
Azt tudjuk, hogy a ruszok a kelet-európai, elsősorban keleti szláv, vala-
mint steppei nomád népek kulturális hatása alá kerültek, hosszabb távon 
nyelvüket is elvesztették, és elszlávosodtak. Felmerült, hogy a  testükön 
megfi gyelt rajzok a paziriki (Altáj-hegység, Szibéria) múmiák tetoválásaival 
állíthatók párhuzamba, azaz valamilyen steppei nomád kulturális hatás 
eredményei lehetnek. Emellett azonban logikusan azt is feltételezhetjük, 
hogy az ábrázolásmód a korabeli skandináv művészetből (is) meríthetett, 
amely díszítőművészet a  különböző tárgyakon, régészeti leleteken jól 
megfi gyelhető.

A másik probléma az, 
hogy nem tudjuk, hogy 

vajon mennyire lehe-
tett a tetováláskészí-

tés elterjedt a  ru-
szoknál. 

Ibn Fadlán 
nem ír arról, 

hogy ez egy 
szűkebb társadal-

mi réteg kiváltsága 
volt, avagy széles körben 

elterjedt szokás. Az általá-
nos fogalmazásmód azonban 

inkább az utóbbira enged következtetni.

A tetoválás tehát – legalábbis a  ru-
szoknál – nem zárható ki, de ennek 

eredete és az elterjedt-
sége kérdéses. Külö-

nösen bizonytalan az 
arc- vagy fejtetoválás 

létezése, amelyről még 
Ibn Fadlán sem tesz 
említést. Mindebből te-
hát úgy tűnik, hogy a fi l-
mek és sorozatok tetovált 

északi hőstípusának a  léte-
zése a források tükrében va-
lamelyest gyenge lábakon áll, 

de elvetni sem lehet teljesen!
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Leo

Diakonosz bizánci 
történetíró igen részletesen jelle-

mezte Szvjatoszláv rusz fejedelem külsejét, de nem 
említ sem tetoválást, sem ekként értelmezhető testdí-
szítést: „középtermetű, nem túl magas, nem túl alacsony. 
Sűrű szemöldök, világoskék szem, pisze orr. Nem viselt sza
kállt, csak rendkívül hosszú és tömött bajuszt a felső ajka fölött. 
A  koponyája teljesen csupasz volt, az egyik oldalán lecsüngő haj
tinccsel, ami nemzetsége előkelő származására utalt. Erős nyak, széles 
mellkas, s minden más testrészt tekintve is meglehetősen arányos 
alkat. Komornak és barbárnak tűnt. Az egyik fülében aranykarika 
függött, melyet két gyöngyszem által közrefogott rubinkő ékí
tett. Fehér öltözéke csak a tisztaságával ütött el kíséretének 

ruházatától.” Persze az is elképzelhető, hogy ameny-
nyiben Szvjatoszlávnak volt tetoválása, 

úgy a  ruhája egyszerűen 
eltakarta azt.

Emberábrázolás
Kékfogú Harald
érméjén

Rusz harcos-kereskedő ábrázolása 
Ibn Fadlán leírása alapján

Viking tetoválás készítése hagyományos 
eszközökkel

Egy lap Ibn Fadlán munkájából

Volt-e tetoválásuk a viking kori skandinávoknak?
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Címlapsztori

A mikor Cook kapitány tudós utastársa, Sir Joseph Banks egy polinéz tetovált férfi val 1771 júliu-
sában Angliába érkezett, az európai közvélemény szinte egyszerre döbbent le és csodálkozott 
el a tetoválás szokásán, pedig írott és szerencsére manapság már régészeti források sora is 

bizonyítja, hogy a tetoválás korántsem volt ismeretlen szokás Európában a 18. századot megelőzően. 
(Ötzi tetoválásainak köszönhetően tudjuk, hogy már egészen a rézkortól kezdve!)

