
Lábelkötés

A lábelkötés ezer-
éves kínai hagyományát 

csak a 20. század második 
felére sikerült betiltani. Az el-

járást a kislányok 4–7 éves korá-
ban kezdték meg. Lábmosás 

és körömvágás 

után a 3 méter 
hosszú selyempólyát a láb 
belső oldalához szorították, 
majd elkezdték tekerni, négy 
lábujjat a talp alá szorítva, majd az 

ujjakat és a sarkat is egymás felé 
kényszerítették. 

A pólyát összevarrták, 
majd naponta vagy hetente 

kétszer-háromszor 
e l t á v o l í t o t -
ták az elhalt 
részeket. Az 
eljárás vissza-

fordíthat at lan, 
a kötést egy életen át 
viselni kellett. A szorítás következtében gyakori volt 
a gennyesedés és vérmérgezés. A lábelkötéstől 
megváltozik az egész test statikája, az izmok egy 
része és a lábujjak elhalnak, vagy le is esnek.
A kislányok kb. 10%-a bele is halt az eljárásba. 
Egy évig iszonyatos fájdalommal járt, ami egyre 
csökkent, végül a láb érzéketlenné vált. A kis 

lábakat nagyon vonzónak tartották a kínai 
férfi ak, így a menyasszony „értéke” a láb 

méretével is arányos volt.

A bemutatott testmódosítási eljárások tehát végigkísérték 
az emberiség történetét. Szerencsére ezek többsége már ma-
gától kiveszett vagy egyszerűem betiltották, hiszen általában 
borzasztóan fájdalmas, zömükben gyermekkorban végzett 
eljárások voltak, melyek közül több is egy egész életre meg-
nyomorítja alanyát nemcsak testileg, de gyakran lelkileg is.
A fenti beavatkozások többségéhez mérten a tetoválás még a 
legkisebb fájdalommal és a legkevesebb veszélyes következ-
ménnyel jár, s nem mellesleg ma már az esetek döntő részé-
ben saját elhatározásból készül, nem családi, társadalmi vagy 
kulturális nyomásra.
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A legkívánatosabb az 
úgynevezett aranylótusz 

(3 kínai inch – kb. 10 cm), 
majd az ezüstlótusz (4 kínai 

inch – kb. 13,3 cm), végül a vas-
lótusz (5 kínai inch – 16,6 cm). Az 

ennél is nagyobb és főleg az elkötet-
len lábat lenézték, jó házasságra 

esélye sem volt az ilyen 
lányoknak.

A lábelkötés 
végeredménye 
(Kína)

Elkötött lábak röntgenfelvétele (Kína)

„A szépség ára” – A különböző testmódosítási eljárások régészeti nyomairól
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Kontextus

Manapság egyre inkább elfogadottá vált a  tetoválás és a piercing, mint az emberi test esztétikai célú 
díszítése, amely az egyes afrikai, ázsiai, amerikai vagy ausztrál törzsek körében jellemző testdíszítési 
gyakorlattal együtt testmodifi kációs eljárásnak számít. Mindannyian hallhattunk már az etiópiai tányé-

rajkú vagy a burmai/thaiföldi zsiráfnyakú nőkről. E testmodifi kációs módszerek kapcsán nem szabad azonban 
elfelednünk, hogy az adott közösségekben számos esetben többletjelentéssel is bírnak a fentiekhez hasonló, 
ősi hagyományokon nyugvó technikák. Ugyancsak közismert, hogy a kínai lányok és nők egy része még a 20. 
században is (!) olyan speciális lábbelit viselt, ami a megítélésünk szerint egyenesen emberkínzásnak számíthat. 
Ugyanakkor számukra és a kínai társadalom férfi  tagjainak nem csak kecsességet, hanem státuszszimbólumot 
és presztízskérdést jelentett, később pedig általános szokásként terjedt el Kínában az  úgynevezett lótuszláb 
kialakítása. Az ehhez hasonló kulturális identitást, társadalmi státuszt és női szépségideált kifejező eljárásokról 
számos téves képzet alakult ki a „civilizált” nyugati társadalmak körében. Holott az európai nők tehetősebb há-
nyada is fűzőt hordott a darázsderék elérése céljából a 16. és 19. század között. Mi több, a modern nyugati nők 
sem kímélik a testüket, mivel nap mint nap feláldozzák magukat a divat, a szépségipar, egyúttal a társadalmi 
elvárások oltárán. Az új- és jelen kori testmodifi kációs eljárásoktól eltekintve történeti szempontból nézve talán 
a koponyatorzítás kapta a legnagyobb hangsúlyt a régészeti kutatásban.

