
Címlapsztori

1991. szeptember 19-én a nürnbergi hegymászó házaspár, Erika és Helmut 
Simon az Alpokban található Ötz-völgyben letévedt egy hegyi ös-
vényről, és egy meztelen férfi  holttestére bukkant, kb. 3200 mé-

teres magasságban. A mumifi kálódott test egy olvadó jéggel borított bevágásban feküdt. 
A házaspár elbeszélése alapján hamarosan két másik alpinista is felkereste a helyszínt, és 
a környéket átvizsgálva egy igen régi, jégcsákánynak tűnő eszközt találtak. A rendőrséget 
csak ezután értesítették. Először azt hitték, hogy egy, az 1940-es években eltűnt hegymá-
szó maradványait találták meg, azonban a leletek tüzetesebb vizsgálata kiderítette, hogy 
jóval régebbiek lehetnek a maradványok. Magát a testet szeptember 23-án szabadították 
ki a jég fogságából, helyenként igen durvának nevezhető módszerekkel.

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

szurkálták fel a  kívánt alakzatban. Máskor 
fapálcikák végére kötöztek két hegyes tüs-
két/tűt. Az tűket előre bemártották a nyállal 
összekevert koromból készült festékbe. Egy 
teljes arc- és felsőtest-tetoválás viszonylag 
gyorsan, 4-5 nap alatt lett kész.

Végül már csak az egyik legkülönlege-
sebb módszer maradt hátra, melyet az 
alaszkai eszkimók használtak. Tetová-
lásaikat gyakorlatilag varrták: a  tűbe 
cérnát fűztek , majd kis közökkel 
átszurkálták a bőrt és a  tintával erő-
sen átitatott cérnát áthúzták a bőrfel-
szín alatt. A tűk eleinte kihegyezett csont-
ból, később pedig acélból készültek. Semmi 
másra nem használták őket, nem is vették elő újra, 

amíg a minta meg nem gyógyult. 
A  cérnát rénszarvas- vagy bálna-
inakból nyerték. A festék fókaolaj 
lámpák alján felhalmozódott ko-
romból készült. A tintát idős nők 
vizeletével hígították, aminek 

mágikus szerepet tulajdonítot-
tak, mivel hitük szerint a  lélek székhe-

lye a húgyhólyag.

Az ember tehát az összes lakott föld-
részen megtalálta a módot bőrének dí-

szítésére; s ehhez a legkülönfélébb eszkö-
zöket és technikákat alkalmazta. Hosszú és 

fájdalmas út vezetett azonban a  fapálcikák-
tól és a  fésűktől a  modern tetoválógépekig. 

Ha tehát legközelebb egy tetoválószalonban 
valaki arra gondolna, hogy milyen fájdalmas 
dolog is a tetoválás, jusson eszébe, hogy ko-
rábban hogyan is történt volna ugyanez! 

C C C

Egyes 
szigeteken a nők hasán 

lévő tetoválásokat min-
den szülés után újra átütöt-

ték. A vastag hegek övként 
ölelték körbe a derekat, ezáltal 

megakadályozták, hogy a bőr 
kinyúljon és később 

lógni kezd-
jen.

A 
tintába 

kevert vizeletnek 
praktikus szerepe is volt: 
a magas ammóniatarta-
lom megelőzi a fertő-
zést és gyorsítja a 

gyógyulást.

A maori arcteto-
v á l á s o k a t  n é h a 

olyan mélyre ütötték, 
hogy az arcüreg is át-

szakadt tőle.

Tűvel, tüskével, kagylóval… Ősi tetoválóeszközök és technikák

Ti növény – festékalapanyag, egyben va-
rázserőt is tulajdonítottak neki

Kukuidió, a tetoválófesték egyik közkedvelt alapanyaga

Haida indián tetoválóeszközök

 Ütögetős eljárással készülő tetoválás (Polinézia)
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sugárzó, nem ízületi 
eredetű fájdalom miatt kerülhettek a  jelek a mellkasra. 
Felmerül a gyanú, hogy a test vizsgálatakor megfi gyelt 

epekő, érelmeszesedés, illetve a belekben talált ostorfér-
gek is akár olyan fi zikai fájdalmat okozhattak, ami miatt 
erre a gyógymódra esett a választás.