Erre talán az egyik legjobb írásos bizonyíték a 13. századi itáliai világ-
utazó, Marco Polo munkája, a Csodák könyve, amely kétségkívül a késő 
középkor egyik legnépszerűbb olvasmánya volt, s így például fontos 
szerepet töltött be Kolumbusz sorsának alakulásában, sőt Amerika fel-
fedezésében is. (Kolumbusz Marco Polo könyvét olvasva szeretett volna 
eljutni az abban leírt csodás országokba, méghozzá nyugat felé hajózva.) 
A  Belső-Ázsián keresztül a  mongol kori Kínába eljutó itáliai kereskedő 
sok éves távol-keleti tartózkodást követően végül tengeri úton jutott 
vissza a Közel-Keletre, majd onnan Velencébe. (Amennyiben persze nincs 
igaza egy angol kutatónak, Francis Woodnak és követőinek, akik úgy 
vélik, Marco Polo valójában sohasem járt Kínában, legfeljebb Perzsiáig 
juthatott el, s beszámolóját más kereskedők úti élményeiből meríthette.)

A mű bevezetője szerint Marco Polo végül egy genovai börtönben 
mondta tollba élményeit egy bizonyos pisai úriembernek, Rusticchiónak 
vagy Rustichellónak. Művének későbbi hatását mi sem mutatja jobban, 
mint hogy egy olyan világban tudott széles körben elterjedni, amikor 
még Európában nem is ismerték a  könyvnyomtatást (jelenleg is több 
mint 150 kézirata ismert, sőt egy 1477-es nyomtatott német nyelvű ver-
ziója arról tanúskodik, hogy a  legkorábban kinyomtatott európai köny-
vek között volt). Marco Polo pedig – annyi más, csodálatos s az európaiak 
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Polo
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Marco Polo az egyik első nyomtatott kiadványban
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Marco Polo a tetoválásról
számára hihetetlen dolog említése mellett – több ízben is megemlékezik 
a  tetoválás szokásáról, így, ha másból nem is, ebből a  könyvből már 
a művelt európaiaknak is ismerniük kellett az eljárást jóval Cook polinéziai 
hajóútját megelőzően.

Mai szemmel nézve Marco 
Polo kötete egyébként koránt-
sem könnyed olvasmány, leírásai 
ugyanakkor meglepően precí-
zek, pontosak. Nincs ez másként 
a  tetoválás szokásának említése-
inél sem, Marco Polo könyvében 
ugyanis legalább három helyen 
is írt tetováltakról. Elsőként műve 
50. fejezetében a következőképp:

„Ha Karadzsant elhagyjátok, 
és öt napig utaztok nyugat felé, 
egy Zardandan nevű tartományba 
érkeztek. A  nép bálványimádó és 
a  Nagy Kán alattvalója. A  főváros 
neve Vocsan. Az ország népe csu
pa aranyfogat hord, vagy jobban 
mondva, egyfajta aranyburkolattal 
fedi a  fogait; igen ügyesen csinálják: az alsó és a  felső fogakat egyaránt el tud
ják fedni. De csak a  férfi aknál dívik, az asszonyoknál nem. A  férfi ak karjukra és 
lábukra is fekete színű sávokat meg csíkokat mesterkednek, mégpedig a követke
zőképpen: vesznek öt egymáshoz kapcsolt tűt, és ezekkel addig szúrják a húsukat, 
míg vérzik, aztán valami fekete anyaggal bedörzsölik; ez soha nem tüntethető el. 
Az előkelőség és a fi nomság jelének tekintik az ilyen fekete sávot. Meg kell mon
dani, a férfi ak úriemberek a maguk módján, és háborúskodáson, vadászaton és 
solymászaton kívül semmit sem csinálnak. Minden munka a nőkre hárul, akik há
borúban foglyul ejtett rabszolgák segítségével végzik el.” (Vajda Endre fordítása)