Az első mesterségesen torzított koponya-
le letek az újkőkori Franciaországból származ-
nak. A koponya nyújtása a 18. dinasztiabeli 
(Kr. e. 16–14. század) egyiptomi uralkodók 
körében is dívott. Gondoljunk csak No-
fertiti egyiptomi királyné mellszobrára! 
A Nílus vidékére talán a minószi Kréta 
irányából terjedt el, majd a  hettiták 

révén Kis-Ázsiában jelent meg a szokás. A Kr. 
e. 1. évezred közepe után Közép-Ázsiában, 

a  mai Kirgizisztán, Kazahsztán, Üzbegisz-
tán és Tádzsikisztán területén tűnt fel 

a koponyatorzítás, majd a Krisztus szüle-
tését követő évszázadokban a mai Irán 

területén, valamint a Kaukázusban és 
a Krím-félszigeten.

Mihácz i-Pálf i  Anett

 „Így torzítja el az anyai szeretet
a gyermekeket a későbbi csaták kedvéért”

 „Így torzítja el az anyai szeretet
a gyermekeket a későbbi csaták kedvéért”

a gy
ermekeket a későbbi csaták kedvéért”

 „Így torzítja el az anyai szeretet
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„Így torzítja el az anyai szeretet a gyermekeket a későbbi csaták kedvéért”
A késő római korban és különösen 

a népvándorlás korában a Kárpát-meden-
cét is elérte a koponyatorzítás szokása, sőt 
túl is haladt innen Nyugat-Európa felé. 
Amikor Európában néhány évszázad után 
leáldozott ennek hagyománya, a Föld má-
sik felén pont akkor honosodott meg. Dél- 
és Közép-Amerikában ugyanis a maják, 
az ajmarák, az inkák és az olmékok körében 

(8–15. század) is kialakult. 
Amerikában, Afrikában 

egy évezreddel korábban azt állapította 
meg, hogy a koponyatorzítás alapjában 
véve társadalmi szokás volt.

Ezzel az  állítással a  kulturális ant-
ropológiai kutatások (pl. Peruban) is 
egybecsengenek. Az  írott kútfők és je-
lenkori forrásaink is egyértelműen arra 
utalnak tehát, hogy azokban a kultúrák-
ban, ahol ismert volt a testmodifi káció-
nak ez a  formája, a  torzított koponyájú 
egyének magas(abb) társadalmi szinten 

álltak. A szépségideál ilyen mérvű meg-
testesülése bizonyára idővel a  társada-
lom legfelsőbb rétegeiből csorgott le 
a köznép szintjére, és egyfajta divatként 
terjedhetett tovább. Végeredmnyében 
a  koponyatorzítás kialakulását és alkal-
mazását rendszerint szakrális/rituális 
megfontolásból fakadó és/vagy eszté-
tikai indíttatású motivációkkal és külön-
böző társadalmi csoportokhoz való tar-
tozás igényével magyarázzák a kutatók.

A hazai történeti embertani adatok 
alapján talán nem túlzás azt állítani, 
hogy „az európai makrokefál [hosszú 

Kínai szokás szerint elkötött lábfej 
(lótuszláb) röntgenfelvétele egy ma-
gas sarkú cipőt viselő nő lábfejének 

összehasonlításában (Frank and 
Frances Carpenter Collection. 
Színezett röntgenkép: Hugh 
Turvey)

Regöly-Mérei Gyula (1908–1974) orvos,
orvostörténész, paleopatológus

Torzított koponyájú 
indián (cowlitz) anya, 

karjában speciális 
szerkezettel torzí-
tott gyermeke (Paul 

Kane festménye)

Ölében fekvő kisgyer-
mekét zsineggel körkö-

rösen torzítja egy arawe 
anya Pápua Új-Guineában 

(fotó: Beatrice Blackwood)

és Óceániában, sőt eu-
rópai elmegyógyinté-
zetekben még a 19–20. 
század folyamán is felje-
gyeztek eseteket!

A koponyatorzítással 
járó patológiás elváltozások 
kérdése mind a mai napig vitatott. A leg-
újabb szakvélemények szerint a koponya 
torzítása voltaképpen nem járt az egész-
ségre káros következményekkel.

Sidonius Apollinaris, Kr. u. 5. század-
ban élt római politikus, író, püspök forrása 
nyomán gyakran emlegetik toposzként, 
miszerint az eljárás célja az volt, hogy 
a torzított koponyájú hunok vagy hunnak 
kinéző harcosaik félelmetesnek tűnjenek 
az ellenség szemében.