Természetesen e fi zikai problémák csak az  egyik 
lehetséges magyarázatot biztosítják a  tetoválásokra, 
azonban akár egyéb, előttünk ismeretlen oka(i) is le-
het(tek) a  testdíszítés ezen formájának. 
Azt sem tudjuk egyelőre megmon-
dani, hogy a korabeli Európában 

mennyire volt egyébként 
általános szokás a tetová-

lás. Talán néhány újabb, 
hasonlóan szerencsés le-

let segít majd ezt a  kérdést 
megválaszolni.

kutatócsoport 
éppen ezért a festményeknél alkalmazott, különleges 
lencsékkel ellátott kamerát használt, ami a fény eltérő 

hullámhosszán működik. Ennek a  kamerának a  segítsé-
gével sikerült legutóbb azonosítani a  bordák közelében 
található, korábban észrevétlenül maradt mintát.

Az őskori tetováló valamilyen hegyes szerszámmal, 
valószínűleg csonttűvel ejtett bemetszéseket a bőrön, me-
lyekbe gyógynövényekkel kevert faszenet juttatott. Mind 

a gyógynövények használata, mind a tetoválások helye fel-
veti azt a lehetőséget, hogy a tetoválások valamilyen terápi-
ás céllal készülhettek. A legtöbb ábra az alsó háti szakasz és 
az ízületek környékén fi gyelhető meg, valószínűleg ezeken 
a helyeken Ötzinek komolyabb fájdalmai lehettek. Albert 
Zink azt sem zárja ki, hogy a térdeken és a bokákon talált 
jelek a  hegyi terepen történt rengeteg gyaloglás miatti 
lábfájdalmakkal lehetnek összefüggésben. Az  újonnan 
felfedezett bordatetoválás ugyan nem az ízületek közelé-
ben található, azonban nem zárható ki, hogy valamilyen 

Ötzi, a tetovált „jégember”

Ö t z i 
a  halálakor 

korántsem volt tehát 
egészséges. A  fent említett 

problémák mellett súlyos ko-
szorúér-meszesedésben 

szenvedett, de Lyme-kó-
ros és laktózérzékeny is 

volt.

Ötzi 61 apró tetoválása 
15 csoportba rendeződik
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A zömmel 0,7 cm-től egészen 4 cm-ig 

terjedő hosszúságú párhuzamos vonalakból 
álló mintát legtöbbször kettes, hármas vagy 
négyes sorokba rendezte az egykori tetová-
lómester. A jobb térden és a bal Achilles-ín 
környékén azonban kereszt alakú mintá-
kat is meg lehet fi gyelni. Eddig összesen 
61 tetoválást találtak Ötzi bőrén, melyek 
közül csak a  legújabban felfedezett 
minta található a  törzs mellső részén, 
a  legtöbb tetoválás ugyanis a  hát alsó 

szakaszán és a lábakon fi gyelhető meg.

A vizsgálatokat azonban nagyban nehezíti, 
hogy a  múmia bőre az  idők folyamán sötétebbé vált, 

így már jóval nehezebb szabad szemmel észrevenni a teto-
válásokat. Az  Ötzi-intézetet irányító Albert Zink vezette 

A környék alaposabb kutatása során elő-
kerültek az  időközben a  völgyről „Ötzinek” 

elkeresztelt férfi  ruhái és eszközei is. Ekkor 
már világossá vált, hogy valamikor az ős-
korban veszthette életét a  férfi . Ezt ké-
sőbb a  radiokarbon-vizsgálatok alá is 
támasztották: az  eredmények szerint 
kb. 5300 éve élhetett Ötzi.

Már a  jégbe fagyott, mumifi -
kálódott test megtalálói számára is 
feltűntek a  bőrén látható tetoválások, 
amelyek híre futótűzszerűen terjedt el. Ez 
azonban nem is meglepő, hiszen Ötzi tetoválá-
sai révén sok ezer évvel korábbra tolódott az első 
ismert tetoválás elkészítésének időpontja, mint aho-
gyan azt korábban sejteni lehetett.

Ötzi, a tetovált „jégember”

A 
globális felme-

legedés miatt visszahúzódó 
gleccserek régészeti kutatása 

során, főként a  skandináv orszá-
gokban, régészeti leletek százai ke-

rülnek elő, melyek közül a legizgalma-
sabbak a  szerves anyagból készített 

tárgyak, ruhaneműk. Nem egy lelet 
a  bronzkorból és a  vas-

korból szárma-
zik.