A Marco Polo által leírt helyszín ma a délnyugat-kínai Junnan tartomány-
ban található Jung Csang (Baosan). E vidék népcsoportjai között pedig van 
olyan is, amelyik még a közelmúltig is gyakorolta a hagyományos tetoválás 
szokását. Az úgynevezett derung népcsoporthoz tartozó nőket például az 
arcukon bambuszból készült tűkkel tetoválták. Ezt még zömmel férjhez me-
netelük előtt, nagyjából 12-13 éves korukban csinálták meg nekik, egy-egy 
nem tetovált arcú leány korábban férjhez sem mehetett. Ma már a  szokás 
azonban eltűnőben van körükben, néhány tucat idősebb derung hölgyön kí-
vül már nem élnek tetovált arcú nők Junnanban. S bár Marco Polo leírásában 
nem a nők, hanem a férfi ak voltak tetováltak, a tetoválás ősiségének kérdésén 
Junnan tartományban ez nem változtat. A második részlet ugyanakkor talán 
még izgalmasabb: „Kaudzsigu tartomány kelet felé fekszik, és királya van. A nép 
bálványimádó, és saját nyelvét beszéli […] Az egész nép, vagy legalábbis nagy 
része bőrén tűvel szúrt jeleket visel, melyek oroszlánokat, sárkányokat, sasokat, 
darvakat és tudom is én micsodát ábrázolnak, és ezek a képek úgy beleevődtek 
a bőrbe, hogy többé ki nem törölhetők. Ilyen jelekkel van tele arcuk, mellük, nya
kuk, karjuk, kezük, hasuk is, egyszóval az egész testük; úgy csinálják, hogy először 
a kliens ízlése szerint való fi gurákat feketével rárajzolják az egész testre. Ezután 
kezét, lábát összekötözik, és két vagy három segéd megfogja; a mester pedig, ki
nek ez az egyetlen foglalkozása, öt tűt vesz elő, melyek négyszög alakban vannak 
megerősítve, az ötödikkel a közepén, ezekkel mindenhová odaszúr, ahol rajz van; 
közvetlenül ezután tintát öntenek a szúrásokra, amitől az előrajzolt ábra megje

Sir Joseph Banks

Omai, az Angliába hozott polinéz portréja

Egy oldal a Csodák könyvéből

 Tetovált arcú derong nő
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lenik. Munka közben a kliens úgy szenved, hogy az felér a purga
tórium kínjaival. Mégsem mondana le róla, mert ezt az előkelőség 
jelének tekintik, és azt csodálják a legjobban, aki leginkább elék
telenítette magát. Sokan bele is halnak a festésbe, mert közben túl 
sok vért veszítenek.” (Vajda Endre fordítása)

Kaudzsigu ma Kínán kívül esik, feltehetően a Vietnam észa-
ki részén található Giao Chi/Jiaozhi-vel azonosítható, a Vörös- 
és a  Fekete-folyó vidékén. E királyság korábban két ízben is 
visszaverte a mongol támadást, mígnem 1287-ben elfoglalták 
a mongol nagykán, Kubiláj seregei. Marco Polo bálványimádók-
nak a  nem keresztényeket nevezi, többnyire a  buddhistákat. 

Érzékletes leírásából kiderül, hogy nem pusztán nonfi guratív 
tetoválásokkal lehet számolni ekkortájt, de állat- (oroszlánok, 
sasok, darvak) és egyéb fi gurális ábrázolások (sárkányok) hasz-
nálatával is. A  fenti motívumok egytől egyig a  kínai kultúra 
szerves részét képező alakokból kerültek ki. Marco Polo precí-
zen leírja a tetoválások készítési technikáját is, mely az „utóla-
gos” festékanyag-bevitelnek köszönhetően valamelyest eltér 
a  leginkább ismert technikától. Roppant izgalmasak egyúttal 
a  tetoválás társadalmi elfogadottságára, sőt előkelőségére 
vonatkozó megjegyzések is. Ennek fényében már nem is any-
nyira meglepő, hogy a  harmadik részletben Marco Polo már 
valóságos tetoválóturizmusról emlékezik meg: „Itt van egyúttal 
Zajton kikötője, melyet az indiai hajók keresnek fel fűszerekkel és 
mindenféle értékes áruval. […] A  nép bálványimádó, rendkívül 
békeszerető, és szereti a  könnyű, 
gyönyörűségekben gazdag 
életet. Sokan jönnek ide 
India belső részeiből, 

Marco Polo 
utazásai 1271 és 1295 között
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számára hihetetlen dolog említése mellett – több ízben is megemlékezik 
a  tetoválás szokásáról, így, ha másból nem is, ebből a  könyvből már 
a művelt európaiaknak is ismerniük kellett az eljárást jóval Cook polinéziai 
hajóútját megelőzően.

