
nyílásán behatolni akaró gonosz lények el-
len, akik mindenféle bajt és betegséget 
terjesztettek – ezek pedig különösen ve-
szélyeztették a szülő nőket és újszülöt-
teket. Felmerült egyes esetekben ezek 
tartós, de nem élethosszig tartó jelen-
létének lehetősége, ami az alkalomhoz 
kötött testfestés lehetőségét is felveti, 
ahogy a foglyok megjelelölésénél is 
feltételezhető időszakos testfestés. 
Általános jellegű, élethosszig tar-
tó védemet nyújtott viszont több 
alakos ábrázolás, köztük az udzsat 
szem, illetve az általánosan használt 
háromszög- és rombuszminták is 
ebbe a körbe tartoznak. A prakti-
kus, a felismerést segítő funkció is 
kimutatható, ami társadalmi hely-
zetet jelez. Ez a lehetőség először az 
őskori egyiptomi emlékeken merül 
fel, majd úgy tűnik más módon foly-
tatódott, és a templomi szolgálatra 
elkötelezett, menedéket kereső szemé-
lyek megjelöléseként tért vissza a kései 
korban. Megbélyegző jellege miatt a tár-

sadalom alsó rétegeiben vált gyakoribbá. 
Megkülönböztető funkciót töltött be a 

katonaságnál is. A Ptolemaiosz-korban 
Felső-Egyiptomban megfi gyelhető a kéz 

és arc korábban nem gyakorolt tetová-
lása, ami viszont a núbiai meroé kultúra 

hatásának tűnik, ahol a szabványos 
mintakincs mellett elszórt pontok és 

vonások is előfordulnak vélhetően 
gyógyító célzattal.

A megkülönböztető és gyó-
gyító jelleget őrizték meg a ke-
reszténnyé vált egyiptomiak, 
akik a kereszt jele mellett számos 
vallási képet is tetováltak testük-
re – Jeruzsálemben a zarándo-
kok ma is egy kopt családot láto-
gatnak meg ezzel a céllal.

C C C

Tetoválás az ókori Egyiptomban

Középbirodalmi sema-
tikus nőalak (paddle 
doll) hátoldala Toerisz 
rajzával (Brooklyn 
Museum)

Középbirodalmi sema-
tikus nőalak (paddle 

doll) előoldala 
(Brooklyn Museum)

Női termékenységszobor a Középbirodalom korából 
(Berlini Egyiptomi Múzeum)
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Címlapsztori

 Amikor Cicero Kr. e. 63-ban újdonsült 
konzulként csírájában elfojtotta Catili-
na államcsínykísérletét, a főbűnös elleni 

első beszédében ezt mondta: „Legyen már min
denkinek a  homlokára írva, mit gondol a  köztár
saságról.” Ekkorra a „homlokra írás” már valahol 
félúton lehetett a nyelvi metaforává válás útján, 
de a kifejezés alapja, mint minden nyelvi meta-
foráé, maga a valóság volt.

A tetováláshoz kapcsolható ógörög szavak, a  stizein, stig
ma, valamint a latin inscribere, titulus, nota stb. általában az izzó 
billoggal való megjelölésre is vonatkoztathatóak. Ez utóbbit 
az ókorban is arra használták, hogy nagytestű haszonállatokra 
nyomva utaljon a  jószágok tulajdonosára, de olykor – a  jelek 
szerint azonban tényleg csak nagyon ritkán – büntetésként 
embereken is alkalmazták.

Xerxész a Hellészpontosznál (Jean Adrien Guignet festménye)

Az esetleg a  tetováláshoz kapcsolható ókori szövegek ér-
telmezésében amúgy évszázados hagyomány, hogy a kutatók 
kizárólag a  billog/billogozás értelmezéshez ragaszkodtak; 
a nézetnek, hogy valójában az említett szövegrészletek a teto-
válásról szólnak, csak az utóbbi évtizedekben akadnak védel-
mezői. Hérodotosz például leírja, hogy amikor Xerxész nagy-
király abüdoszi átkelése a  vihar miatt meghiúsult, a  perzsa 
uralkodó nemcsak megkorbácsoltatta, hanem stigeusokkal is 
megjelölte a Hellészpontoszt – a korábbi értelmezések szerint 
tehát billogot égetett a vízre büntetésül. Újabban a szöveget 
azonban úgy is fordítják, hogy tetováláskészítőket hozatott, 
mert a perzsa szokás szerint a fogolyra (és Xerxész ennek tar-
totta a Hellészpontoszt) a király jelét tetoválták.

