
A 
test festésétől, 

mely az ősidők óta ismert 
volt szinte mindenütt, már csak egy 

lépés a festett motívumok tartóssá té-
telének gondolata, a tetoválás. Az óceániai 

szigetvilágban, Polinéziában találjuk a tech-
nika legkiemelkedőbb mestereit: a hagyomá-
nyos, a legtöbb szigeten elterjedt „lágyabb” 

változatot, a ponttetoválást, illetve a „dur-
vább”, csak az új-zélandi maoriknál 

gyakorolt „bevésést”, „bekarco-
lást” gyakorló művésze-

ket.

A  C s e n -
des- óceán 
tér sé géb en, 
figyelembe véve 
a minták összetettsé-
gét, esztétikai megítélését 
és a test felületén való kiterjedését 
a legkifi nomultabb a Marquesas-szigetek tetoválása volt. A po-
linézek hitük szerint a test díszítésének e különleges formáját 
az istenektől kapták. A tetoválás szent jellege szórványosan 
– így Marquesason is – a 19. század közepéig fennmaradt.

A régészeti adatok tanúsága szerint ez a technika a dél-
kelet-ázsiai őshazából eredeztethető, ahonnan kiindulva a 
polinéz népek ősei, a Lapita-kultúra (kb. Kr. e. 1500 – kb. Kr. 

e. 550) hordozói benépesítették az óceániai szigetvi-
lág nagy részét. A korai kerámiatöredékeken több 

olyan mintát is láthatunk, ami jóval később a 
tetoválásokon, illetve egyes faragványokon 

jelenik meg.

A tetoválás egyik eszköze a kapa-
forma „fésű”, mely egy bambusznád 
szárába vagy fanyélbe erősített, foga-
zott élű, a nyélre 40-50 fokos szögben 
felerősített csontból vagy teknőspán-
célból készült lemez. Régen a legerő-
sebb tapu („időleges” vagy „állandó 

tiltás”) alá eső embercsontból is ké-
szült fésű, ezt a szentként tisztelt tek-

nős helyettesíthette. A  fésű fogainak 
száma változó, a lemezek szélességétől 

függ: az ismert fésűk általában 5–7 foga-
sak, hosszuk 3–8 cm, szélességük 3-4 mm-től 

akár 2 cm-ig terjed, vastagságuk 1-1,5 mm. A na-
gyobb felületekhez több, szorosan egymás mellé 

kötözött lemezt használtak. 
Az ütőszerszám gyakran egy 

35–46 cm, 1,5-2 cm vastag, 
hengeres testű, egyik vé-

gén laposra faragott, ke-
mény, nehéz fából (pl. 
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úgynevezett vasfából) ké-
szült. A  több, különböző 
méretű fésűt és a kala-
pácsot bambuszcsőben 
tárolták ,  egy másik 
bambuszban volt a 
festék nyersanyaga, 
az ama nevű nö-
vény elégetett di-
ójának kicsapódó 
korma.

Ezt keverték össze 
vízzel, kókuszvízzel vagy kó-
kuszolajjal. Azokat a szerszámokat, 
melyeket először használtak egy főnök 
fi ának vagy egy nagycsalád örökösének 
tetoválásakor, a szertartás után meg 
kellett semmisíteni, és darabjait a ma
rae (‚szent hely’, ‚templom’) területén 
elhelyezni.

Az operáció so-
r á n  a  m e s t e r 
( t u h u n a  p a t u 
tiki, marquesa-
s i  n y e l v e n ) 
előbb faszén-
nel  fe lrajzol -
ta a mintát a 
b ő r r e ,  m a j d 
b a l  k e z é b e 
fogta a fésűt, 
az ütőszerszá-
mot szélesebb 
végénél, jobb 
k e z é n e k  h ü -
velykujja és a 
két következő 
ujj között tart-
va apró ütések-
kel követte a raj-
zot, a fésűt időnként 
a festékbe mártva. Bal kezének 
középső ujjára tapacsíkot (tapa = 
’kéregszövet’) tekert a vér felita-
tására.

A fiatalokat serdülőkoruktól 
kezdve különböző szertartások so-
rán vezették be az Emberek (Enana) 
világába, azaz a törzsi közösségbe. 
A  lányokat viszonylag korán, na-
gyobb ünnepség nélkül tetoválták, 
és a fülüket is átfúrták, ezt követően 

házasságkötésükig nagy szabadságnak örvendhettek. A fi úk 
felnőtté avatása 7–12 éves korukban kezdődött a körülmeté-
léssel, de ahhoz, hogy elviseljék a tetoválással járó fájdalmat, 
várniuk kellett 15–20 éves korukig. A tetoválás eredetileg a 

főnökök és fi aik, örököseik kiváltsága volt.

