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Császármetszés-ábrázolások 
a római kori guzsalyokon

Pásztókai-Szeőke Judit

Bevezetés

A római kori guzsalyok egyik fi gyelemre méltó csoport-
ját alkotják azok a díszes kivitelű, gyűrűben végződő 
csont- vagy elefántcsont pálcák, amelyek másik végét 

általában 7-10 centiméter hosszúságú női alak díszíti (1. kép).1 
Fonás közben a gyűrű segítségével lehetett a guzsalyt az ujjakra 
húzva rögzíteni.2

Ezeket a guzsalyokat számunkra igazán érdekessé azonban 
nem a gyűrű teszi, hanem az a másik végükön ábrázolt emberi 
alak, amelynek három változata különíthető el: (1) egy gyer-
meket tartó női alak; (2) hasonló nőalak egyedül (gyermek 
nélkül) ábrázolva; valamint (3) mellei köré fascia pectoralist 
tekerő nő.3 Az ábrázolt nőalak minden esetben vagy teljesen 
ruhátlan, vagy csak csípőjétől lefelé takarja redőzött drapéria.

A fedetlenül hagyott hasfal középvonalában többnyire jól 
látható egy a köldöktől felfelé futó hosszanti bevágás, amelyet 
nem tarthatunk a linea albaként ismert anatómiai bemélyedés 
– a csontfaragó mester ügyetlenségéből adódó – szándékolat-
lan túlhangsúlyozásának,4 hiszen ez a vágás nemcsak a guzsa-
lyok nagy részénél látható azonos kivitelben, de egy, a harma-
dik csoport ábrázolásával igen szoros rokonságot mutató bronz 
kisplasztikán is megfi gyelhető (2. kép). 

Habár korábban T. Bíró Mária nemcsak felhívta a fi gyelmet 
erre az érdekes részletre, de felvetette a császármetszésként 
való értelmezés lehetőségét is, mégis úgy gondolom, hogy ér-
demes a problémával tovább foglalkoznunk, hiszen e sebészeti 
beavatkozás technikai, illetve történeti lehetőségének kérdését 
ő sem érintette.5

Császármetszés az ókorban

Az emberiség történetében meglehetősen régóta hajtanak vég-
re császármetszést, hiszen többször találunk rá hivatkozást 
több ősi társadalom mítoszában, illetve törvényhozásában, ha-
bár ezek alapján igen valószínű, hogy ez eredendően az anya 
halálát követő, post mortem beavatkozás volt a gyermek éle-
tének megmentésére. Jelenlegi megfi gyelések szerint túlélésre 
az anya halálát követő 47. percig van esélye a gyermeknek,6 de 
már a 19. századi specialisták is saját tapasztalataikból merítve 
10-25 percről írnak.7

Egy Kr. e. 2. évezredből származó babilóniai ékírásos táblát 
szokás a császármetszés gyakorlatát egyértelműen bizonyító 

1. kép. Római kori guzsaly végét díszítő nőalak, 
köldökétől felfelé hosszanti bevágás ábrázolásával 

(ismeretlen lelőhelyről, ltsz. 54.66.13 és 15. 
Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
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legkorábbi adatként említeni. Ez a jogi szöveg egy olyan kisfi ú 
adoptálásával foglalkozik, akit „az anyaméhből kihúzott” meg-
különböztető jelzővel illetnek.8

Rómában már egy Numa Pompiliusnak tulajdonított (Kr. e. 
715 körüli?) törvény egyértelműen megtiltja a szülés közben 
elhunyt nők eltemetését, mielőtt a hasfalukon ejtett bemetszé-
sen keresztül testükből el nem távolították gyermeküket.9

Idősebb Plinius megjegyzi, hogy Scipio Africanus mellett az 
első Caesar és Manilius is sebészeti beavatkozás segítségével 
jött a világra.10 Későbbi olvasói ezen megjegyzésére alapoz-
va úgy gondolták, hogy Iulius Caesarról emlékezett meg, ezért 
lett sectio Caesarea a neve ennek a műtéti beavatkozásnak.11 

