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AJÁNLÁS 

Dr. Ivanics György új könyve jó olvasmány, érdekes könyv. 

Elmélyíti az ember ismereteit homályos, számunkra abszurd 

ténykedésekről, amelyek célja az emberi test művi megváltozta-

tása. 

A könyvet elmélyült kultúrtörténeti tanulmánynak is lehet 

nevezni, amely jól megválasztott ábrákkal és könnyedén cseve-

gő leírásokkal közli, hogy a világon nincs abszolút ízlés, min-

dentől független esztétikum. Az esztétikai felfogás függ vallás-

tól, társadalmi helyi szokásoktól, hagyományoktól, éghajlattól, 

politikai áramlatoktól, kulturális körülményektől -legkevésbé 

egyéni hiúságtól. De a művi beavatkozások létrejöttében szere-

pet játszhatnak egészségügyi szempontok, sőt előfordul, hogy 

belháborúk idején a hegtetoválással megváltoztatott törzsi iden-

titás életmentő is lehet. 

A könyv alapján az olvasó úgy érzi, hogy a modern esztéti-

kai sebészet csak annyiban különbözik a „rokonszakmák” a 

sakter, fodrász, sőt a cipész- tevékenységétől, hogy módsze-

reinek elsajátítása hosszú idejű tanulást igényel, valamint az 

egészségügyi körülmények ismeretét, amelyek meghatározzák, 

vagy megtiltják bizonyos beavatkozások elvégzését. 

A könyv érdekes olvasmány, alkalmas ismereteink bőví-

tésére és gondolatok ébresztésére. 

 

Dr. Zoltán János 
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1. Kép: Fiatal afrikai leány 
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ELŐSZÓ 

Egy Etiópiáról szóló filmben láttam. Manekeneket kerestek 

ott, mert szép magas, barna bőrű, vékony lányok „teremnek” 

arrafelé, vastag erotikus ajkakkal, egészséges, fehér fogakkal. 

Hosszú keresés után találtak egy csodálatosan gyönyörű lányt. 

Magas karcsú, hosszú lábú, formás, hibátlan alakú, szép arcút. 

Tetoválás sehol rajta. Na ki találja ki, akkor mi volt a baj? 

Ősi törzsi szokásnak megfelelően, hogy szép legyen, (és jól 

„eladható”,) jövendőbelijének tetsszen, az alsó metszőfogait 

kitépték gyerekkorában!! 

Az első magyar ESZTÉTIKAI PLASZTIKAI SEBÉSZETI tan-

könyvben szó esett a tetoválásokról. Itt megemlítettem, hogy 

létezik egy speciális változat a hegtetoválás, amelynek komoly 

társadalmi szerepe lehet. Szakmai és emberi oldalról tárgyaltam 

a női rituális körülmetélés változatait is, melynek gyakorlatával 

a Közel-keleti országokban lehet találkozni. Vagyis e témák 

korábban is érdekeltek elsődlegesen esztétikai plasztikai sebé-

szeti szakmai okokból. Most teljesen más szempont vezérelt. 

Gyakran támadják az esztétikai plasztikai sebész szakmát azzal, 

hogy kifejlődése alapvetően megváltoztatta az emberek szoká-

sait, és olykor miattunk végeztetnek az emberek drasztikus vál-

toztatásokat magukon.  

Az ősi „plasztikai” módszerek széles tárházának bemutatá-

sával egyértelművé válik, hogy az emberi civilizációt sok-sok 

érvezrede áthatja a külső megjelenés megváltoztatásának igé-

nye. Az esztétikai plasztikai sebész csak, ezen ősidők óta meg-

lévő igény kielégítésében asszisztál, a most is létező és virágzó 

„rokon szakmákkal” együtt. 
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2. Kép: Nigériai Gobir nő arcán törzsi hegtetoválással 
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BŐVEBBEN KIFEJTVE INDOKAIM 

Gyerekkoromban viszonylag hamar értesültem az első ilyen 

ősi „plasztikai” beavatkozásról, amikor leánytestvérem hazajött 

a szomszédból vérző fülekkel, kisírt szemmel. A szomszédunk 

Ángyika néni, nagymamám asszisztálásával, fülbevalónak lukat 

szúrt a füleibe zsákvarró tűvel. (Előtte állítólag tűzzel sterilizál-

ták a tűt.) 

