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A TETOVÁLÁSOKRÓL 

„Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást.  
Én vagyok az ÚR!” (3Móz19:28)  

 
 
Nemrégiben együttesen rákerestem a „tetoválás” és a „Biblia” kifejezésekre, és csak olyan 
találatokat jelenített meg a Google, amelyek egytől egyig bűnnek tartják a tetoválást, és úgy 
gondolják, hogy keresztényként nem helyes tetoválást készíttetni. Napjainkban azonban 
egyre élénkebb az érdeklődés a tetoválásokkal kapcsolatban. Vannak olyanok, akik 
gyorselhatározásból egy olyan mintát tetováltatnak magukra, amely első ránézésre 
szimpatikusnak tűnik, de nem igazán gondolják át, hogy mit fejez ki. Vannak azonban 
olyanok is, akik egy tetoválás elkészítése előtt átgondolják, hogy milyen mintát vagy képet 
szeretnének magukra tetováltatni, és odafigyelnek annak mondanivalójára. Ugyanis ahogyan 
az öltözékünk, úgy a tetoválás is arról árulkodik, hogy kik vagyunk, milyen értékeket 
képviselünk. A keresztény körökben is megjelenő érdeklődés miatt mindenképp foglalkozni 
kell a tetoválás bibliai mérlegen történő megvizsgálásával. 
 
 

A TETOVÁLÁSOKRÓL ÁLTALÁBAN  
 
A tetoválás fogalmát attól függően határozhatjuk meg, hogy milyen módszerrel állítják elő. 
Általában tetoválás alatt azt a maradandó mintát értjük, melyet a bőr felületén ejtett apró 
lyukakon keresztül tintával alakítanak ki a hámréteg mélyebb rétegeiben. Emiatt a tetoválás 
maradandó, hiszen a bőrréteg lehámlása során csak a felső rétegeket veszítjük el, de az 
alsóbb rétegben elhelyezett minta ott marad. Ha a tintát nem a bőr mélyebb rétegébe, csak 
a felszín alá juttatják, akkor egy olyan tetoválást kapnak, amely 2-3 év alatt a bőr 
cserélődése, hámlása miatt elfakul, majd teljesen eltűnik. Végül pedig érdemes megemlíteni 
még a henna tetoválást is, mely ténylegesen nem tetoválás, hanem inkább testfestés. A bőr 
felületén végzett festés nem maradandó, tehát a tetoválással ellentétben bizonyos idő 
elmúltával lekopik. 
 
Az első tetoválások feltehetően akkor keletkeztek, amikor az emberek rájöttek, hogy a 
bőrfelületén lévő sebeken keresztül a bőr alá került korom a seb begyógyulása után is ott 
marad. E felismeréstől kezdve már célzottabb módszerekkel tudták a megfelelő mintát 
kialakítani a bőr alatt. A tetoválás hamar a törzsi társadalmak vallási-kultikus szokásainak 
része lett. A kereszténység első évszázadaiban is ezzel a vallási tartalommal jelenik meg. 
Előfordult, hogy a keresztények keresztet tetováltattak a homlokukra, ezt azonban 
Konstantin betiltotta, mivel arcunk Isten képmása. A kereszt homlokra való tetoválása kb. a 
10. sz-ig maradt fenn, és a misszionáriusok által a Távol-Keletre is elterjedt. A keresztes 
hadjáratokból visszatérő katonák körében is előfordult, hogy keresztény motívumokat 
tetováltattak magukra. 
 
A többi vallásban, ill. a pogány, törzsi népek között is rituális tartalma volt a tetoválásoknak. 
Azonban mára ezt a tartalmát már elveszítette. Modern társadalmunkban a többség, akik 
tetoválást készíttetnek, nem az eredeti, vallási-rituális jelentősége miatt teszik.  
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A BIBLIA MEGJEGYZÉSEI A TETOVÁLÁSOKRÓL  
 
Nincs túl sok említés a Bibliában a tetoválásokról. Egy egyértelmű utalást találunk rá, és egy 
további írásszöveget, melyet néhányan a tetoválásokkal hoznak összefüggésbe. 
Kiindulópontként érdemes ezeket a szakaszokat megvizsgálni, hogy lássuk, miről is beszélnek 
valójában: 
 

„Ne vagdaljátok be testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Én 
vagyok az ÚR!” (3Móz 19:28). 
 