Arról is értesülünk, hogy anyja, Korónis halálát követően az 
orvoslás görög–római istene, Asklépios is császármetszés út-
ján született12 (4. kép), Rhea és Kronos fi ainak egyike, Typhón 
pedig anyja oldalából ugrott ki.13

A Mishna és a Talmud szövegei alapján nem zárható ki, 
hogy az ókori zsidó közösségek nemcsak post mortem, de yot-
sé dofanként megnevezett in vivo császármetszést is végrehaj-
tottak. A Talmud egy traktátusa, a Nidda szerint azon nőknek 
nem szükséges megjelenniük bizonyos összejöveteleken, akik-
nek gyermekét hasfalukon keresztül távolították el.14 Talán ez 
a forráscsoport tekinthető az anya császármetszést követő élet-
ben maradásának első bizonyítékaként.15

Tehát az ókorból származó írott klasszikusokra alapozva 
egyértelműnek tűnik, hogy a császármetszés elsősorban az 
anya halálát követő utolsó kísérlet volt a gyermek életének 
megóvására, de teljes bizonyossággal nem zárható ki annak le-
hetősége sem, hogy olyan esetekben, amikor már egyáltalán 
nem volt más segítség, ultimum refugiumként haldokló asszo-
nyokon is alkalmazták.

Sebészeti megoldás

Eddig a római kor folyamán kivitelezett császármetszési tech-
nikákról nem rendelkeztünk konkrét ismeretekkel, hiszen 
egyetlen fennmaradt írás sem emlékezik meg ilyen részletek-
ről, illetve mostanáig egyetlen római kori vagy korábbi áb-
rázolás sem került elő, amely akár a császármetszéses szülés 
folyamatát, akár az operációs beavatkozás abdominális hegét 
ábrázolná. Így kénytelenek vagyunk párhuzamok után kutatva 
későbbi korok írott és képi bizonyítékai felé fordulni.

Habár az itt tárgyalt fi gurák hasfalán jelzett hosszanti, közép-
vonali vágás a mai szülészeti gyakorlat alapján furcsának, sőt 
elfogadhatatlannak is tűnhet, a császármetszés európai története 
legalább a középkortól egészen a 19. századig ennek széleskörű 
alkalmazását mutatja. A hasfal függőleges bemetszésének segít-
ségével végrehajtott császármetszés első képi megjelenítése egy 
1300 körüli évekből származó párizsi kéziratban található, míg 
a vágás helyzetére vonatkozó első írásba foglalt instrukciókat 
a 14. század során közölték.16 Néhány évtizeddel később egy 
bolognai sebészprofesszor, Piero d’Argellata volt az, aki mind 
kortársaira, mind az utókorra írásban hagyományozta át az általa 
egykor sikeresen végrehajtott műtét néhány idevágó részletét: 
eszerint az ép újszülöttet a linea alba mentén a bordák magassá-
gáig ejtett hosszanti nyíláson keresztül emelte ki.17

A fent említett, az 1300 körüli évekre keltezhető ábrázolás 
a középkori és reneszánsz illusztrációk egy olyan népes és a 

korabeli császármetszés gyakorlatára nézve értékes technikai 
részletekkel szolgáló csoportjába tartozik, amelyek Iulius Cae-
sar megszületését anyja, Aurelia halálát követően ábrázolják. 
Ezen forráscsoport alapján egyértelműnek tűnik, hogy a hasfal 
középvonalában, a linea alba mentén magasan ejtett függőle-
ges bemetszést abban a korban gyakorta alkalmazták (3. kép).

