
Lilium medicinaeje már 1305-ben részletesen is-
merteti a mûtétet, Eucharius Rösslin 1513-ban
kiadott Rosengarten címû szülészeti munkájá-
nak 9. fejezetében pedig már az élô anyán vég-
zendô császármetszés technikáját is leírja.
(Más kérdés, hogy ekkoriban az anya és a cse-
csemô egyidejû életben maradására kevés volt
az esély, de nyilván ez is elôfordult olykor.) Az
elsô dokumentáltan az anya és a gyermek tar-
tós életben maradásával végzôdô császármet-
szést 1500 körül végezte Siegershausenben
egy Jakob Nufer nevû böllér, mégpedig a saját
feleségén. Következésképpen valószínûleg
Magyarországon sem Tauffer Vilmos végzett
elôször sikerrel sectio caesareát, 1890-ben.

A császármetszés történetérôl egyébként
gazdag irodalom áll rendelkezésünkre. Ma-
gam a következô mûveket ajánlhatom az ér-
deklôdôknek: 
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A MediArt legutóbbi, 2009/3. számában olvas-
hattuk dr. Szabolcs Antal igen érdekes és szín-
vonalas cikkét „A császármetszés – mint orvo-
si és társadalmi dilemma” címmel. Az egyéb-
ként remek cikk bevezetôjében a császármet-
szés történetérôl néhány téves adat olvasható:
nehogy e tévedések tovább terjedjenek, úgy
gondoltam, érdemes korrigálnunk ôket. 

Szabolcs doktor azt írja, hogy „az elsô csá-
szármetszés valószínûleg a római korban tör-
tént, amikor császári rendeletre, Kr. e. 700 kö-
rül a haldokló vagy elhalt terhes asszonyokból
ki kellett operálni a magzatot és külön elte-
metni”. Az elsô császármetszések idôpontja
sajnos nem ismert, de bizonyíthatóan már az
ókori Mezopotámiában és Egyiptomban vé-
geztek ilyen kényszerû mûtéteket, vagy azért,
hogy az anya életét megóvják, vagy pedig ép-
pen azért, hogy a halott anyából a még élô
magzatot kiemeljék. Ráadásul Kr. e. 700 körül
még nem beszélhetünk római császárságról
sem, amely csak 7 évszázaddal késôbb jött lét-
re. Vagyis semmilyen „Lex caesarea” nem szü-
lethetett ekkor: a szerzô nyilván a Kr. e. 715-
ben kiadott, s valóban bizonyos esetekben a
császármetszést elôíró „Lex regia”-ra gondol-
hatott. A császármetszés (sectio caesarea) ter-
minus eredetét egyébként a hagyomány Julius
Caesarral köti össze, aki életrajzírói szerint ek-
képpen született – bár ez nem bizonyítható
egyértelmûen.

Az sem helytálló állítás, hogy az elsô sikeres
császármetszést az 1800-as évek közepén Ang-
liában végezték volna. Bernardus de Gordon

Néhány megjegyzés a császármetszés
történetével kapcsolatban

„Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meg-
gyôzôdésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életmûvem sokkal
értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a különös, ôsi erôtôl duzzadó
nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos
rezdüléseit.”

(George Bernard Shaw)


