még csí-
ráit sem találjuk a bizánciaknál. Nem végeztek 
helyreállító műtéteket, a fejlődési rendellenes-
ségeket sem konzervatív, sem műtéti beavat-
kozással nem korrigálták, kivéve a gerincgörbü-
letet, amelynek javításával megpróbálkoztak, 
kérdéses milyen sikerrel? A mozgásszervi pa-
naszokat (ízületi porckopás, köszvény, nem tra-
umás ízületi gyulladás stb.) fizioterápiás és 
gyógyszeres úton igyekeztek enyhíteni. Tudo-
másom szerint ortéziseket nem alkalmaztak. Jó 
néhány falfestményen, ikonon tüntettek fel ká-
rosodott végtagot, pes excavatust (=kivájt láb), 
pes eqinust (=lóláb), csípő dysplasia (=veleszü-
letett csípőficam) miatt egyenlőtlen hosszúságú 
alsó végtagot stb., azonban sehol nem jelezték, 
hogy az eltérést valami módon korrigálnák (8). 
A magasított talpú (ortopéd) cipőt, csizmát nem 
ismerték.

Aetius Amiendi (VI. század) munkái 
(Iatricorum Liber és Tetrabiblon) valamennyi 
műtétes szakma ismereteit, számos műtéttani 
leírást tartalmaznak (1). Aeginai Paulosz (VII. 
század) vezette be a kettős torniquet (= vérte-
lenség) alkalmazását (nem csak visszérműté-
tekben), úgy, hogy a végtag közeli és távoli vé-
gein lekötést végzett, ezzel megfelelő vértelen-
séget ért el a műtéti régióban (5). Paulosz hét-
kötetes orvosi művének a sebészettel foglal-
kozó harmadik volumenét 1528-ban Velencében 
adták ki, de még a XIX. század derekán is érde-
mesnek tartották angolul megjelentetni F. A. 
Banchory fordításában. A sebészetben, trau-
matológiában (de más műtétes szakmákban is) 
használatos műszerek köre igen tág. Bliquez (2, 
3) összefoglalóiban közel kétszázféle kézi műszer 
szerepel (szikék, fogók, csipeszek, csontcsípők, 
kutaszok, horgok, kauterek stb.). Eszközeik jó 
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minőségű acélból, ritkán ezüstből készültek. 
Karbantartásukról, élezésükről mesterember 
gondoskodott a kórházakban. Sebvarráshoz va-
lódi selyemfonalat, kivételesen gyapot, vagy 
lenfonalat alkalmaztak. A VII–VIII. században 
„feltalálták” és a későbbiekben sűrűn hasz-
nálták a gyapotvattát. Kötözésre fehér gyapot, 
vagy len textília (kiváltságos személyeken her-
nyóselyem) szolgált (6). 

Bizáncban alakult ki az orvosi–biológiai il-
lusztráció (10, 11), egyre nagyobb számban ké-
szítettek orvosi, gyógyszerészeti, gyógynövény-
tani (természetesen állattani, növénytani stb.) 
kódexeket (7). A kódexeket – külön e célra sza-
kosodott – kolostori másoló műhelyekben sok-
szorosították (10). Theophilosz (IX. század) szer-
zetes, konstantinápolyi kórházigazgató sebész 
főorvos állította össze a firenzei Laurentianus 
könyvtárban megtalálható, Sebészeti Kódex 
című művet (a könyvtár után Laurentianus kó-
dexnek is nevezik), amely nem csak a kórházi 
tevékenységek listáját, hanem a sebészi mű-
szerek körét is felsorolja. A kódexben mintegy 
másfélszáz színes kép demonstrálja az akko-
riban használt diagnosztikus és terápiás eljá-
rásokat. A kompendium eredeti görög nyelvű 
alakjában és a XV. században készült latin fordí-
tásban maradt fent, ezt lelőhelye után Bolognai 
Kódexnek nevezik (16). Tanulságos és meglepő 
olvasmány, a XXI. század orvosa csodálkozik mi-
lyen széleskörű tevékenységet fejtettek ki a kor 
kirurgusai. Ugyanezek a kéziratok számos színes 
képen mutatják be a traumatológiai–ortopé-
diai vizsgálati módszereket, egyes eljárásokat, 
a kötések alaptípusait (6, 11). Ám nem csak az 
említett kódexekben találunk balesetsebészeti 
és ortopédiai illusztrációkat, hanem más kóde-
xekben, olykor freskókon, ikonokon, vagy mo-
zaikokon is megfigyelhetők. A XI–XII. században 
alakult ki az a gyakorlat, hogy a nagy kórházak 
színes illusztrációkkal készített kéziratokban 
összefoglalták a gyógyintézet által használt eljá-
rásokat, olykor a műtéti technikát, műszereket, 
orvosságokat is. Részben a IX. századi Sebészeti 
Kódex, részben a kórházakban készített művek 
alapján végezték az orvosképzést (6, 9). 

A nyugati kereszténység területén az egyház 
a X. században eltiltotta papjait, szerzeteseit a 
„véres” beavatkozásoktól (más kérdés, hogy 
ezt a rendelkezést mennyire tartották be), s 
ezzel a sebészetet száműzték a medicinából. 
A műtétes orvoslás a mesteremberek kezébe 

került, az ezredforduló után évszázadokkal ki-
alakuló egyetemeken nem oktatták a sebé-
szetet, könyvek, kódexek nem készültek. A leg-
korábbi (nyugati) sebészeti kompendiumok év-
századokkal később, a XV–XVI. században ké-
szültek. Ezért érdemelnek különös figyelmet a 
Bizáncban az ezredfordulót megelőzően is ki-
terjedten használt sebészeti tankönyvek. 