Eredetileg sem a görög, sem a római kultúrának nem része 
a tetoválás. A szövegemlékek szerint kifejezetten barbár jelleg-
zetesség. Egy Kr. e. 470 körüli görög ivóedényen egy épp Or-
pheuszt meggyilkoló trák nőt látunk tetovált karral. Némelyik 
görög azonban talán csak annyit tudott, hogy a  trák nőknek 
van valami köze a  tetováláshoz, mert egy epigramma szerint 
egyikük Orpheusz elvesztése fölötti fájdalmában tetoválta ma-
gát. Nagyjából ugyanekkor egy másik szöveg írója azon elmél-
kedik, hogy a tetoválást a trákok esztétikusnak tartják, a görö-
gök viszont büntetésként használják.

A tetoválás a görög–római ókorban

Nagyillés János

Mi volt az arcukra írva?

Cicero

Xerxész a Hellészpontosznál (Jean Adrien Guignet festménye)
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Mi volt az arcukra írva? – A tetoválás a görög–római ókorban

A perzsák, mint már említettük, ki-
fejezetten büntetésként és megbé-

lyegzésként alkalmazták: szintén 
Hérodotosztól tudjuk, hogy 

a  hozzájuk dezertáló théba-
iak közül néhányat meg-

öltek, a többiekre pedig 
a király jelét tetoválták. 
Aligha véletlen, hogy 

az attikai vázafestészetben is 
a perzsákkal való fi zikai találkozás után tűnik fel a tetoválás: egy 

Kr. e. 510 körüli amforán Diké, a jogszerűség és igazság istennője öli 
meg a karjain és vállán párducpettyes tetoválással alighanem barbár-

nak jelzett Adikiát, az igazságtalanságot.

A tetoválás legkorábbi, Kr. e. 6. századi irodalmi említése is Per-
zsia tőszomszédságából, Szamosz szigetéről származik. Ebből 

arra következtetünk, hogy a görögök a perzsáktól vehették 
át a  szokást. A  túlnyomórészt rabszolgákon büntetés-
ként alkalmazott tetoválás ezután gyorsan terjedhetett: 
az attikai ókomédiától a hellenisztikus mimusokig jó né-

hányszor fenyegetik a  rabszolgákat ezzel a  fájdalmas és 
megalázó büntetéssel.

Nem sokkal későbbi (a Kr. e. 2. században keletkezett), de 
sajnos csak töredékesen, papiruszon maradt ránk az  úgyneve-

zett „tetováláselégia”. Ebben a  szerelmes elbeszélő vetélytársára 
vagy hűtlen kedvesére nem csak bűnei nevét, hanem hírhedt al-

világi büntetések képszerű ábrázolását akarja tetoválni. Ezek, 
ha más funkcióval is, már teljesen úgy nézhettek volna ki, 

mint a mai képi tetoválások. Nagyjából ezzel egyide-
jűleg Plautus A bögre című komédiájában az egyik 

szakács hárombetűs embernek (homo trium lit
terarum) gyalázza a másikat, amivel a tolvajokra 

tetovált három betűre célozhatott – latinul fur, 
’tolvaj’ (tetoválva, csupa nagybetűvel: FVR).

Másfélszáz évvel később maga Cicero fenyege-
ti a  hamis vádaskodókat azzal, hogy fejükre tetoválják 

a „hírhedt betűt”, talán a calumniator, azaz a ’hamisan vá-
daskodó’ szó kezdőbetűjét, a C-t.

A rómaiak 
történelmük ex-
panziós szakaszában más tetovált 
népekkel is találkozhattak: Horatius egy verse a germánokat „égszín
kék népség”nek nevezi. Ezt régebbi értelmezők a  germánok kék sze-
mére vonatkoztatták, mások szerint a haj kék harci festésére vonatkozik, 
újabban pedig azt gondolják, hogy Horatius tévesen brit vagy szkíta 
törzsekre vonatkozó információkat vetített a germánokra, akik közül 
a  szkíta agathürszuszokkal kapcsolatban Vergilius is említi, hogy 
tetováltak voltak. Ezek a  szövegek csak néhány évvel Cicero 
bevezetőben említett szövege után keletkeztek. Ekkora már 
Rómában is léteznie kellett a büntetésként használt tetová-
lásnak, máskülönben a nyelvi metafora meglétének más 

magyarázata nem lehetne, mint az, hogy azt a görög 
nyelvből kölcsönözték.

