
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.
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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)
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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)
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Aszklépiosz

Az epidauroszi szentély

Aszklépiosz álmában meggyógyítja a beteget
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