A Sebészeti Kódex jó néhány képe mutatja 
be az ízületek, végtagok vizsgálati módszereit 
(1–6. ábrák). Más miniatúrákon az alsó állka-
pocs ficamának repozícióját (7–8. ábrák), il-
letve a vállízületi luxatio és a diszlokált alkar-
töréskor végzendő helyretétel lehetséges mó-
dozatait ábrázolták (9–10. ábrák). A ficamok 
repozíciójához jól értettek, a kimarjult tagokat 
hosszasan (egyes esetekben hónapokig) rög-
zítették. A nagy ízületek ficamának helyretéte-
léhez húzókészüléket, repozíciós asztalt vettek 
igénybe. Az ínsérüléseket nem műtötték, sokan 
szenvedtek ennek következményeitől. Egyik 
mozaikjukon Pál apostolnak a közös ujjfeszítő 
izom vagy ínsérülése miatti manu cornuta-t 
tüntettek fel, a sérült végtagot a nyakba kötve 
rögzítették (11. ábra). A gerinctörés következ-
ményeivel tisztában voltak, a stabilitás érde-
kében mégis szükségesnek tartották a csigolyák 
helyreigazítását (12, 17). A gerinc ficamos tö-
rését a beteg felfüggesztésével, vagy a testfelek 
széthúzásával kísérelték meg (12–13. ábrák). 
Számos képen tekinthetjük meg a gibbus „el-
tüntetésére” tett kísérleteiket, (14–16. ábrák). 
A Sebészeti Kódex szükségesnek tartotta a kö-
téstípusok bemutatását (17–20. ábrák). Vala-
mennyi rajzhoz, (de különösen a kötéstípusokat 
bemutatókhoz) bőséges írásos magyarázatot 
fűztek. 

Végezetül vessünk egy pillantást a „mozgás-
javító”, illetve a helyváltoztatást lehetővé tevő 
segédeszközökre. Az amputáltak egy vagy két 
hónaljmankót használtak (21. ábra), de olykor a 
bénák is ilyennel közlekedtek (22. ábra). 

A Keletrómai Birodalom orvoslása jóval fej-
lettebb, mint Nyugat–Európáé, ám sajnos izo-
lált, nagyrészt ismeretlen maradt kontinensünk 
ezen a felén. Bizánc bukása után (1453) a kéz-
iratok egy része Itáliába, Spanyolországba ke-
rült, ezekből kezdte lassan megismerni a nyu-
gati orvoslás a fejlett sebészi–traumatológiai 
módszereket.
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1. ábra  A térdízületi instabilitás vizsgálata. A Sebészeti 
Kódex XV. századi latin kiadásából. 

2. ábra  A térd vizsgálata. A Sebészeti Kódex XV. századi 
latin kiadásából.

3. ábra  A váll vizsgálata. A Sebészeti Kódex XV. századi 
latin kiadásából.

4. ábra  A könyök vizsgálata. A IX. századi Sebészeti Kódex 
görög nyelvű kiadásából.

5. ábra  Az alkar és csukló vizsgálata. A Sebészeti Kódex 
XV. századi latin kiadásából.

6. ábra  A kéz és ujjak vizsgálata. A IX. századi Sebészeti 
Kódex görög nyelvű kiadásából.
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7. ábra  Az állkapocsficam repozíciója. A IX. századi 
Sebészeti Kódex görög nyelvű kiadásából.

8. ábra  Az állkapocsficam repozíciója. A Sebészeti 
Kódex XV. századi latin kiadásából.

9. ábra  A vállízületi ficam helyretételének egyik módszere. 
A IX. századi Sebészeti Kódex görög nyelvű kiadásából.

10. ábra  A vállízületi ficam repozíciójára ajánlott másik mód-
szer. A IX. századi Sebészeti Kódex görög nyelvű kiadásából.

11. ábra  Valószínűleg a közös ujjfeszítő izom vagy ín sérülése 
következtében kialakult manu cornuta (szarvat mutató kéz) Pál 
apostol mozaikján. A sérült végtagot a nyakba felkötve rögzítet-

ték. XI. századi mozaik, Monreale katedrális (Szicília).

12. ábra  A ficamos csigolyatörés helyretételét a test felfüggeszté-
sével és a két testfél széthúzásával igyekeztek megoldani. A IX. szá-

zadi Sebészeti Kódex görög nyelvű kiadásából.
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13. ábra  Olykor elégségesnek vélték, a test felfüggesztését 
a csigolya-repozícióhoz. A IX. századi Sebészeti Kódex görög 

nyelvű kiadásából.

14. ábra  A gibbus megszüntetésére végzett „kezelés”. A 
IX. századi Sebészeti Kódex görög nyelvű kiadásából.

15. ábra  A púposságot taposással próbálták megszün-
tetni. A Sebészeti Kódex XV. századi latin kiadásából. 

16. ábra  A gibbus megszüntetésére tett kísérlet, a két testfél szét-
húzásával és a púpra gyakorolt nyomással. A IX. századi Sebészeti 

Kódex görög nyelvű kiadásából.

17. ábra 18. ábra
17–20. ábrák  A különböző testtájakra javasolt kötések. A IX. századi Sebészeti Kódex görög nyelvű kiadásából.
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19. ábra 20. ábra

22. ábra  Két hónaljmankót használó (béna?) férfi. Kódex 
miniatúra, XII. század. 

23. ábra  A paralitikus kézi lépegetőjével (csillag) csak a 
földön csúszva képes helyzetváltoztatásra. Bizánci mozaik, 

Monreale katedrális (Szicília), XI. század.

21. ábra  Amputált férfi egy hónaljmankóval közlekedik. Kódex miniatúra, XV. század. 
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