E g y 
híres szónok, 
Aiszkhinész egy beszéde ókori 
magyarázója szerint a szökött rabszolga szemöldöke fölött 
tetovált felirat üzent a polgároknak: katekhe me, pheugó, azaz 
’tartóztass fel, szökésben vagyok’. Felmerült a kutatásban 
az  is, hogy később Rómában is használhattak hasonló 
feliratot, annak a feliratnak a kezdőbetűivel, amelyek 
a szökött rabszolgák nyakára erősített vasnyakör-
vön hirdették: tene me quia fugi, et revoca me 
domino meo – ’fogj meg, mert elszöktem, és 

szolgáltass vissza a  gaz-
dámnak’.

A trák 
nőt ábrá-

zoló görög vázaké-
pen a  kar díszítése geometrikus, 

Adikia istennő bőrén párducpettyekhez 
hasonló foltok láthatók, a híres attikai szónok, 
Lüsziasz egy beszédében valakit megvetően 
az  Elaphosztiktosz, ’szarvastetoválású’ gúnynév-
vel bélyegez idegennek, aki talán azért hordta 
ezt a tetoválást, mert trák apja követte népe 
szokását, és fi ára szarvast tetováltatott. 
A  szöveg egyúttal közvetett bizonyíték 
arra, hogy a trákoknál nemcsak a nők, 

hanem a  férfi ak is viseltek 
tetoválást.

Orpheuszt meggyilkolja egy karján tetovált trák nő, elterjedt motívum a vörös alakos edényeken
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Mi volt az arcukra írva? – A tetoválás a görög–római ókorban
A szövegek azt is bizonyítják, hogy elvi-

leg létező büntetés volt a tetoválás szabad 
emberek esetében is, de két említésének 
időbeli távolságából arra következtet-
hetünk, hogy nem túl gyakran folya-
modtak hozzá. Az  első ilyen említés 
Platón Törvények című dialógusa, 
ahol a  templomrablót fenyegetik 
ezzel, amennyiben rabszolga vagy 
külföldi (ha szabad embert érnek 
ilyesmin, annak a halál sem elég nagy 
büntetés). A  kurrens magyar fordításban 
viszont nem a „tetoválás”, hanem a „bélyegzés” 
szó szerepel. A Kr. u. 1–2. században alkotó Sueto-
nius Caligulaéletrajza a  másik emlék: szerinte Caligula 
tetováltatott szabad embereket, mielőtt kényszermunkára 
vagy állatviadalra küldte, illetve nemes egyszerűséggel ketté-
fűrészeltette volna őket.

A szöveg modern magyar fordításában azonban ugyan-
csak azt találjuk, hogy bélyeget sütöttek rájuk. Pedig ha a 3–4. 
századi szövegek világából tekintünk 
vissza az  említett két szöveghelyre, már 
nagyobb a valószínűsége, hogy itt is in-
kább tetoválásról lehetett szó: Valerianus 
alatt például bizonyos afrikai püspökö-
ket homlokukon tetoválva küldtek bá-
nyamunkára, és csak néhány évtizeddel 
később, 316-ban iktatta Nagy Konstan-
tin törvénybe, hogy a  kényszermunkára 
vagy gladiátorharcra ítélt gonosztevőket 

ne a  homlokukon, hanem a  kezükön vagy 
a  lábszárukon tetoválják. Ezt már kifeje-

zetten a  keresztény ideológia hatásának 
tudják be: Konstantin azért vezetett be 

korlátozást, hogy a  lehető legkevés-
bé sérüljön a  test leginkább az  isteni 

szépség mintájára formált része: te-
hát az arc. E szinte kegyesnek tetsző 
törvény gyorsan feledésbe merül-
hetett, mert nem sokkal később, 

amikor a hitviták viharos korszakában 
már keresztények ítélkeztek kereszté-

nyek fölött, minden további nélkül használták 
a megbélyegző arctetoválást hitsorsosaik ellen. De 

mit tetováltak ekkor a keresztény elítéltekre?