Erika és Helmut Simon, Ötzi megtalálói

Dél-tiroli hegymászók, Hans Kammerlander és Reinhold 

Messner tanakodnak a jégbe fagyott Ötzi felett

A múmia kiemelése

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

10 11



sugárzó, nem ízületi 
eredetű fájdalom miatt kerülhettek a  jelek a mellkasra. 
Felmerül a gyanú, hogy a test vizsgálatakor megfi gyelt 

epekő, érelmeszesedés, illetve a belekben talált ostorfér-
gek is akár olyan fi zikai fájdalmat okozhattak, ami miatt 
erre a gyógymódra esett a választás.

Természetesen e fi zikai problémák csak az  egyik 
lehetséges magyarázatot biztosítják a  tetoválásokra, 
azonban akár egyéb, előttünk ismeretlen oka(i) is le-
het(tek) a  testdíszítés ezen formájának. 
Azt sem tudjuk egyelőre megmon-
dani, hogy a korabeli Európában 

mennyire volt egyébként 
általános szokás a tetová-

lás. Talán néhány újabb, 
hasonlóan szerencsés le-

let segít majd ezt a  kérdést 
megválaszolni.

kutatócsoport 
éppen ezért a festményeknél alkalmazott, különleges 
lencsékkel ellátott kamerát használt, ami a fény eltérő 

hullámhosszán működik. Ennek a  kamerának a  segítsé-
gével sikerült legutóbb azonosítani a  bordák közelében 
található, korábban észrevétlenül maradt mintát.

Az őskori tetováló valamilyen hegyes szerszámmal, 
valószínűleg csonttűvel ejtett bemetszéseket a bőrön, me-
lyekbe gyógynövényekkel kevert faszenet juttatott. Mind 

a gyógynövények használata, mind a tetoválások helye fel-
veti azt a lehetőséget, hogy a tetoválások valamilyen terápi-
ás céllal készülhettek. A legtöbb ábra az alsó háti szakasz és 
az ízületek környékén fi gyelhető meg, valószínűleg ezeken 
a helyeken Ötzinek komolyabb fájdalmai lehettek. Albert 
Zink azt sem zárja ki, hogy a térdeken és a bokákon talált 
jelek a  hegyi terepen történt rengeteg gyaloglás miatti 
lábfájdalmakkal lehetnek összefüggésben. Az  újonnan 
felfedezett bordatetoválás ugyan nem az ízületek közelé-
ben található, azonban nem zárható ki, hogy valamilyen 

Ötzi, a tetovált „jégember”

Ö t z i 
a  halálakor 

korántsem volt tehát 
egészséges. A  fent említett 

problémák mellett súlyos ko-
szorúér-meszesedésben 

szenvedett, de Lyme-kó-
ros és laktózérzékeny is 

volt.

Ötzi 61 apró tetoválása 
15 csoportba rendeződik

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A zömmel 0,7 cm-től egészen 4 cm-ig 

terjedő hosszúságú párhuzamos vonalakból 
álló mintát legtöbbször kettes, hármas vagy 
négyes sorokba rendezte az egykori tetová-
lómester. A jobb térden és a bal Achilles-ín 
környékén azonban kereszt alakú mintá-
kat is meg lehet fi gyelni. Eddig összesen 
61 tetoválást találtak Ötzi bőrén, melyek 
közül csak a  legújabban felfedezett 
minta található a  törzs mellső részén, 
a  legtöbb tetoválás ugyanis a  hát alsó 

szakaszán és a lábakon fi gyelhető meg.

A vizsgálatokat azonban nagyban nehezíti, 
hogy a  múmia bőre az  idők folyamán sötétebbé vált, 

így már jóval nehezebb szabad szemmel észrevenni a teto-
válásokat. Az  Ötzi-intézetet irányító Albert Zink vezette 

A környék alaposabb kutatása során elő-
kerültek az  időközben a  völgyről „Ötzinek” 

elkeresztelt férfi  ruhái és eszközei is. Ekkor 
már világossá vált, hogy valamikor az ős-
korban veszthette életét a  férfi . Ezt ké-
sőbb a  radiokarbon-vizsgálatok alá is 
támasztották: az  eredmények szerint 
kb. 5300 éve élhetett Ötzi.

Már a  jégbe fagyott, mumifi -
kálódott test megtalálói számára is 
feltűntek a  bőrén látható tetoválások, 
amelyek híre futótűzszerűen terjedt el. Ez 
azonban nem is meglepő, hiszen Ötzi tetoválá-
sai révén sok ezer évvel korábbra tolódott az első 
ismert tetoválás elkészítésének időpontja, mint aho-
gyan azt korábban sejteni lehetett.