„És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, 
szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg” (Jel 
13:16). 

 
A második írásszöveg a Jelenések könyvéből származik, amely tele van jelképekkel. A 
jövőbeni eseményeket nem a tényleges forgatókönyv szerint mondja el, hanem „jelképekbe 
öltöztetve” (Jel 1:1, CSIA). Hogy pontosan mi lehet az Antikrisztus bélyege, mellyel megjelölik 
az embereket, nem biztos. Egyesek szerint egy vonalkód, mások szerint mikrochip. De 
valójában az sem biztos, hogy egy tényleges, fizikailag látható, a kézen vagy a homlokon 
elhelyezett jelről van szó, és nem pedig valamilyen lelki tartalmat akar kifejezni János. 
 
Az első bibliavers azonban teljesen világosan a tetoválásról beszél. Általában erre a versre 
hivatkozva állítják, hogy helytelen keresztényként tetoválást készíttetni. Azonban 
figyelmesen olvasva a verset és a szövegkörnyezetét (tkp. az egész mózesi törvényt), 
megláthatjuk majd, hogy miről is van szó. 
 
Először is a vers arról beszél, hogy testmetszést és tetoválást halottért ne végezzünk 
magunkon. Ebből már világosan látható, hogy nem magával a tetoválás szokásával volt/van 
baj, hanem azzal a többlettel, amellyel egy pogány vallás tölti meg. Érthető és logikus, hogy 
Isten megtiltotta a tetoválást a népének, hiszen akkoriban csak és kizárólag vallási tartalma 
és jelentősége volt az elkészült tetoválásoknak. Isten pedig nem akarta, hogy a népe ezekkel 
a pogány kultuszokkal azonosuljon. Ha a vers közvetlen szövegkörnyezetét is figyelembe 
vesszük, azt látjuk, hogy ott Mózes a pogány kultuszok elleni parancsolatokat sorakoztat fel: 
 

„Ne egyetek semmit a vérével! Varázslást ne űzzetek, és ne jövendölgessetek! Ne 
nyírjátok le halántékotokról a hajat! Szakállad végét ne csúfítsd el! Ne vagdaljátok be 
testeteket halottért, és ne végezzetek magatokon tetoválást. Én vagyok az ÚR! Ne 
gyalázd meg leányodat azzal, hogy paráznaságra adod. Ne legyen paráznává a föld, és 
ne legyen tele a föld fajtalankodással! Tartsátok meg szombatjaimat, tiszteljétek szent 
helyemet! Én vagyok az ÚR! Ne forduljatok halottidézőkhöz, és ne tudakozódjatok 
jövendőmondóknál, mert tisztátalanokká teszitek magatokat velük. Én, az ÚR, vagyok a 
ti Istenetek!” (3Móz 19:26-31). 

 
A környező versek tehát az Izraelt körülvevő népek vallásával kapcsolatos tilalmakat 
sorakoztatnak fel. Ezektől akarta Isten megőrizni a népét. Ennek pedig az egyik 
legkézenfekvőbb módja az volt, hogy nem azonosultak velük a szokásaikban (legyen az akár 
varázslás, akár a szakáll levágása, akár tetoválás). Erre hívja fel a figyelmet Mózes: „Ne 
cselekedjetek úgy, ahogyan Egyiptomban szokás, ahol laktatok. És ne cselekedjetek úgy, 
ahogyan Kánaán földjén szokás, ahova beviszlek benneteket. Ne kövessétek szokásaikat!” 
(3Móz 18:3, 20:23, 5Móz 18:9-14). Ugyanakkor a tágabb szövegkörnyezet, a mózesi törvény 
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tartalmaz olyan tiltásokat is, amelyeket nem tekintünk ma már kötelezőnek. Íme néhány 
példa: 
 

„Ne vesd be meződet kétféle maggal! Ne végy magadra kétféle anyagból szőtt ruhát!” 
(3Móz 19:19). 
 