A vélemények megoszlanak. Biztosan nem igaz Theodo-
rétosz 5. századi beszámolója, miszerint Valens Damasus ró-
mai püspök a diakónusát homlokán a kereszt tetovált jelével 
küldte egy palesztinai rézbányába (mert miért is használná 
egy keresztény a  kereszt jelét megalázó tetoválásként), mint 

ahogy túlzóak azok a második képrom-
bolás korából származó bizánci beszá-
molók is, amelyek szerint Theophilosz 
egy képimádással vádolt szerzetes test-
vérpár homlokára tizenkét soros, hatos 
jambusban írt verset tetováltatott.

A késő antikvitás századaiban a teto-
válások funkciója legalább háromfelé 
ágazott. Az  egyik a  büntetésé, erről 
fentebb már volt szó. A másik egyes tár-
sadalmi csoportokat is jelentő foglalko-
zások űzőinek a  megjelölése lehetett, 
amilyenek a katonák vagy a katonai üze-

A Kr. u. 1. századi Petronius 
egyik jelenetében a  fugiti

vus (’szökevény’) szó homlokra 
tetoválásáról esik szó. A  császár-

kori római igazságszolgáltatás egyik 
büntetése a már említett bányamunka, 

a  büntetésre vonatkozó latin kifejezés 
az  ad / in metalla damnare / condemnare – 
az elítéltek homlokára vagy esetenként más 

testrészeire a MET vagy MD (ad / in 
metalla damnatus) betű-

ket tetoválhat-
ták.

A trák nő ábrázolásain előfordul, hogy a láb is 
tetovált. Jól felismerhetők a szarvas- és kígyóala-
kok, valamint a geometrikus minták
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Mi volt az arcukra írva? – A tetoválás a görög–római ókorban

A perzsák, mint már említettük, ki-
fejezetten büntetésként és megbé-

lyegzésként alkalmazták: szintén 
Hérodotosztól tudjuk, hogy 

a  hozzájuk dezertáló théba-
iak közül néhányat meg-

öltek, a többiekre pedig 
a király jelét tetoválták. 
Aligha véletlen, hogy 

az attikai vázafestészetben is 
a perzsákkal való fi zikai találkozás után tűnik fel a tetoválás: egy 

Kr. e. 510 körüli amforán Diké, a jogszerűség és igazság istennője öli 
meg a karjain és vállán párducpettyes tetoválással alighanem barbár-

nak jelzett Adikiát, az igazságtalanságot.

A tetoválás legkorábbi, Kr. e. 6. századi irodalmi említése is Per-
zsia tőszomszédságából, Szamosz szigetéről származik. Ebből 

arra következtetünk, hogy a görögök a perzsáktól vehették 
át a  szokást. A  túlnyomórészt rabszolgákon büntetés-
ként alkalmazott tetoválás ezután gyorsan terjedhetett: 
az attikai ókomédiától a hellenisztikus mimusokig jó né-

hányszor fenyegetik a  rabszolgákat ezzel a  fájdalmas és 
megalázó büntetéssel.

Nem sokkal későbbi (a Kr. e. 2. században keletkezett), de 
sajnos csak töredékesen, papiruszon maradt ránk az  úgyneve-

zett „tetováláselégia”. Ebben a  szerelmes elbeszélő vetélytársára 
vagy hűtlen kedvesére nem csak bűnei nevét, hanem hírhedt al-

világi büntetések képszerű ábrázolását akarja tetoválni. Ezek, 
ha más funkcióval is, már teljesen úgy nézhettek volna ki, 

mint a mai képi tetoválások. Nagyjából ezzel egyide-
jűleg Plautus A bögre című komédiájában az egyik 

szakács hárombetűs embernek (homo trium lit
terarum) gyalázza a másikat, amivel a tolvajokra 

tetovált három betűre célozhatott – latinul fur, 
’tolvaj’ (tetoválva, csupa nagybetűvel: FVR).

Másfélszáz évvel később maga Cicero fenyege-
ti a  hamis vádaskodókat azzal, hogy fejükre tetoválják 

a „hírhedt betűt”, talán a calumniator, azaz a ’hamisan vá-
daskodó’ szó kezdőbetűjét, a C-t.