Mai szemmel nézve Marco 
Polo kötete egyébként koránt-
sem könnyed olvasmány, leírásai 
ugyanakkor meglepően precí-
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is írt tetováltakról. Elsőként műve 
50. fejezetében a következőképp:
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és öt napig utaztok nyugat felé, 
egy Zardandan nevű tartományba 
érkeztek. A  nép bálványimádó és 
a  Nagy Kán alattvalója. A  főváros 
neve Vocsan. Az ország népe csu
pa aranyfogat hord, vagy jobban 
mondva, egyfajta aranyburkolattal 
fedi a  fogait; igen ügyesen csinálják: az alsó és a  felső fogakat egyaránt el tud
ják fedni. De csak a  férfi aknál dívik, az asszonyoknál nem. A  férfi ak karjukra és 
lábukra is fekete színű sávokat meg csíkokat mesterkednek, mégpedig a követke
zőképpen: vesznek öt egymáshoz kapcsolt tűt, és ezekkel addig szúrják a húsukat, 
míg vérzik, aztán valami fekete anyaggal bedörzsölik; ez soha nem tüntethető el. 
Az előkelőség és a fi nomság jelének tekintik az ilyen fekete sávot. Meg kell mon
dani, a férfi ak úriemberek a maguk módján, és háborúskodáson, vadászaton és 
solymászaton kívül semmit sem csinálnak. Minden munka a nőkre hárul, akik há
borúban foglyul ejtett rabszolgák segítségével végzik el.” (Vajda Endre fordítása)

A Marco Polo által leírt helyszín ma a délnyugat-kínai Junnan tartomány-
ban található Jung Csang (Baosan). E vidék népcsoportjai között pedig van 
olyan is, amelyik még a közelmúltig is gyakorolta a hagyományos tetoválás 
szokását. Az úgynevezett derung népcsoporthoz tartozó nőket például az 
arcukon bambuszból készült tűkkel tetoválták. Ezt még zömmel férjhez me-
netelük előtt, nagyjából 12-13 éves korukban csinálták meg nekik, egy-egy 
nem tetovált arcú leány korábban férjhez sem mehetett. Ma már a  szokás 
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nem a nők, hanem a férfi ak voltak tetováltak, a tetoválás ősiségének kérdésén 
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része bőrén tűvel szúrt jeleket visel, melyek oroszlánokat, sárkányokat, sasokat, 
darvakat és tudom is én micsodát ábrázolnak, és ezek a képek úgy beleevődtek 
a bőrbe, hogy többé ki nem törölhetők. Ilyen jelekkel van tele arcuk, mellük, nya
kuk, karjuk, kezük, hasuk is, egyszóval az egész testük; úgy csinálják, hogy először 
a kliens ízlése szerint való fi gurákat feketével rárajzolják az egész testre. Ezután 
kezét, lábát összekötözik, és két vagy három segéd megfogja; a mester pedig, ki
nek ez az egyetlen foglalkozása, öt tűt vesz elő, melyek négyszög alakban vannak 
megerősítve, az ötödikkel a közepén, ezekkel mindenhová odaszúr, ahol rajz van; 
közvetlenül ezután tintát öntenek a szúrásokra, amitől az előrajzolt ábra megje
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lenik. Munka közben a kliens úgy szenved, hogy az felér a purga
tórium kínjaival. Mégsem mondana le róla, mert ezt az előkelőség 
jelének tekintik, és azt csodálják a legjobban, aki leginkább elék
telenítette magát. Sokan bele is halnak a festésbe, mert közben túl 
sok vért veszítenek.” (Vajda Endre fordítása)

Kaudzsigu ma Kínán kívül esik, feltehetően a Vietnam észa-
ki részén található Giao Chi/Jiaozhi-vel azonosítható, a Vörös- 
és a  Fekete-folyó vidékén. E királyság korábban két ízben is 
visszaverte a mongol támadást, mígnem 1287-ben elfoglalták 
a mongol nagykán, Kubiláj seregei. Marco Polo bálványimádók-
nak a  nem keresztényeket nevezi, többnyire a  buddhistákat. 