A császármetszés említett első képi megjelenítései egyálta-
lán nem követték a normális szülés, illetve születés ikonog-
ráfi ai tradícióját, hanem a szükséges információt máshonnan 
merítették, mégpedig a korabeli császármetszések gyakor-
lati kivitelezőitől, kezdetben a bábáktól, majd a sebészektől. 
Ezekben az esetekben egészen körülbelül 1400-ig csak bá-
bákat ábrázolnak munka közben, ám később, a 15. századtól 
alapvető változás fi gyelhető meg: miközben a bábaasszonyok 
csak állnak a háttérben, a császármetszést férfi ak végzik. Ez a 
nyilvánvaló változás egyértelműen kapcsolatba hozható a se-

2. kép. Melle köré fascia pectoralist tekerő nőalak bronzból készült 
szobrocskája köldökétől felfelé hosszanti bevágás ábrázolásával 

(Belgrádi Nemzeti Múzeum)
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bészek egy gyakorlatiasabb beállítottságú új generációjának 
megjelenésével a 15. században, ami a sebészi hivatás világi-
vá válásának, illetve az orvosi fakultásokon egyre gyakoribbá 
váló boncolás gyakorlatának köszönhető. Szerencsére ezek a 
császármetszést is végző sebészek ettől kezdve fontosnak tart-
ják az általuk legjobbnak tartott műtéti technikák és az e téren 
szerzett tapasztalataik lejegyzését, illetve írásban való meg-
vitatását, aminek következtében már sokkal több adattal ren-
delkezünk a császármetszésre vonatkozóan. Továbbá az sem 
elhanyagolható körülmény, hogy ezek az írott adatok most elő-
ször származnak első kézből, a korabeli műtéti gyakorlatot és 
elméleti polémiákat is jól ismerő szakemberektől.

Bár ezek a korabeli források a császármetszés esetében is 
sokféle metszési módot említenek, a képi és az írott adatok 
mégis azt bizonyítják, hogy a hivatásos szakemberek, sebészek 
sok esetben folytatták a bábaasszonyok korábbi gyakorlatát a 
hasfal középvonalában a linea alba mentén vagy attól kicsit 
oldalvást, függőlegesen ejtett hosszú és magas bevágással.18

A legkorábbi képi ábrázolások kizárólag Iulius Caesar szü-
letését ábrázolják. Úgy hitték, hogy már születésének post 
mortem matris jellege is Caesar későbbi különleges életútját 
jelzi, így a kéziratok illusztrátorai igyekeztek anyjának halálát 
csukott szemeinek és nyitott szájának ábrázolásával is hang-
súlyozni, egészen a késői 15. századig. Ekkor jelenik meg né-
hány olyan illusztráció, amelyeken a gyermek megszületését 

követően az orvos az életben levő anyáról is gondoskodik. 
Nyilvánvaló, hogy ettől az időtől fogva az anya halálát nem 
tekintették a császármetszés előfeltételének.19 Ebben az eset-
ben is, amikor a műtéti beavatkozást követően mind az anya, 
mind gyermeke túlélését ábrázolták, egy olyan, a hasfal közép-
vonalában ejtett hosszanti vágás látható, amelyet az elkövetke-
ző századok folyamán egészen a 20. század elejéig folyama-
tosan alkalmaztak.20 A fentieket összegezve úgy tűnik, hogy 
a 15. század végén kezdhettek el a hivatásos sebészek az in 
vivo császármetszés gyakorlatával és elméletével is foglalkoz-
ni. Valamivel később Francois Rousset az első szakember, aki 
1581-ben hitelt adva a falusi borbélyok sikerrel végrehajtott in 
vivo beavatkozásairól szóló híreknek, egyértelműen szembe-
helyezkedik a post mortem operációs gyakorlattal.21

Összefoglalásként elmondható, hogy a későbbi korszakok 
tanult sebészei a post mortem császármetszések esetében foly-
tatták a bábaasszonyok tapasztalati úton szerzett tudásán ala-
puló tradicionális metszési technikák alkalmazását. Habár ko-
rábbi időkből írott formában nem hagyományozódott át olyan 
adat, amely egyértelműen rögzítené a császármetszés kivitele-
zésének sebészeti módozatait, a 14. századtól megjelenő kó-
dexillusztrációk egybehangzóan bizonyítják, hogy az érdeklő-
désünk középpontjában álló római guzsalyokon ábrázolt vágási 
technikát a 15. századot megelőzően is alkalmazhatták. Ebből 
következően talán nem túl nagy merészség azt feltételeznünk, 