Később hallottam, hogy a zsidó gyerekeknek levágják a 

fitymáját, mint számukra természetes (persze nem teljesen fáj-

dalommentes) dologról. Regényekből, filmekből értesültem a 

háremek eunuchjairól is. (Ez már igencsak brutális komoly 

„beavatkozás” lehetett, hiszen éppen elég lóherélést láttam, ahol 

nem igazából használtak kötélen, és az állatorvosi szerszámon 

kívül egyebet.) Azt hittem ennél durvább beavatkozás már nem 

is lehet, idővel hírt hallottam, hogy egy indiaiak kaszt tagjai 

még szörnyűbb tettre vetemednek régóta, teljes férfiatlanítással, 

külön kasztot hoztak létre. Ráadásul manapság is művelik e 

gyakorlatot, mert csak így biztosítható, hogy a kaszt idősödő 

tagjainak gondozása biztosított legyen!  

Az ESZTÉTIKAI PLASZTIKAI SEBÉSZETI tankönyv megírása-

kor külön fejezet szólt a nemi szervekről. Ebben megpróbáltam 

annyi segítséget nyújtani a Közel-keleti rítusok női áldozatainak 

csökkentésére, hogy részletesen foglalkoztam a saria által meg-

követelt női körülmetélés lehetőségeiről. Amennyiben csak a 

csiklót övező kis bőrredőt metszik le, akkor lényegében semmi 

károsodás nem történik, mégis eleget tehetnek a vallási elvárá-

soknak. (Nem így, ha a sokkal durvább, igazából csonkító be-

avatkozásokat végzik, melynek része a csikló kiirtása is!) 

E könyvben megemlítettem, hogy létezik a klasszikus teto-

válások mellett egy speciális, úgynevezett „hegtetoválásos” 

módszer is. Tehát már akkor is foglalkoztatott e téma, de csak 

most ért el a „megvilágosodás” érzése. Mi kellett még ehhez?  
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Egy Etiópiáról szóló filmben láttam. Manekeneket kerestek 

ott, mert szép magas, barna bőrű, vékony lányok teremnek arra-

felé, vastag erotikus ajkakkal, egészséges fehér fogakkal. Csak-

hogy a tetoválás (hegtetoválás is) ott is ősi szokás, az ilyen höl-

gyek pedig nem alkalmasak e feladatra. Aztán végre találtak 

egy nagyon gyönyörű lányt. Magas karcsú, hosszú lábú, formás, 

hibátlan alakú, szép arcút. Tetoválás sehol rajta. A gond egye-

dül „csak” az volt, hogy ősi törzsi szokásnak megfelelően, hogy 

szép legyen, (és jól eladható,) jövendőbelijének tetsszen, az alsó 

metszőfogait gyerekkorában kitépkedték!! 

Ekkor döbbentem rá, hogy nem az esztétikai plasztikai se-

bészek hibája a mai kor mindent megváltoztatni akaró szoká-

sa! Évezredek óta művelik az emberek, mi csak bővítettük az 

eszköztárat és igyekeztünk fájdalmatlanabbá tenni. Persze ki 

tagadhatná, ebben érdekeltségünket, csakhogy tönkre menné-

nek az esztétikai plasztikai sebészek, ha nem volna az a sok 

évezredes, szinte bevésve az emberek ösztönébe mélyen berög-

zült hagyomány, hogy megváltoztassák külső megjelenésüket, 

átformálják (plasztikázzák) magukat. Ezért lehet ilyen sikeres 

igazából az esztétikai plasztikai sebészet!! 

Tudatában vannak-e vajon az emberek, hogy az egyébként 

bigottnak nevezett Közel-keleten évezredek óta nincs olyan 

ember, aki ne esett volna át legalább egy plasztikai műtéten 

élete során? Hát igen minden férfi (és a nők is) circumcisio 

műtétén esnek át, ráadásul hitbeli előírás miatt, kötelezően.  

Na és mi van az Európai kultúrával? (Ez magába foglalja 

Amerika, Ausztrália és a világ számtalan olyan részét, ahol az 

európai kultúra sikeresen vert gyökeret, tehát a továbbiakban 

mindig ezt a nagy térséget értjük az „európai civilizáció” kifeje-

zés alatt.) Mielőtt valakit eltöltené valami indokolatlan a fel-

sőbbrendűség érzet, („mi bezzeg nem vagyunk olyan barbárok” 

gondolat) jó, ha tudja, hogy az európainak nevezett kultúra sem 

különb. 
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Minden nő átesik más kiskorában egy ősi „plasztikai” beavat-

kozáson, ugyanis fűlét kilukasztják ősidők óta. (Még a manapság 

divatos agyonluggatós piercing korszak előtt!) A Milánói Scala 

számára „kezelt” fiú gyermekekről gondolom mindenki hallott. 