Érzékletes leírásából kiderül, hogy nem pusztán nonfi guratív 
tetoválásokkal lehet számolni ekkortájt, de állat- (oroszlánok, 
sasok, darvak) és egyéb fi gurális ábrázolások (sárkányok) hasz-
nálatával is. A  fenti motívumok egytől egyig a  kínai kultúra 
szerves részét képező alakokból kerültek ki. Marco Polo precí-
zen leírja a tetoválások készítési technikáját is, mely az „utóla-
gos” festékanyag-bevitelnek köszönhetően valamelyest eltér 
a  leginkább ismert technikától. Roppant izgalmasak egyúttal 
a  tetoválás társadalmi elfogadottságára, sőt előkelőségére 
vonatkozó megjegyzések is. Ennek fényében már nem is any-
nyira meglepő, hogy a  harmadik részletben Marco Polo már 
valóságos tetoválóturizmusról emlékezik meg: „Itt van egyúttal 
Zajton kikötője, melyet az indiai hajók keresnek fel fűszerekkel és 
mindenféle értékes áruval. […] A  nép bálványimádó, rendkívül 
békeszerető, és szereti a  könnyű, 
gyönyörűségekben gazdag 
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Egy derong tetoválás eszközei és mintája

Kubiláj nagykán
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hogy a korábban említett módon tűvel telerajzoltassák testüket, mert a város 
lakói ebben a mesterségben igen jártasak.” (Vajda Endre fordítása)

Zajton ma a dél-kínai Csuancsou városa, India pedig itt, ebben az eset-
ben Kínát jelenti. A fenti, tetoválásra szakosodott mester, illetve a tetová-
lóturizmus említése is arra utal, hogy egy, a 13. századi Kínában valóban 
széles körben elterjedt szokásról lehetett szó.

Itt és most nem kívánunk állást foglalni a közel negyed százada folyó 
tudományos vitában azzal kapcsolatban, hogy Marco Polo maga járt-e Kí-
nában, de a fenti három passzus arról tanúskodik, hogy akár ő maga, akár 
más volt is szemtanúja a kínai tetoválásoknak és azok készítésének, megle-
hetősen pontos, precíz képet közvetítettek minderről.

A tetoválás szokása pedig a  Marco Polo által is használt selyemúton 
messzire terjedhetett el, akár a  selyemút legnyugatibb végpontjának 
számító Közel-Keletig és Levantéig. A  tetoválás kora újkori történetével 
foglalkozó történész, Anna Felicity Friedman véleménye szerint a  Szent-
földről Európába visszatérő keresztesek, majd a későbbi levantei (máltai, 
itáliai stb.) kereskedők, tengerészek körében is rendkívül népszerűek vol-
tak a  vallásos tematikájú – kereszteket, szent szimbólumokat, pl. a  Ma-
donnát ábrázoló – tetoválások. Ilyet bizonyítható módon a  Szentföldön 
megforduló William Lithgow is magára tetováltatott 1612-es jeruzsálemi 
zarándokútja során. John Bulwer igen beszédes című, 1653-ban London-
ban kiadott könyvében, az Anthropometamorphosisban ugyancsak több 
szót ejt és képeket is közöl tetovált emberekről, így bár Cook említett 1771-
es expedíciója kétségkívül fordulópontot jelentett a tetoválás modern kori 
elterjedését illetőleg, szó sincs arról, hogy Európában csak ekkor találkoz-
tak volna először a  tetoválás szokásával. S bár a  keresztes háborúk kora 
rég elmúlt, és a levantei kereskedelem is kétségkívül lehanyatlott már a 18. 
század végére, Marco Polo műve ékes bizonyítékát adja, hogy az Óceániát 
megjárt brit matrózok által újból elterjesztett és mára globális divathul-
lámmá erősödött tetoválás már a középkori Európában is jól ismert volt. 
Ezért azt is mondhatjuk, hogy bár időről időre eltűnt a tetoválás Európá-
ból, ilyen vagy olyan forrásból végül mindig valahogy visszatalált az öreg 
kontinensre.