„Ha valaki ócsárolja apját vagy anyját, halállal lakoljon! Apját és anyját ócsárolta: vére 
rajta” (3Móz 20:9). 
 
„A földet senki se adja el véglegesen, mert enyém a föld, ti csak jövevények és zsellérek 
vagytok nálam” (3Móz 25:23). 
 
„Amikor átkeltek a Jordánon Kánaán földjére, válasszatok ki olyan városokat, amelyek 
menedékvárosok legyenek. Oda meneküljön a gyilkos, ha nem szándékosan öl meg 
valakit” (4Móz 35:10-11).  
 
„De nem ehetitek meg… a nyulat. A disznót is tartsátok tisztátalannak…” (5Móz 14:7-8). 
 
„Ne öltözz olyan ruhába, amelyet gyapjúból és lenből szőttek egybe. Készíts bojtokat 
felsőruhád négy sarkára, amellyel takarózol” (5Móz 22:11-12).  
 
„Ha testvérek laknak együtt, és közülük az egyik meghal fiúgyermek nélkül, akkor az 
elhunytnak a felesége ne menjen hozzá idegen férfihoz. A sógora menjen be hozzá, és 
vegye feleségül mint sógora” (5Móz 25:5). 

 
Ez csak néhány volt a törvény parancsolatai közül. Ezek többségét a mai keresztények nem 
teszik kötelezővé más keresztények számára. Annál is inkább, hiszen tudjuk, hogy a törvény 
betartása Jézus után már nem kötelező. A törvény ugyanis nevelőnk volt addig, míg eljött 
Krisztus. Nézzünk meg néhány verset az Újszövetségből, mely a törvénnyel való 
kapcsolatunkról beszél: 
 

„Mert a törvény végcélja Krisztus, minden hívő megigazulására” (Róm 10:4). 
 
„Krisztus megváltott minket a törvény átkától…” (Gal 3:13).  
 
„Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a 
Lelket, vagy az ige meghallásából származó hit alapján? (…) Tehát az, aki a Lelket adja 
nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vajon a törvény cselekedetei, 
vagy a hit igéjének hallása által teszi-e ezt?” (Gal 3:2, 5). 
 
„Tehát a törvény nevelőnk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De miután 
eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve” (Gal 3:24-25). 
 
„Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a 
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján” (Fil 3:9). 
 
„Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen 
ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság” (Kol 2:16-17). 
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A törvény megtartása tehát a keresztényeknek már nem kötelező. A törvényben található 
erkölcsi törvényeket pedig mind megismétli az Újszövetség, ezek továbbra is érvényesek (pl. 
a tízparancsolatból kilencet továbbra is érvényben tart). Az Újszövetségben újra felállított 
törvények között azonban nem szerepel sem a nyúl- vagy disznóevés tilalma, sem a 
sógorházasság vagy a menedékvárosok intézménye, sem a tetoválás tiltása. Aki a 3Móz 
19:28 alapján azt állítja, hogy tilos tetoválás készítése, annak véleménye alátámasztásához 
tiltania kell bizonyos borotválkozási stílusokat, a tisztátalan állatok evését, bizonyos 
öltözködési szokások követését stb. Valószínűleg ezekben a kérdésekben már nem gondolja 
azt, hogy tiltaná a Biblia. Egyedül a tetoválást ragadják ki, és megfeledkezve a tilalom okáról, 
leragadnak a tilalom tárgyánál. 
 
A 3Móz 19:28-cal kapcsolatban nézzünk meg néhány forrást, amely a tetoválás mibenlétét 
tárgyalja: 
 
„Úgy tűnik, hogy ezek  a tilalmak a kerülendő pogány vallási szokásokkal kapcsolatosak”  (A 
Biblia ismerete kommentársorozat, KIA, Bp. 1998. p. 285.). 
 
„’Testeteket holt emberért meg ne hasogassátok’ – így szól a tiltás. Ilyesmit a pogányok 
tesznek, akiknek nincsen reménységük. Az ilyen gyász, amely keserves siránkozásban és 
eszeveszett kitörésekben nyilvánul meg, méltatlan volt Izráelhez…” (Arno C. Gaebelin:  
Ószövetségi kommentár, Evangéliumi Kiadó, Bp. 2002. p. 144.).  
 