A rómaiak 
történelmük ex-
panziós szakaszában más tetovált 
népekkel is találkozhattak: Horatius egy verse a germánokat „égszín
kék népség”nek nevezi. Ezt régebbi értelmezők a  germánok kék sze-
mére vonatkoztatták, mások szerint a haj kék harci festésére vonatkozik, 
újabban pedig azt gondolják, hogy Horatius tévesen brit vagy szkíta 
törzsekre vonatkozó információkat vetített a germánokra, akik közül 
a  szkíta agathürszuszokkal kapcsolatban Vergilius is említi, hogy 
tetováltak voltak. Ezek a  szövegek csak néhány évvel Cicero 
bevezetőben említett szövege után keletkeztek. Ekkora már 
Rómában is léteznie kellett a büntetésként használt tetová-
lásnak, máskülönben a nyelvi metafora meglétének más 

magyarázata nem lehetne, mint az, hogy azt a görög 
nyelvből kölcsönözték.

E g y 
híres szónok, 
Aiszkhinész egy beszéde ókori 
magyarázója szerint a szökött rabszolga szemöldöke fölött 
tetovált felirat üzent a polgároknak: katekhe me, pheugó, azaz 
’tartóztass fel, szökésben vagyok’. Felmerült a kutatásban 
az  is, hogy később Rómában is használhattak hasonló 
feliratot, annak a feliratnak a kezdőbetűivel, amelyek 
a szökött rabszolgák nyakára erősített vasnyakör-
vön hirdették: tene me quia fugi, et revoca me 
domino meo – ’fogj meg, mert elszöktem, és 

szolgáltass vissza a  gaz-
dámnak’.

A trák 
nőt ábrá-

zoló görög vázaké-
pen a  kar díszítése geometrikus, 

Adikia istennő bőrén párducpettyekhez 
hasonló foltok láthatók, a híres attikai szónok, 
Lüsziasz egy beszédében valakit megvetően 
az  Elaphosztiktosz, ’szarvastetoválású’ gúnynév-
vel bélyegez idegennek, aki talán azért hordta 
ezt a tetoválást, mert trák apja követte népe 
szokását, és fi ára szarvast tetováltatott. 
A  szöveg egyúttal közvetett bizonyíték 
arra, hogy a trákoknál nemcsak a nők, 

hanem a  férfi ak is viseltek 
tetoválást.

Orpheuszt meggyilkolja egy karján tetovált trák nő, elterjedt motívum a vörös alakos edényeken
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Mi volt az arcukra írva? – A tetoválás a görög–római ókorban
A szövegek azt is bizonyítják, hogy elvi-

leg létező büntetés volt a tetoválás szabad 
emberek esetében is, de két említésének 
időbeli távolságából arra következtet-
hetünk, hogy nem túl gyakran folya-
modtak hozzá. Az  első ilyen említés 
Platón Törvények című dialógusa, 
ahol a  templomrablót fenyegetik 
ezzel, amennyiben rabszolga vagy 
külföldi (ha szabad embert érnek 
ilyesmin, annak a halál sem elég nagy 
büntetés). A  kurrens magyar fordításban 
viszont nem a „tetoválás”, hanem a „bélyegzés” 
szó szerepel. A Kr. u. 1–2. században alkotó Sueto-
nius Caligulaéletrajza a  másik emlék: szerinte Caligula 
tetováltatott szabad embereket, mielőtt kényszermunkára 
vagy állatviadalra küldte, illetve nemes egyszerűséggel ketté-
fűrészeltette volna őket.

A szöveg modern magyar fordításában azonban ugyan-
csak azt találjuk, hogy bélyeget sütöttek rájuk. Pedig ha a 3–4. 
századi szövegek világából tekintünk 
vissza az  említett két szöveghelyre, már 
nagyobb a valószínűsége, hogy itt is in-
kább tetoválásról lehetett szó: Valerianus 
alatt például bizonyos afrikai püspökö-
ket homlokukon tetoválva küldtek bá-
nyamunkára, és csak néhány évtizeddel 
később, 316-ban iktatta Nagy Konstan-
tin törvénybe, hogy a  kényszermunkára 
vagy gladiátorharcra ítélt gonosztevőket 

ne a  homlokukon, hanem a  kezükön vagy 
a  lábszárukon tetoválják. Ezt már kifeje-

zetten a  keresztény ideológia hatásának 
tudják be: Konstantin azért vezetett be 

korlátozást, hogy a  lehető legkevés-
bé sérüljön a  test leginkább az  isteni 

szépség mintájára formált része: te-
hát az arc. E szinte kegyesnek tetsző 
törvény gyorsan feledésbe merül-
hetett, mert nem sokkal később, 

amikor a hitviták viharos korszakában 
már keresztények ítélkeztek kereszté-

nyek fölött, minden további nélkül használták 
a megbélyegző arctetoválást hitsorsosaik ellen. De 

mit tetováltak ekkor a keresztény elítéltekre?