C C C

Marco Polo a tetoválásról

William Lithgow kötete, benne a szerző portréjával, török viseletben

Lithgow tetoválása

Tetovált piktet ábrázoló
metszet Bulwer kötetéből

John Bulwer 1653-as kötetének címlapja
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Címlapsztori

A test díszítésének mű-
vészete egyidejű az embe-
riséggel. Már az ősember is 
viselt különféle ékszereket, 
gyöngyöket, és színes minták-
kal díszítette testét. De mégis 
milyen célból? A mai modern 
társadalmak tagjai leginkább 
hiúságból ékesítik magukat, 
azonban régen ez a magatar-
tási forma egyfajta beavatási 
szertartás lehetett, és transz-
cendens értékkel bírhatott. 
A gonosz erők távoltartása, a 
közösséghez tartozás jelölője, 
esetleg az ellenség elijeszté-
se, mind-mind fontos célok 
lehettek. A test díszítésének 
egyik ilyen eszköze a tetová-
lás, amely sok kultúrában több 
ezer éves hagyománnyal ren-
delkezik.

Az irezumi – a hagyomá-
nyos japán tetoválás – már 
évezredek óta jelen van Ja-
pánban, és a mai napig is a 
társadalom és a kultúra egy 
meghatározó szegmensét al-
kotja. A japán tetoválás erede-
te egészen a Jōmon-korszakig 
(Kr. e. 10 000 – Kr. e. 300) nyúlik 
vissza. Ezt a korszakot a zsinór-
mintás agyagedényeiről ne-
vezték el. Ebben a korszakban 
a japánok ősei veremházakban 
laktak, halászó-vadászó-gyűj-
tögető életmódot folytattak. 
Az embereket és állatokat 
ábrázoló szakrális jellegű 
agyagfi gurák, az úgynevezett 
dogūk is ennek a korszaknak 
a jellegzetességei. A kutatók 
feltételezései szerint ezeknek 

Egy megbélyegzett művészeti irány? 

az agyagfi guráknak az arcán 
tetoválásra emlékeztető min-
ták jelennek meg. Ezeket az 
agyagfigurákat rituális, te-
metkezési célokra használták 
fel, így feltételezhető, hogy a 
tetoválás szakrális jelentéssel 
bírt a japánok életében.

A harmadik század-
ból származó kínai 
Gishiwajinden 

a legrégebbi írott forrás, amely 
a japánokról említést tesz. 
Ebben a műben találhatunk 
olyan részt, amelyben a teto-
válás transzcendens, védel-
mező funkciója jelenik meg. 
A szöveg arra is utal, hogy a 
testet borító minták később 
a társadalmi státusz jelölésé-
re is szolgáltak. A nagy japán 
krónika, a Nihonshoki a tetová-
lásról mint büntetési eszköz-
ről nyilatkozik. Egyes kutatók 
szerint ebben a korszakban 
alkalmazták a büntetésnek ezt 
a fajta módszerét. Ezek a teto-
válások olyannyira feltűnőek 

voltak, hogy akik ilyennel ren-
delkeztek, teljes mértékben 
kiszorultak a társadalomból, 
megvetően tekintettek rájuk. 
Ezeket a büntető tetováláso-
kat a homlokon, illetve a karon 
helyezték el. Később azonban 
a fi guratív tetoválás elterjedé-
sével módjuk nyílt a megbé-
lyegzett bűnözőknek ezeket a 
tetoválásokat színes mintákkal 
elfedni. Sokak szerint innen 
eredeztethető a jakuzák [azaz 
a csoportba tömörült japán 
bűnözők – a szerk.] és a teto-
válás kapcsolata.

A hagyományos 
japán tetoválás
 Bereczki Nóra
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