„Pogány szokás, amelynek során a testen késsel vagy árral sebeket ejtettek, amely magában 
foglalta a tetoválást  és  önkasztrációt  is  (férfiatlanítás);  rendszerint  halott  miatti  gyász 
jele,  vagy  az  istenek kiengesztelésére tették” (Bibliai nevek és fogalmak, Evangéliumi Kiadó, 
Bp. p. 40.). 
 
„A gyász, a lelki megrendülés jeleként szokás volt a szélsőséges érzelmi megnyilatkozásokra 
egyébként is hajlamos ősi előázsiai népeknél a test bevagdalása, ill. a bőr olyan erőteljes 
megkarcolása, hogy annak helyén kiserkedt a vér. (…) A test bevagdalása a pogány 
gyászszertartásokban nemcsak a lelki fájdalom kifejezésére, ill. annak testi fájdalommal 
történő fokozására szolgált, hanem a halotti lelkektől való védelmül is, mivel a primitív 
vallásos felfogás úgy tartotta, hogy az arcon ejtett vérző seb következtében a halott lélek 
nem ismer rá a gyászolóra. Az ÓSZ-i törvény a testnek halottakért való bevagdalását pogány 
gyászrítusnak tekinti, s ezért azt határozottan el is utasítja” (Keresztyén Bibliai Lexikon, Kálvin 
Kiadó, Bp. 2004). 
 
A fenti idézetekből világosan látható, hogy a 3Móz 19:28-ban található tetoválás és a test 
bevagdalása a pogány gyászszertartás része volt, ill. a spiritizmushoz is kapcsolódott. 
 
Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy az Ószövetségben Isten valóban megtiltotta – sok 
más szokás mellett – a tetoválások viselését, amelyeknek csak és kizárólag pogány, vallási 
jelentőségük volt. Az Újszövetség azonban nem beszél arról, hogy a keresztényekre ma is 
vonatkozna ez a tilalom abban az esetben, ha nem hamis vallási jelentésű mintáról van szó 
(semleges, vagy keresztény). 
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A POGÁNY EREDET  
 
Való igaz, a tetoválás pogány eredetű. Emiatt sokan azt mondják, hogy keresztények nem 
tetováltathatják magukat. Ezt az érvet azonban mindenképp meg kell vizsgálnunk. Ha 
következetesek akarunk lenni, jelen elv alapján mindentől tartózkodnunk kell, amelynek az 
eredete a keresztény lelkülettel ellentétes. Néhány dolog – a teljesség igénye nélkül –
amelytől keresztényként tartózkodnunk kellene: nyakkendő, Internet, VW, karácsony, 
„egészségedre”, ásításnál a száj eltakarása stb. 
 
Nyakkendőt legelőször a római katonák kötöttek, hogy a hideg ellen a nyakukat védjék. A 
későbbi századokban is katonák viselték. Tehát eredetét tekintve a háborúkkal, 
hadviseléssel, katonasággal van kapcsolatban. Mára azonban eredeti jelentéstartalma 
megváltozott, és elegáns viseletnek számít. 
 
Az Internet is a hadászathoz kapcsolódik eredetileg. A katonaság fejlesztette ki a könnyebb 
kapcsolatteremtés és információcsere miatt.  Mára azonban már a hétköznapi élet minden 
területén használjuk, és nem azzal foglalkozunk, hogy eredetileg mi lehetett a funkciója. 
 
A VW gépkocsit a második világháború idején a németek fejlesztették ki. A gyártását maga 
Hitler karolta fel, ennek ellenére rendkívül népszerű gépjárművé vált. A kor ideológiájától 
mindannyian el tudunk vonatkoztatni, és nem ítéljük el a VW Bogarat csak a történelme 
miatt. 
 
Maga a karácsony ünnepünk is hemzseg a pogány elemektől. Már maga a dátum is a római 
pogány vallásból származik, ekkor ünnepelték ugyanis a legyőzhetetlen nap születésnapját. 
Mára azonban teljesen elveszítette eredeti jelentését, és minden keresztény jó 
lelkiismerettel ünnepli ekkor Jézus Krisztus születését (bár tudjuk, hogy nem azon a napon 
született). 
 