A vélemények megoszlanak. Biztosan nem igaz Theodo-
rétosz 5. századi beszámolója, miszerint Valens Damasus ró-
mai püspök a diakónusát homlokán a kereszt tetovált jelével 
küldte egy palesztinai rézbányába (mert miért is használná 
egy keresztény a  kereszt jelét megalázó tetoválásként), mint 

ahogy túlzóak azok a második képrom-
bolás korából származó bizánci beszá-
molók is, amelyek szerint Theophilosz 
egy képimádással vádolt szerzetes test-
vérpár homlokára tizenkét soros, hatos 
jambusban írt verset tetováltatott.

A késő antikvitás századaiban a teto-
válások funkciója legalább háromfelé 
ágazott. Az  egyik a  büntetésé, erről 
fentebb már volt szó. A másik egyes tár-
sadalmi csoportokat is jelentő foglalko-
zások űzőinek a  megjelölése lehetett, 
amilyenek a katonák vagy a katonai üze-

A Kr. u. 1. századi Petronius 
egyik jelenetében a  fugiti

vus (’szökevény’) szó homlokra 
tetoválásáról esik szó. A  császár-

kori római igazságszolgáltatás egyik 
büntetése a már említett bányamunka, 

a  büntetésre vonatkozó latin kifejezés 
az  ad / in metalla damnare / condemnare – 
az elítéltek homlokára vagy esetenként más 

testrészeire a MET vagy MD (ad / in 
metalla damnatus) betű-

ket tetoválhat-
ták.

A trák nő ábrázolásain előfordul, hogy a láb is 
tetovált. Jól felismerhetők a szarvas- és kígyóala-
kok, valamint a geometrikus minták
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mekben dolgozó kézművesek (fabricenses): hovatartozásukat ugyanis teto-
válással jelölték, ami egyben azt is jelentette, hogy élethosszig helyükhöz 
és/vagy feladatukhoz kötötték őket. A 4. századi Vegetius Renatustól tudjuk, 
hogy az akkori katonákat bőrükre tetovált pontokkal jelölték meg. A pontok 
száma azt is jelölte, hogy melyik egységhez tartoznak (puncta signorum).

A harmadik funkció az  identitás jelzése. Ez utóbbi jelentőségére az  is 
rámutat, hogy Nagy Szent Vazul már a  4. században tiltja a  keresztények-
nek a tetoválást, mondván, hogy az a sátán híveinek szokása. Erről a tiltás-
ról azonban nem minden keresztény és nem minden keresztény irányzat 
tudott. Tetoválásként keresztény körökben ugyanis szokásban volt a görög 
Krisztus-monogram (ΧΡ), a ’hal’ jelentésű görög szó (ΙΧΘΥΣ – ejtsd: ikhthüsz, 
amely egyben rövidítés is: Jézus Krisztus Isten Fia, a Megváltó), az INRI felirat, 
Krisztus keresztjének latin felirata (Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum), az alfa és 
ómega, valamint a fi gurális ábrázolások közül a közismert keresztény szim-
bólum, a hal, a bárány és a horgony (ezt más összefüggésben ma is használ-
ják), valamint Jézus és Mária portréja.

Magát a  tetoválást egyébként ugyanúgy végezték, mint manapság: 
a tűszúrásokkal felsértett bőrfelületbe festékanyagot, tintát vittek. Jegyez-
zük meg: a korabeli higiéniai viszonyok között a  fertőzések miatt ez hosz-
szabb-rövidebb távú, néha végzetes kimenetelű mellékhatásokkal járt, ez 
éppúgy hozzátartozhatott a tetoválás büntető jellegéhez.

Természetesen megesett, hogy a tetovált katonák vagy a szökevények 
szerették volna elrejteni kilétüket. Ezért már az  ókorban is kifejlesztettek 
módszereket a  tetoválás eltüntetésére. A  homlokon lévő tetoválás látha-
tatlanná tétele egyszerű volt: a  homlokukra növeszthették a  hajukat. De 
választhatták az úgynevezett kausztikus eljárást is, amely során az érintett 
bőrfelületet maró hatású anyagokkal próbálták meg lehámlasztani. Az eljá-
rásról a 6. századi Aetius szakmunkájában olvashatunk. Fontos része a maró 
anyagok dunsztkötésszerű bandázzsal való rögzítése a bőrön, amit már jó-
val korábban is használhattak.