Na és a fűződivatról. Ja persze az régen volt! -mondják máris. 

Hát a magas sarkú cipő, az jobb? Mennyi Bánffy (és egyéb 

hajnővesztést ígérő) hajszesszel kínozták magukat a férfiak? Na 

és a fogyókúrák jobbak? Mielőtt valaki tiltakozna, hogy az nem 

plasztikai módszer, felhívom a figyelmét arra, hogy nézzen meg 

egy anorexiás hölgyet és rájön, hogy ez az egyik legbrutálisabb 

alakformáló módszer. 

Nem árt még egy fontos dolgot tisztázni. Az esztétikai plasz-

tikai sebészeti szakma bármennyire is rokonságot mutat az ősi 

„plasztikai” módszerekkel, mégiscsak egy komoly, diplomás 

szakorvosok által gyakorolt szakma. A szakmájához értő szak-

orvos alapvetően fontos tulajdonságának kell lennie, hogy kel-

lően mérlegelje az adott beavatkozásra történő felkéréskor, 

hogy a kért beavatkozás kellően indokolt-e. Nem vállalhat 

olyan beavatkozásokat, amellyel kárt okoz meggyőződése sze-

rint páciensének. Nem vezérelheti elsőlegesen anyagi érdek.  

Azt is érdemes tisztázni, hogy a plasztikai sebész szakma két 

részből áll. Ezek közül az egyik az említett esztétikai plasztikai 

sebészet. Azon beavatkozásokat sorolhatjuk az esztétikai plasz-

tikai sebészeti beavatkozások közé, amelyeket elsődlegesen a 

páciens kérésére végzünk, azért, hogy fiatalosabb, szebb, szá-

mára megfelelőbb külső megjelenést biztosítsunk. Csak ez a 

plasztikai sebészeti szakterület „rokonítható” az ősi „plasztikai” 

módszerekkel, még ha ép oly nagy is az elválasztó távolság. 

A másik, a helyreállító plasztikai sebészeti ág az ettől, ilyen 

szempontból (is) lényegesen különbözik, ez a veleszületett fej-

lődési rendellenességek, vagy szerzett testi hibák műtéti helyre-

állításával foglalkozik.  
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3. Kép: Circumcisio ábrázolása ősi egyiptomi papirusz tekercsen 
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MELY MÓDSZEREK TARTOZNAK IDE? 

Mi tartozhat egyáltalán az ŐSI „PLASZTIKAI” MÓDSZEREK közé? 
 

Azokat az ősidők óta alkalmazott, a test külső megjelenési 

formájának megváltoztatására alkalmas ősi „népszokás” jellegű 

módszereket sorolom ide, amelyek végleges jelleggel megvál-

toztatják az emberi külsőt. Ezek legtöbbje túlélte az emberi 

civilizáció évezredeit a kőkorszaktól kezdődően, és most is 

különböző „rokonszakmák” képviselői által alkalmazott mód-

szerek közé tartoznak. Erről külön szót ejtek majd. 

Hol a határ?  

A fogyókúra példáját már szóba hoztam. 

A füllukasztás, circumcisio esete nem lehet kétséges, ezek 

véres beavatkozások, egyértelmű és végleges változásokkal. A 

burmai „nyaknövesztők” esete igazolja azonban, hogy nem csak 

véres módszerekkel lehet alakformálást végezni. 

Sokan próbálkoznak a ruhájukkal külső megjelenésükön vál-

toztatni, és bár maga a ruha viselése is döntő változást eredménye-

zett, (a ruhaviselet évezredek alatt a testszőrzet csökkenését váltot-

ta ki) nem fogok a ruhadivattal itt foglalkozni. Annál inkább azok-

kal a speciális „öltözékekkel”, amelyek a burmai nőkhöz hasonló-

an, hosszú viselet által végleges alakforma változást eredményez-

nek. Ilyen például a fűző hosszabb idejű viselése. A fűző a cson-

tok, izmok és egyéb lágyrészek formai módosulását eredményezi, 

így végleges lesz az általa okozott változás. A magassarkú cipő 

viselése is torzítja a lábat, idővel megváltozik a lábforma, de a 

mozgásstílus is, ezért a cipő levétele után is megmarad az elválto-

zás. Nincs tehát lényeges különbség a burmai nyakkarikák, a 

magassarkú cipő és a fűző jellege között. 