Amikor tüsszentés után azt mondjuk a másiknak, hogy „Egészségedre!”, akkor is egy babonás 
szokást követünk. Azt gondolták ugyanis elődeink, hogy az emberből tüsszentéskor mennek 
ki a bele bújt démonok. Ásításnál pont azért tették a kezüket a szájuk elé, hogy 
megakadályozzák a démonokat, hogy a nyitott szájukon keresztül bemenjenek a testükbe. 
Mára az emberek többsége nem is tudja, hogy régen ez volt a jelentése ennek az ártatlan 
szokásnak. Az ásításnál a száj eltakarása pusztán esztétikai szempontból történik, ugyanis 
nem illő, hogy a másik felé nyitott szájjal forduljunk, hagyva, hogy belásson a szánkba. 
Tüsszentés után a jókívánság is csupán illendőségi formula, és már réges régen elveszítette 
babonás jelentését. 
 
Ha ezekkel a – keresztények számára kétes eredetű – dolgokkal szemben elfogadók vagyunk, 
beismerve, hogy ma már nem arról szólnak, mint régen, vajon tudnánk ugyanilyen elfogadók 
lenni a tetoválásokkal kapcsolatban is?  Itt is be kellene látnunk, hogy ma már senki nem a 
pogány halotti szertartások miatt tetováltatja magát. Isten pedig nem a tetoválás aktusáért 
tiltotta meg ezt a szokást, hanem a hamis vallási tartalom miatt.  Mára ezt azonban már 
teljesen elveszítette, így bibliailag nem lehet azt állítani, hogy a törvény alapján tilos a 
keresztények számára a tetoválás. 
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TOVÁBBI ELLENÉRVEK  
 
„A testünk Isten temploma” – Gyakran felhozzák ezt az érvet a tetoválással szemben. 
Szerintük Isten templomát nem illik „elcsúfítani”. Ebben pedig teljesen igazuk van. Azonban a 
tetoválás nem csúfítja el Isten templomát, a testünket. Egy templom vagy imaház falát is 
lehet ízlésesen díszíteni, úgy, hogy az Isten dicsőségére váljon. Ugyanilyen ízlésesen lehet 
díszíteni a testünket is, legyen szó akár ékszerekről, akár hajviseletről, akár öltözékről, akár 
tetoválásról – a mértékletesség határán belül. 
 
„Maradandó! Mi van, ha meggondolod magad?” – Miért baj, ha egy ízléses minta vagy 
szlogen maradandó az ember testén? Amikor olyasvalamit fejez ki, aminek az üzenetével 
mélységesen egyetért, nem okoz problémát, hogy nem lehet visszacsinálni. Sok olyan 
döntést hozunk az életünkben, amelynek maradandó következményei vannak. Ha azonban 
átgondolt döntésekről van szó, nem okoz problémát, hogy végleges. Ilyen pl. a házasság, a 
gyermekvállalás. Ezek is maradandó következményekkel járnak, és ott többnyire nem fordul 
meg a fejünkben, hogy a véglegességük miatt visszariadjunk. Ami az érv második felét illeti, 
az egy teljesen jogos felvetés. Épp ezért kell komolyan átgondolnia mindenkinek, aki 
tetoválást szeretne készíttetni, hogy valóban belevág-e. Ugyanilyen komolyan kellene 
átgondolni a mintát is, hiszen a későbbiekben már nem tudja kitörölni. De ha komolyan 
átgondolja az illető a döntése előtt a tetoválást, nem valószínű, hogy később meg fogja bánni 
a döntését. 
 
„Megbotránkoztat másokat” – Akkor meg kell kérdezni tőlük, hogy mi megbotránkoztatót 
találnak benne. A környezetünkben élőkkel fontos lehet megbeszélni, hogy mi a Biblia 
álláspontja a tetoválásokról, ill. mi a tetoválások mai jelentősége. Ha sikerül velük tisztázni, 
hogy nem bűn, talán jobban elfogadják majd a saját lelkiismereti szabadságunkat ebben a 
kérdésben. 
 