A görög–római világban tehát igenis ismerték a  tetoválás szokását, 
még ha az  leginkább barbárokhoz (trákokhoz, szkítákhoz, perzsákhoz, 
germánokhoz), bűnözőkhöz (tolvajokhoz, rablókhoz), esetleg egy-egy 
foglalkozási csoporthoz (pl. kézművesek, katonák) vagy vallási közössé-
gekhez (pl. keresztények) kapcsolódott is. A kereszténység térhódításá-
val, az ókor vége felé haladva a  tetováltak száma csökkent, de teljesen 
valószínűleg nem tűnt el soha.

C C C

A Krisztus-monogram máig népszerű minta

Mi volt az arcukra írva? – A tetoválás a görög–római ókorban

Tetovált karú trák nő ábrázolása
Sziszüphosz festőtől
Kr. e. 410-ből
(British Museum)

Nagy Konstantin
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Németh György

A „ragadós” tetoválás

Az ókori Hellászban az epidauroszi 
Aszklépiosz-szentélyben nemcsak 
gyógyították a  betegeket, hanem 

a gyógyult betegek nevét és gyógyulásuk történetét 
is feljegyezték.

A kőfeliratokról ma mintegy hetven esetleírást ismerünk. 
Valójában mindegyik „csodás” gyógyulás, ami Aszklépiosz, 
azaz a gyógyítás istenének hatalmát tanúsította. A feliratoknak 
komoly szerepe lehetett a szentély tekintélyének növelésében, 
de a betegtől elvárt viselkedés rögzítésében is. Az esetleírások 
állandóan visszatérő eleme, hogy a gyógyulásért fi zetni kellett 
a szentély papjainak, e hálapénzt iatrának hívták. A feliratokon 
többször is megfogalmazták, hogy mi várt azokra, akik nem 
fi zették meg a hálapénzt: újból betegségbe estek, és egy eset-
leges újabb kezelés esetén visszamenőleg is fi zetniük kellett 
a gyógyulásért.

Az egyik felirat a görög világban is ismert tetoválások hasz-
nálatának bizonyítékaként egy Pandarosz nevű thesszáliai rab-
szolgáról emlékezett meg, aki meg akart szabadulni a homlo-
kán lévő tetoválástól. Ilyet azok a  szolgák viseltek, akik vagy 
elszöktek, vagy loptak, esetleg más bűnt követtek el:

„Pandarosz Thesszáliából, homlokán bélyeggel (sztigma). Ez bent aludt (a szentélyben) és álmot látott. Úgy látta, mintha az isten (tudni
illik Aszklépiosz) a tetoválását szalaggal bekötné, és megparancsolná neki, hogy a szentélyből kimenve vegye le és ajánlja fel azt a temp
lomnak. Amikor reggel lett, kiment, levette a szalagot, és homloka megtisztult a bélyegtől. A betűk átragadtak a szalagra, amelyet fel is 
ajánlott a szentélynek.

Ekhedórosz megkapta a meglevők mellé Pandarosz tetoválásait is. Pandarosztól ugyanis átvett egy pénzösszeget, hogy felajánlja az 
ő nevében az istennek Epidauroszban. Csakhogy a pénzt nem adta át. Bennaludt (a szentélyben) és álmot látott. Álmában az isten oda
állt mellé, és megkérdezte, kapotte pénzt Pandarosztól, hogy felajánlja a szentélyben. Ő pedig azt felelte, hogy semmit sem kapott tőle. 
Ha azonban meggyógyítaná őt, akkor felajánl neki egy festményt, 
amelyet maga készített. Ezután az isten átkötötte tetoválásait Pan
darosz szalagjával, és felszólította, hogy amint kiér az épületből, ve
gye le a szalagot, és mossa meg az arcát a forrás vizében, és nézzen 
bele a vízbe. Amint reggel lett, kiment az épületből és levette a szala
got. Arról hiányoztak a betűk. Ekkor belenézett a vízbe, és meglátta, 
hogy arcán a saját tetoválásai mellett Pandaroszéi is ott virulnak.”
 (Sarkady János fordításának felhasználásával)

C C C

Aszklépiosz

Az epidauroszi szentély

Aszklépiosz álmában meggyógyítja a beteget
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