3. kép. Iulius Caesar császármetszéses születését ábrázoló miniatúra
(Les Faits des Romains, Paris, B.N. n. acq. fr.3576, fol. 197r, Francia Nemzeti Könyvtár, Párizs)
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hogy a linea alba mentén egészen a bordák 
magasságáig kialakított függőleges abdominá-
lis bemetszést post mortem császármetszések 
esetében azok a néha írástudatlan, de a szülé-
szet területén hatalmas empirikus tapasztalattal 
rendelkező bábák is alkalmazhatták, akik egé-
szen a középkorig igen kevés nyomot hagytak 
az archívumok iratkötegeiben.

Az sem zárható ki, hogy ezzel a sebészeti 
megoldással nemcsak a post mortem, de az in 
vivo császármetszések esetében is régóta éltek, 
bár ez esetben az anyák igen magas halálozási 
aránya miatt mindenképpen az egyik legfélel-
metesebb és ebből következően csak igen ritkán 
alkalmazott operációnak számított, amelynek 
sikere szinte csodaszámba mehetett. Példaként 
említhetjük a Kr. u. 741-ben elhunyt Szent Vulf-
rammus csodatételéről szóló beszámolót, amely 
egyértelműen tükrözi, hogy egy halott gyermekkel terhes nő 
számára a császármetszés jelentette a segítség legutolsó for-
máját.22

A középvonali bemetszés előnyeiként szokás általában 
megemlíteni az itt található kevesebb emberi szövetet, a kisebb 
vérzést és a jobb gyógyulási esélyeket. Korának kiemelkedő 
szülésze, James Blundell 1842-ben arról ír, hogy a magasan 
ejtett hosszanti bemetszés számos kockázatot csökkent, így pl. 
a hólyag megsértésének kockázatát is, azonban javaslatát soha 
nem fogadták el szélesebb körben, mivel az alacsonyan, köl-
dök alatt ejtett középvonali bemetszéssel szemben itt a vérzés 
erősebb, a gyógyulás pedig nehezebb.23

Anyaság és fonás

A kis női fi guráinkon látható köldöktől felfelé futó bevágás 
gyógyult operációs hegként történő interpretációjából követke-
zően kizárhatjuk, hogy az ábrázolt alakok (szoptatós) dajkákat 
(nutrices) ábrázolnak, helyette egy sokkal valószínűbb magya-
rázat kerülhet előtérbe. Eszerint a seb egyrészt a gyermek és a 
nőalak között fennálló biológiai kapcsolatra, az anyaságra utal. 
Másrészt ezek a díszes guzsalyok az anyaság (a tárgy felső vé-
gén ábrázolt nőalak) és a fonás (a tárgyak funkciója) között 
fennálló szoros kapcsolat gondolatának az ókorban gyökerező 
nyilvánvaló bizonyítékai.

Jól ismert, hogy a fonal fonása az ókorban az emberi sorsok 
– a születés, az élet és a halál – feletti hatalom szimbóluma-
ként is szolgált: a római mitológia szerint a három sorsistennő 
(Parcae, név szerint Klotho, Lachesis és Atropos) feladata volt 
minden egyes halandó életfonalát születésének pillanatától 
megfonni, majd halálakor elszakítani. Szintén a római tradí-
ciók szerint való, hogy a dies lustricuskor, az újszülött rituális 
megfürdetését követő névadás alkalmával a fenti három isten-
nő a gyermek sorsát is meghatározza.24 Tulajdonképpen ez az 
a nap, amely a gyermek szociális értelemben vett születésnap-
jának tekinthető, hiszen ekkortól válik a közösség tényleges 
tagjává.