Ezzel szemben Hippokratész, 
Kr. e. 5–4. századi orvos, akit az orvos-
tudomány atyjaként ismerünk, már 
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„Így torzítja el az anyai szeretet a gyermekeket a későbbi csaták kedvéért”
koponyájú] kérdés kulcsa Magyarországon van”. Noha már a 3. 
századi szarmata népesség körében is fel-feltűnt a koponya-
torzítás szokása, egyelőre csak kisszámú torzított koponyale-
letet ismerünk ebből a korai időszakból. Lényegében az 5. szá-
zadtól számolhatunk a koponyatorzítás szokásának szélesebb 
körű Kárpát-medencei elterjedésével.

A történeti és régészeti adatok 
alapján számos kísérlet született 

a népvándorlás kori koponya-
torzítás eredetének a meg-

határozására. Joachim 
Werner, 20. századi 

német régész sze-
rint például a hun 

vezetőréteg gya-
korolta ezt a szóban 

forgó szokást, és a torzí-
tott koponyájú, kiváltképp 

a mongolid vonású férfi akat 
nevezte ő Attila hunjainak. Ez 

a nézet ma már nem állja meg a he-
lyét. Régészetileg csak az európai hu-

noknak alávetett vagy a velük 
szövetkezett iráni és germán 
nyelvű népek körében tudjuk 
a  koponyatorzítás szokását 
azonosítani.

társadalmi rétegekben is. A tárgyalt sírok régészeti leletanyagát 
összehasonlítva a temetők nem torzított koponyás temetke-
zéseinek a leletegyütteseivel azt az eredményt kapjuk, hogy 
összességében nézve nem mutatnak szignifi káns különbséget, 
azaz jelentősen magasabb vagy alacsonyabb társadalmi szintet.

Egy rövid gondolat erejéig érdemes még egy 
további kérdésre kitérnünk. Tulajdonképpen mikor 

is hagytak fel a  Kárpát-medencében a  szóban for-
gó koponyamodifi kációs eljárással? Láthattuk, hogy 

a  Hun Birodalom és a  Gepida Királyság idejéből szá-
molhatunk leginkább torzított koponyás temetkezések-

A Kárpát-medencében 
döntően magányos és kis-
családi hun kori barbár és 
germán temetkezésekben, 
továbbá a medence keleti fe-
lében az 5–6. század folyamán 
használt, nagy sírszámú gepida 
soros temetőkben elhantolt 
férfi ak, nők és gyermekek ko-

ponyáján mutatkoznak meg a koponyatorzítás jelei. Egyébként 
közel egyenlő arányban jelentkezik a kopo-
nyatorzítás a nők és a férfi ak körében, de 
az idő előrehaladtával inkább a nők 
körében dívott.

A hazai torzított kopo-
nyás – hol gazdagabb, 
hol pedig szegénye-
sebb – leletanyaggal 
rendelkező temetkezé-
sek régészeti elemzése arra 
mutatott rá, hogy egyaránt 
követték a szokást a maga-
sabb és alacsonyabb rangú 

CT-felvétel egy
alsó-ausztriai
hun kori torzított 
koponyáról

A népvándorlás kori Kárpát-medencében 
jellemző, bandázzsal történő kettős
fronto-occipitalis (homlok–nyakszirti)
torzítás rekonstrukciója (Bernert Zsolt)Bartucz Lajos (1885–1966) a sze-

gedi embertani tanszék alapítója, 
vezetője és az ELTE Embertani 
Intézet egykori tanszékvezetője
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kel. A közelmúltban viszont fény derült arra, hogy még az avar korban (a 6–8. szá-
zad között) is jelen volt a szokás, noha ezt az új felfedezést egyelőre kevés, kizárólag 
a Tiszántúlról származó eset támasztja csak alá.

A koponyatorzítás szokása földrészeken átívelően az  őskortól napjainkig 
vélhetően egymástól függetlenül tűnt fel újra és újra. Távlatokban szemlélve 
úgy tűnik, egészen véletlenszerűen játszódtak le időben és térben hasonló 
folyamatok. A  szokás elterjedését illetően csupán egy-egy kontinensen be-
lül, regionálisan és szűkebb időhatárokon belül rajzolódnak ki összefüggések. 
A kora népvándorlás kori Kárpát-medencében és térségében például népesség-
mozgásokkal és -változásokkal mindenképpen számolnunk kell. De ugyancsak 
jelentősek az egykori kommunikációs terek, kapcsolati hálók és a kapcsolatok 
irányainak változásai is. A  magyarországi régészeti lelőhelyekről ismert 5–6. 
századi temetőkben és magányos sírokban dokumentált temetkezési szokások, 
régészeti leletek és maga a koponyatorzítás elemzésének az eredményei a hun 
és a gepida korban megjelenő elit és köznép összetettebb társadalmi változá-
sairól tesznek egyértelmű tanúbizonyságot.
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Torzított koponyájú lánygyermek 
ékszerei és ruharögzítői az 5. századból 
(fotó: Rippl-Rónai Múzeum)