Ötzi, a tetovált „jégember”

A 
globális felme-

legedés miatt visszahúzódó 
gleccserek régészeti kutatása 

során, főként a  skandináv orszá-
gokban, régészeti leletek százai ke-

rülnek elő, melyek közül a legizgalma-
sabbak a  szerves anyagból készített 

tárgyak, ruhaneműk. Nem egy lelet 
a  bronzkorból és a  vas-

korból szárma-
zik.

Erika és Helmut Simon, Ötzi megtalálói

Dél-tiroli hegymászók, Hans Kammerlander és Reinhold 

Messner tanakodnak a jégbe fagyott Ötzi felett

A múmia kiemelése

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

10 11



A halála kapcsán azonban néhány dolog még nem telje-
sen világos. Az egyik, hogy milyen konfl iktusba keveredhe-

tett és vajon kikkel. Idegen volt-e, akit a  helybeliek nem 
láttak szívesen? Egy másik érdekes dolog, hogy miért nem 
vitték el a rézből készült baltáját. Maga a rézbalta 99%-os 
tisztaságú rézből készült, és igazán értékes lehetett abban 
az időszakban. Ez alapján akár arra is gondolhatunk, hogy Ötzi 

tekintélyes ember lehetett, azonban a többi eszköze ellentmon-
dani látszik ennek. A  törött hegyű tőr kivételével az  összes szer-
száma ugyanis a  használhatatlanság határán mozgott, ami egy 
tekintélyes embernél szokatlanul hat. Talán épp a  rézbalta volt 
a konfl iktus forrása?

Bár Ötzi életével és halálával kapcsolatban egyre több kér-
désre kapunk választ, sajnos halálának indítéka és gyilkosának 
kiléte valószínűleg örökre rejtve marad előttünk.

C C C

Ötzi 
fejfedője 

medvebőrből, kabátja 
többféle kecskebőrből, cipőjének 

talpa medve-, míg felső része szarvas-
bőrből készült. 180 cm magas tiszafa íja, 

a hozzá tartozó néhány nyílvesszővel együtt 
is előkerült. Egy bőrerszényben tartalék 

nyílhegyeket, élesítő eszközöket és 
taplót tartott. Favázú hátizsákja és 

nyírfakéreg edénye is vele volt 
az utolsó útján.

Az Ötzinél talált eszközök

Ötzi utoljára
viselt ruhái

Rekonstrukció

Ötzi, a tetovált „jégember”
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gyógyulás-
nak indult, innen lehet következ-
tetni az  időpontra. Valószínűleg 
a konfl iktusból győztesen került 
ki, hiszen a  kézfejen található 
sebesülés, illetve a később szer-
zett, talán a halálát okozó seb ki-
vételével nem található a testen 
egyéb sérülés.

Az összecsapás után va-
lószínűleg egy kicsit javított 
a  pattintott kőeszközein 
is, amik komoly használat 
nyomait mutatják. Majd 

eztán visszament a  hegyre, és a  halá-
la előtt még elfogyasztotta kőszá- l i -
kecske-húsból, egyszemű búza 
(alakor) lisztjéből készült 
lepényből és valamilyen 
zsiradékból (szalonna 
vagy sajt) álló menüjét. 
Nem sokkal utolsó étkezése 
után hátulról, kb. 30 méter-
ről, egy pattintott kőhegyű 
nyílvesszővel azonban vállon 
lőtték. Arról megoszlanak a  vé-
lemények, hogy mennyire volt halálos a  lövés. 
Egyes vélemények szerint az  artériáját szétroncsolva ez 
okozhatta a halálát. Más vélemények szerint azonban nem 
volt halálos a lövés, Ötzi még el tudott menekülni, elbújt 
egy mélyedésben, és végül egy hóviharban fagyott meg.

A korszerű vizsgálatoknak 
köszönhetően mára egyébként nagyjából sikerült re-
konstruálni Ötzi utolsó napjait is. A  gyomrában talált 
polleneknek köszönhetően nemcsak az évszakot lehet 
meghatározni (késő tavasz – kora nyár), hanem moz-
gásának irányát is, ugyanis eltérő magasságban honos 
növények virágporait is azonosítani lehetett a minták-
ban. Az eredmények szerint Ötzi halála előtt kb. 33 órá-
val, mintegy 2500 méteres magasságban evett egyet, 
majd lement a völgybe. Itt kb. 24 órával a halála előtt 
összetűzésbe keveredett valakikkel, amire legfeltűnőb-
ben a  jobb kezén látható, csontig hatoló vágás utal. 
Több kisebb, tipikus védekezési sebnek aposztrofálha-
tó sérülés is megfi gyelhető a kezein. A nagy, vágott seb 

Ö t z i 
e g y é b k é n t 

valószínűleg több em-
berrel küzdhetett, ugyanis 
tőrén, illetve ruháján több, 
különböző embertől 
származó vérnyomot 

találtak.