Amikor egy főnök fi a elérte a kívánt kort, sor kerülhe-
tett az első tetoválásra, melyre a főnök meghívta a fi ához 

hasonló korú ifj akat, megrendezte az ünnepségeket, és 
valamennyiük tetoválási költségét is fi zette.

A tetoválók a mesterek/specialisták külön csoport-
ját alkották: a főpapok mellett a második papi osztályhoz 

tartoztak. A tuhuna ’mesterként’, ’tanítóként’ fordítható. Fel-
adatuk között szerepelt a szertartások előkészítése, a főnöki 

családok genealógiájának ismerete, szent dalok előa-
dása dob és fuvola kíséretével, illetve az orvosi be-

avatkozások egy része és főleg a hagyományok 
megtanítása, átadása a fi ataloknak. Tetováló-
ként munkájukért fi zetség járt: egy disznó, bu-

zogány vagy egy fejdísz, esetleg egy tapa, az 
újabb időkben dohány és töltények. A főnökök 

maguk és fi aik számára a legkiválóbb mestereket 
kérték fel, a többieknek meg kellett elégedniük a 

tanulókkal vagy a kevésbé képzettekkel.

A tetoválás művelete a tetoválók házában tör-
tént, amely az általában két hétig tartó művelet során a 

legszigorúbb tapu alá esett: még a közelében sem járhattak 
mások, főleg nem nők. Hasonló tapu védte a fi atalokat, így 
senki sem hagyhatta el a házat, és senki sem látogathatta 
meg őket. A polinéz hit szerint a tuhuna patu tiki istenei az 
operáció elejétől, vagyis a tetoválóház ünnepélyes meg-
nyitásától annak bezárásáig a házban tartózkodtak, érkezé-
sükkor disznómájat áldoztak a tiszteletükre, távozásukkor 
pedig banánfürtöt tettek a kosarukba.

 Anto
ni J

udit A hierarchikus felépítésű 
polinéz társadalom csúcsán 

az isteni eredetűnek tartott 
nemzetségfők, főnökök álltak, 

hatalmuk öröklődött: világi és val-
lási felügyeletük alatt állt a népesség, 

a közemberek java. A főnökök család-
jaiból kerültek ki a papok és a különböző 

mesterségek nagy tiszteletben 
tartott művelői, illetve 

a harcosok 
is.

A z 
a m a -

diót nagy olaj-
tar talma miat t  ré gen 

mécsesként használták: egy 
kókuszpálmalevél erére fel-
fűzött 24 dióból álló füzér 

négy órán át világított.

Óceánia szigetvilágának antropológiai, nyelvészeti 
és kulturális felosztása

A régi technika felélesztése az összpolinéz fesztivál alkalmából. Nuku Hiva, 1999 (fotó: Falchetto A.) 
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Tetoválás közben a mester énekkel kísérte a mun-
kát, ezzel nyugtatva és biztatva a fiatalokat a 
szenvedés tűrésére.

A tetoválás befejeztével felol-
dották a taput, az elzárás után újra 
megszólaltak a csigakürtök és a do-
bok. A  fiúk tapába burkolózva, hogy 
senki se láthassa idő előtt a mintákat, 
hazatértek apjuk házába. Két vagy há-
rom héten keresztül naponta kenegették 
őket különböző növények nedveivel, hogy 
világosabb legyen a 
bőrük, és jobban 
e l ő t ű n j e n e k 
a kékesfeke-
t e  m i n t á k . 
A  szertartást 
a nagy ünne-
pi felvonulás, 
tánc és lako-
ma zárta le, 
melynek so-
rán a fiatalok 
a közösségi 
téren (tohua) 
bemutathat-
ták a völgy 
összes lakójá-
nak az új teto-
válásukat, és 
egyben meg-
ismertethették 
velük újonnan 
kapott neveiket is.

Az első tetoválást követően 3–6 hónapos 
időközönként, illetve különleges alkalmakkor 
(pl. nő esetén az első gyermek születése, férfi -
aknál egy harci tett) folytatták a test díszítését, 
míg az egyént idősebb korára (35–40 évesen) 
tetőtől talpig be nem borították a minták, me-
lyeket látva bárki „leolvashatta” addigi életé-
nek történetét.

A tetoválás eredete és célja szerint sem 
volt soha „ruha” vagy annak helyettesítője: 
a szertartásokhoz kapcsolódó díszekhez volt 
több köze. A társadalmi tagolódás fokozataira 
sem terjedt ki, csak annyiban, hogy néhány mintát 
a főnökökön kívül nem tetoválhattak másra. Fontos sze-
repet játszott viszont az érettség és a termékenység, a repro-
dukciós képesség jelzésében – s ebben a szépség is szempont 
volt: a tetoválatlan ifj ak Marquesason nem is gondolhattak a 
házasságra.