A római társadalom elvárásai szerint a nők legfontosabb kö-
telességei közé a törvényes utódok kihordása és megszülése 
tartozott, mint ahogy a római házasság explicit célja is alap-

vetően a törvényes örökösök nemzése volt.25 Így a biológiai 
(és egyben a társadalmi) folytonosság letéteményeseiként a 
nőknek különleges szerep jutott a társadalom sorsának alakí-
tásában. Ahogy azt az általunk vizsgált guzsalyok is bizonyít-
ják, a fonást az emberi faj fennmaradását biztosító asszonyi 
termékenység és szülőképesség metaforájaként is értelmezték 
az antikvitásban. A 6. századi Vienna Genesis is hasonló fel-
fogást közvetít, amikor a Józsefet elcsábítani akaró Potifárné 
ellenpontozásaként a gyermekeivel is törődő ideális, jó felesé-
get fonás közben ábrázolja.26

Mindenképpen érdemesnek tartom megjegyezni, hogy ez a 
fonás és anyaság között fennálló szoros kapcsolat a korai ke-
resztények Mária-hitében is megfi gyelhető, és a későbbi ke-
resztény hagyományok közt is fellelhető. Gábriel arkangyal 
látogatásakor néhány esetben Szűz Máriát is éppen fonás vagy 
a gyapjú guzsalyra tekerése közben ábrázolják. Az angyali 
üdvözlet jelenetének egyik legkorábbi képi ábrázolásán egy, 
az 5. századi Ravennából származó szarkofágon is fonás köz-
ben jelenítették meg a szüzet.27 Egy Kr. u. 2. század közepéről 
származó apokrif irat, az ún. jakabi protoevangélium tanúsága 
szerint, még mielőtt az a hivatalos egyházi tanítás teljesen ki-
forrott formájában kanonizálódott és a vizuális művészetek se-
gítségével egyre szélesebb tömegekhez eljutott volna, már el-
fogadott volt a korai keresztények körében a gyapjú fonása és 
a fogantatás közti szimbolikus kapcsolatba vetett hit.28 A pro-
toevangélium vonatkozó része szerint az angyali üdvözlet pil-
lanatában Mária éppen a jeruzsálemi Templom új függönyéhez 
szükséges fonalat fonja bíborszínű gyapjúból.29 A jelenet ér-
telmezése szerint „a művész egészen nyilvánvalóan a fonalat 
fonó Istenanya képének szubtextuális szimbolikusságára, va-
lamint az angyali üdvözlet jelenetének fonásként való koncep-
tualizálására utal, mely során a földi világba érkező Krisztus 
testének szövete készül.”30

Ebben az esetben a fonást lehet a szeplőtelen fogantatás 
szimbólumaként is értelmezni, míg a szövést az isten földi in-
karnációjának folyamataként, ahogy azt Proklos, az 5. századi 
Konstantinápoly nagy hatású szónoka is tette: egyik metaforá-
jában az isten anyjának, a theotokosnak a méhét működésben 
levő szövőszékként jeleníti meg.31

Nagyon valószínű, hogy a keresztény mariológia és a fo-
nó-szövő istenanya, a theotokos alakjának lényegét képező 

4. kép. Asclepius születését ábrázoló fametszet Alessandro Benedetti 
De re medica (1549) című művének borítójáról
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anyaság iránti tisztelet is korábbi előzményekre vezethető visz-
sza.32 Természetesen Mária anyasága volt az a pont, ami alak-
ját a pogány anyaistennőkhöz kapcsolta, és tiszteletének ké-
sőbb kanonizált doktrínái a fonást mint az anyaság metaforáját 
emelték át a késő antikvitásból.

Noha az még nem világos, hogy az általunk tárgyalt díszes 
római kori guzsalyok egy már jól ismert anyaistennő vagy egy 

eddig ismeretlen, a vajúdó római nőket segítő istennő kultu-
szának fennmaradt emlékei-e, annyit mindenképpen bizonyí-
tanak, hogy a késő római gondolkodásban is helye volt a fonás 
és az anyaság (az ókori nők legfőbb társadalmi feladata) közti 
kapcsolat elképzelésének.
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