 

NÉHÁNY KÉRDÉS TETOVÁLÁS ELŐTT 
 
Amint korábban említettük, fontos alaposan átgondolni a tetoválást, mielőtt egy végleges 
döntést hoznánk. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani a következő kérdésekkel: 
 

• Elég idős vagyok már a tetováláshoz? (Többnyire a tetoválás alsó korhatára 18 év.) 

• Mi motivál a tetoválás elkészíttetésére? Csupán feltűnési viszketegségből szeretném 
(„menő”), vagy pedig azt szeretném, hogy a minta kifejezzen valamennyit belőlem és 
a gondolkodásmódomból? 

• Hosszú évekkel később sem fogom bánni, hogy tetováltattam magam? Azt sem 
fogom bánni, hogy mit tetováltattam magamra? 

• Teljesen meg vagyok győződve arról, hogy a Biblia nem tiltja a tetoválás készítését? 
Ha nem, a későbbiekben komoly lelkiismereti problémák adódhatnak belőle.  

• Hová szeretném készíttetni a tetoválást? Ha látható helyen lesz, számolni kell azzal, 
hogy bizonyos emberek sztereotípiákat fognak alkotni a viselőjéről. Azt is figyelembe 
kell venni, hogy bizonyos munkahelyeken nem szeretik a látható helyen (pl. nyak, 
alkar) lévő tetoválásokat.  

• A minta, amit választottam, összhangban van a Biblia tanításával? Keresztényként 
nem lenne helyes olyan mintát választani, amelyek ellenkeznek a bibliai alapokkal. 
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Arra is figyelni kell, hogy a minta ne legyen mások számára provokáló, 
megbotránkoztató.  

• Mit szólna a lelkipásztorom és a gyülekezetem a tetováláshoz? Ha mód van rá, még  
előtte  érdemes  tájékozódni  erről.  Fontos a környezetünkben élő keresztényekkel 
megbeszélni a tetoválással kapcsolatos szabadságot. Azonban ha nem válnak egy 
ilyen beszélgetés következtében sem elfogadókká, vajon tudok-e úgy élni a 
szabadságommal, hogy az ő érdekükben lemondok a tetoválásról? Jó példa erre Pál 
apostol és Timóteus. Bár Pál tudta, hogy a törvényt nem kell betartani, mégis, mások 
érdekében korlátozta a saját szabadságát (ApCsel 16:1-3, 21:17-26). A másik ember 
mindig fontosabb, mint az én szabadságom. 

 
 

KÖVETKEZTETÉS 
 
A  tetoválás elkészítése a Biblia alapján nem elítélendő, ugyanis az ezzel kapcsolatban 
felhozott szakaszok minden egyes szokás vallási, pogány tartalmát ítélik el. Napjainkban a 
tetoválások már nem bírnak ilyen vallási jelentéssel, ezért leginkább az önkifejezés és a 
maradandó testdíszítés eszközéül szolgálnak. A saját szabadságunk mellett azonban fontos 
mindig figyelembe venni a környezetünkben élő keresztények véleményét is, és lehetőség 
szerint tisztázni velük a tetoválás kérdését. Akkor fog ugyanis a tetoválás valóban Isten 
dicsőségére szolgálni, ha nem csak a választott motívum van összhangban a krisztusi 
elvekkel, hanem az elkészítése során a többi kereszténnyel is sikerült a békés, elfogadó, 
szerető kapcsolatunkat megtartanunk. 
 
Hasznos a régóta ismert elv: a lényeges dolgokban egység, egyebekben szabadság, de 
mindenben szeretet. A tetoválás nem tartozik a leglényegesebb hitkérdések közé. Jó, ha el 
tudjuk fogadni egymás véleményét szeretetben, legyen az éppenséggel a tetoválásra való 
szabadság, vagy az attól való tartózkodás. 
 
 

AJÁNLOTT IRODALOM 
 
Singer Magdolna (ed): Lelke rajta – A tetoválás pszichológiája (Jaffa, Bp. 2009)  
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