A tetoválás bizonyos előjogokat biztosított 
az egyén számára, így a közös étkezéseknél az 

ételhez való hozzáférés jo-
gát. Éhínség idején a 

főnökök személye-
sen feleltek a törzs 
tagjainak jólété-
ért és az alapvető 
é l e l e m f o r r ás ,  a 
kenyérgyümölcs 
termésének bősé-
géért, ilyenkor biz-
tosítaniuk kellett a 
nagy közösségi tá-
rológödrökben (ua 
ma) őrzött kenyér-
gyümölcspép szét-
osz tását .  Annak 
érdekében, hogy 
mindenki részt ve-
hessen az ételosz-
tás ünnepén, a fő-

nökök meghívására 
tetoválómesterek ér-

keztek, és azoknak, akik 
nem tudták volna megfi zetni a szükséges tetoválást, ingyen 
biztosították a lehetőséget.

A tetoválás mintái az egyén életének nagy fordulópontjai-
hoz igazodva egyéni krónikaként foghatók fel. A képek az erő, a 
mana hordozói voltak, az emlékezet és a tanítás megerősítői, s 

Teii (Nuku Hiva) harcos buzogánnyal és tökedénnyel 
(ipu) (Krusenstern, 1804)

Tetovált minták 
Parima tane főnök 

lábszárán illetve 
felesége combján 

és kezein,

Tuamotu-szigetek, 
Kelet-Polinézia, 
1844‒1849 között

A 
dalok 

az ütés ritmu-
sát utánozták, és a vár-

ható eredményt csodáló nőkről, 
a társadalmi megbecsülésről 
szóltak: ua tuki é, ua tuki é, 

tuki tuki hua ia papárará, 
ua tiki é, ua pokaa é, ua 

pone é…
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egyben a természetfeletti erőkkel való folyamatos 
kapcsolatot biztosították: erre a legjobb példa az 
emberek és a szigetek megteremtőjének tartott 
félisten, Tiki gyakori ábrázolása volt. A  legfon-
tosabb mintáknak általában anatómiailag meg-
határozott helye volt a testen, így a kedvelt ipu 
motívum a felső kar külső és belső oldalára került. 
A tetoválás megszabott sorrendben, előbb alulról 
felfelé haladva történt: a lábak, a törzs hátsó fele, 
a nyak és az arc, majd fentről lefelé a törzs elülső 
fele és a karok kerültek sorra. A minták részben 
ornamentálisak, részben pedig jelképesek: ez 
utóbbiak jelezték a földrajzi, családi, társadalmi 
hovatartozást és állapotot, vagy egy-egy fontos 
eseményt idéztek fel. A díszítőmotívumok java 
a természetből ered: ég, felhő, növények, állatok 
és ezek részei (cápafogak, virágok stb.), de igen 
sok származik a fonásmintákból (pálmalevél ház-
tető, kosarak, táskák, „szőnyegek”) – ezek adják a 
geometrikus díszítések nagy részét.

A Marquesas-szigetcsoporton először 1595-
ben jártak európai hajósok. Újabb látogatásra csak 
200 év múlva került sor (Cook 2. expedíciója során, 1774-
ben), ettől kezdve azonban egyre többen ejtették útba a szige-
teket. A becslések szerint a „felfedezés” idején a hat állandóan 
lakott szigeten mintegy 50–100 ezer ember élhetett. A behurcolt 
betegségek, a belső harcok és az éhínségek miatt 1860 körül már 
csak kb. 10 ezer fő maradt életben, az 1920-as évekre ez a szám 
2000-re csökkent.

A 18. században, de még a 19. század 
első felében is az európai hajósok, keres-
kedők még mindenütt láthattak a szige-
teken tetőtől talpig tetovált férfiakat és 
tetovált nőket: róluk készültek az egykori 
rajzok, festmények és ekkor gyűjtötték 
azokat a bambusz-, tapa vagy fatárgyakat 
(modelleket), amelyeket tetoválási minták 
borítanak. A lakosság, s vele együtt a mes-
terek eltűnését követte a hagyományoké, 

melyeket a misszionáriusok igye-
keztek felszámolni, elértéktele-

níteni. A Marquesas-szigeteken 
mindezek ellenére tovább élt 
a hagyomány, mint Polinézia 
egyéb területein. Ezt használta 
ki Karl von den Steinen német 
orvos és etnológus, aki 1897–
1898-ban dolgozott itt, és sike-
rült dokumentálnia, megmen-
tenie a feledéstől e művészet 
utolsó megnyilvánulásait.

Főleg az ő publikációja 
alapján elevenítették fel a szi-
getlakók az 1980-as évektől 
az egykori tetoválási motívu-
mokat, és kezdték alkalmazni 
a polinéz népek megújulási 
folyamatában, az adott kultú-
rához való tartozás érzésének 
kifejezéseként.

C C C

Női és férfi  tetoválási minták és neveik
(Karl von den Steinen, 1897)
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