A jégbe fagyott múmia

A jégbe fagyott múmia a kiemelés előtt

Ötzi, a tetovált „jégember”
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a konfl iktusból győztesen került 
ki, hiszen a  kézfejen található 
sebesülés, illetve a később szer-
zett, talán a halálát okozó seb ki-
vételével nem található a testen 
egyéb sérülés.

Az összecsapás után va-
lószínűleg egy kicsit javított 
a  pattintott kőeszközein 
is, amik komoly használat 
nyomait mutatják. Majd 

eztán visszament a  hegyre, és a  halá-
la előtt még elfogyasztotta kőszá- l i -
kecske-húsból, egyszemű búza 
(alakor) lisztjéből készült 
lepényből és valamilyen 
zsiradékból (szalonna 
vagy sajt) álló menüjét. 
Nem sokkal utolsó étkezése 
után hátulról, kb. 30 méter-
ről, egy pattintott kőhegyű 
nyílvesszővel azonban vállon 
lőtték. Arról megoszlanak a  vé-
lemények, hogy mennyire volt halálos a  lövés. 
Egyes vélemények szerint az  artériáját szétroncsolva ez 
okozhatta a halálát. Más vélemények szerint azonban nem 
volt halálos a lövés, Ötzi még el tudott menekülni, elbújt 
egy mélyedésben, és végül egy hóviharban fagyott meg.

A korszerű vizsgálatoknak 
köszönhetően mára egyébként nagyjából sikerült re-
konstruálni Ötzi utolsó napjait is. A  gyomrában talált 
polleneknek köszönhetően nemcsak az évszakot lehet 
meghatározni (késő tavasz – kora nyár), hanem moz-
gásának irányát is, ugyanis eltérő magasságban honos 
növények virágporait is azonosítani lehetett a minták-
ban. Az eredmények szerint Ötzi halála előtt kb. 33 órá-
val, mintegy 2500 méteres magasságban evett egyet, 
majd lement a völgybe. Itt kb. 24 órával a halála előtt 
összetűzésbe keveredett valakikkel, amire legfeltűnőb-
ben a  jobb kezén látható, csontig hatoló vágás utal. 
Több kisebb, tipikus védekezési sebnek aposztrofálha-
tó sérülés is megfi gyelhető a kezein. A nagy, vágott seb 

Ö t z i 
e g y é b k é n t 

valószínűleg több em-
berrel küzdhetett, ugyanis 
tőrén, illetve ruháján több, 
különböző embertől 
származó vérnyomot 

találtak.

A jégbe fagyott múmia

A jégbe fagyott múmia a kiemelés előtt

Ötzi, a tetovált „jégember”
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Címlapsztori

Tetoválás 
az ókori Egyiptomban 

Győry Hedvig

Az 
ókori egyiptomi kultúra egyik fontos jellem-

zője volt az esztétikum és a praktikum összekapcsolása. Jól 
mutatja ezt a nofer szó, melyet a „szép, jó, tökéletes, befejezett” jelentésekkel 

egyaránt használtak. Ha megnézzük az ókori egyiptomi ábrázolásokat, valóban jól megfogható a 
szépre való törekvés nemcsak a művészetben, de a hétköznapi élet tárgyain is. Az emberek sem hanyagolták el ma-
gukat, szépen felöltözve, még a szemüket is kifestve ábrázolták őket, a sírokban pedig bőségesen megtalálni az erre 

szolgáló, meszdemet néven ismert, kénes alapú szemfestéket tároló kicsi kohl edényeket. Elsősorban női mú-
miákon pedig tetoválás nyomait is kimutatták már. Felmerül a kérdés, vajon ez is a szépsé-

gideálhoz, a divathoz tartozott, amiért ma is sokan viselnek tetoválást, 
vagy más indokolta jelenlétét. A kérdés eldöntéséhez 

érdemes végigtekinteni a tetovált 
múmiákon.

Udzsat szemek és 
pávián majmok 
tetoválása egy Deir 
el-Medinában 
eltemetett nő nyakán 
(IFAO)
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