Hun kori torzított koponya
a Dél-Dunántúlról
(fotó: Horváth Lilla Éva, Göcseji Múzeum)

Hun kori torzított 
koponya arcrekonst-

rukciója
(Kustár Ágnes, fotó: 

Horváth Lilla Éva,
Göcseji Múzeum)

Kora avar kori gepida (?) gyermek torzított
koponyája a Dél-Alföldről (fotó: Bereczki Zsolt)

„Így torzítja el az anyai szeretet a gyermekeket a későbbi csaták kedvéért”
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Ma már a radiokarbon kormeghatározásoknak köszönhetően jól tudjuk, hogy Kr. e. kb. 3200-ból 
származik a ma ismert legkorábbi „testfestés”, azaz az évekig/évtizedekig maradandó tetová-
lás. Az olasz Alpokban, a Hauslabjoch-Tisenjoch-gleccser jegéből kiolvadt múmia, Ötzi testén 

ugyanis 15 helyen is sikerült megfi gyelni tetoválás nyomait.

Ötzinél jóval fi atalabbak (Kr. e. 400–200 közöttiek) ugyanak-
kor a dél-szibériai Altáj-hegység melletti Pazirik kurgánjaiból szár-
mazó, ugyancsak a száraz hidegnek köszönhetően megőrződött 
mumifi kálódott nők és férfi ak tetovált maradványai. A paziriki nép 
által földből felhordott nagy méretű sírhalmok alá fagerendákból 
épített, belül színes nemezszőnyegekkel díszített sírkamrákban 
gyakran kocsival, lovaikkal, s aranyfóliával bevont fa ivókészleteik-
kel eltemetett vezető réteg tagjai látványos, leginkább állatalakos 
tetoválásokkal díszítették magukat. E tetoválásokat készítő mes-
terek bizonyosan valamiféle „mintakönyvekből” dolgozhattak, az 
egyéni megrendelő óhaja szerint kombinálva az egyes elemeket. 
A ma a szentpétervári Ermitázs múzeumában található múmiák 
különböző testrészein sárkányok, párducok, szarvasok, lovak, 
kecskék és madarak tűnnek fel.

Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a „mintakönyvek” mel-
lett a  profi  tetoválók nem feltétlenül használtak sablonokat. 
Bár az alább bemutatásra kerülő agyagból készült tárgyak (a 
szakirodalomban a pintadera, azaz a „testpecsétlő” kifejezést 
használják rájuk) akár erre is alkalmasak lehetnének. Én mégis 

úgy vélem, hogy e tárgyak sokkal inkább a kevésbé maradan-
dó testszépítő eljárás, azaz a testfestés nyomóformái voltak.

Ilyen nyomóforma és festék (itt narancsszínű arzén-szulfi d 
ásvány) együttese jelenleg csak a  szentes-vekerzugi 86., bi-
zonytalanul nőnek meghatározott sírból ismert. A fekete színt 
koromból, a fehéret mészből, a pirosat/bordót okkerből, a sár-
gát pedig kiégetett okkerből nyerhették, és nyilván számos 
növényi eredetű festéket is használhattak.

A Vas megyei pintaderák közül talán a  leglátványosabb 
a Szombathelyhez közeli falu, Sé határában feltárt lelet. A szkí-
ta kori testpecsétlő az Arany-patak mellett 1998-ban egy lakó-
park építését megelőző leletmentő ásatás során feltárt korabeli 
településről származik. A motívum a Kárpát-medencei arany-
lemezekről (ebbe a  körbe sorolhatók a  mezőkeresztes-zöld-
halompusztai és a tápiószentmártoni szkíta „aranyszarvasok” 
is), de az Altáj-vidéki sírok csont- és fafaragványairól, valamint 
textiljeiről és tetoválásairól is jól ismert. Mindezeken termé-
szetesen klasszisokkal jobb minőségi kivitelben. A pintaderát 
a  település egyik háztapasztásrétege alól, egy sütőkemence 
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Egy paziriki sírkamra rekonstrukciója (fotó: Kirill Samurskiy)
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