Az ilyen klasszikus eseteknél azt hiszem, senki sem vitatkozik 

azon, hogy igazi „beavatkozásokról” van szó. A tetoválások, vagy a 

tányérajak kialakítása is vitathatatlanul ilyen ősi módszer. A durvább 

(főleg a csonkoló) módszerek esetében is beavatkozásról van szó, 
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inkább csak a „plasztikai jelleg” besorolás lehet irritáló, de elvitatha-

tatlan, hogy itt is a külső megjelenés változása egyértelmű. 

Talán a finomabb módszerek besorolását illetően lehetnek két-

ségek, például a hajformálást illetően. Azt, ha valaki elmegy fodrá-

szához és befesteti a haját, talán eléggé furcsa ide sorolni. Nem is 

foglalkoznék vele, ha egy nő egyszer-kétszer tenné azt, de amikor 

egy egész országban azt tapasztaljuk, hogy a nők döntő része sző-

ke, miközben a (hajfestés nélküli) férfiak általában sötétebb hajú-

ak, akkor itt már többről van szó, mint egy hölgy hóbortjáról.  

Az említett példánál egy egész társadalomra jellemző változta-

tásról van szó, amely lényeges változást eredményez a külső meg-

jelenésben. A mongol nők szarvszerű ősi hajviselete, ezen is túl 

megy, ők a rég kihullott hajukat is tartalmazó, posztószerűen ösz-

szetapasztott szarvként hordják hajukat. Tehát ezen esetekben nem 

egy-egy ember különcségei számítanak, hanem azok a trendek, 

amelyek társadalmi szinten okoznak lényeges és jól látható tartós 

változást. 

A klasszikus esztétikai plasztikai sebészeti beavatkozások között 

is van sok, amelyet rendszeres időközönként ismételni kell, ahhoz, 

hogy az eredmény (a változás) megmaradjon. Példának említhetem 

az ajakfeltöltést, rácfeltöltést, vagy botoxos ránctalanítást. Ráadásul 

az esztétikai plasztikai sebészeti műtéteket is meg kell ismételni 

néhány év elteltével, a megfelelő eredmény biztosításához. 
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ELKÉPESZTŐ MÉRETŰ „ŐSI” IPARÁGAK 

Az ősi „plasztikai” módszereket ősidők óta legtöbbször 

„képzett szakértők” alkalmazzák. Így komoly súllyal rend-

elkező ősi mesterségek alakulhattak ki. 

A bábaasszonyok általában nem csak a szülésben segítettek, de 

egyéb női praktikáknál is. Így a gyermekek ápolásánál (fej-, láb-

zsugorítás), a testékszerek behelyezésénél, de a női szervek cson-

koló műtéteinél is közreműködtek. Hiszen e kultúrákban férfiak 

nem kerülhettek nőkhöz közeli kapcsolatba, a férjet kivéve. 

A circumcisio a zsidó kultúrában a sakter mestersége volt. 

A hóhérok voltak a végrehajtói a büntetésből végzett cson-

kolásnak. A felcser látta el a sérüléseket, de egyúttal segédke-

zett is a férfiak hegtetoválásánál is.  

Maga a tetováló mesterség is ősi szakma, az ékszerkészítő-

höz hasonlóan. 

 

 

4. Kép: Maya női szobrocskák, orrkarikával, fülbevalóval, teto-

vált bőrrel 
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Idővel egyre újabb és újabb szakmák épültek rá a hatalmas 

igényre, és az ember külsejének megváltoztatására irányuló 

igénye ezeket mind fenntartja. 

 

 

5. Kép: A Body building révén jelentős testforma változást lehet 

elérni 

Próbáljunk felsorolni ezeket.  

A ruha és cipőipar talán a legnagyobb ágazat. Cseles ru-

galmas (sztreccs) ruházat szorítja megfelelőre a testformát, vagy 

éppen takarja el a nem szép testrészeket, melltartók formálják a 

melleket, cipők emelik a testmagasságot. 

A fodrászok és kozmetikusok szalonjai következnek mögöt-

tük. E szalonokhoz kapcsolódik a test szőrtelenítése, a testfesté-

szet, a körömépítés, a szempillaragasztás is. Aki, a fodrászt, 
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kozmetikust kikerülve, magát akarja szépíteni, annak a fodrá-

szati és kozmetikai kellékek ipara segít.  

A szőrtelenítésre újabb iparág fejlődött ki, új támadási mód-

szerrel a szőrtelenítő lézerszalonok megnyílásakor. 

A gyógyszer és gyógyhatású készítmények gyártói, valamint 

a gyógynövény árusok sem akarnak lemaradni. Hajnövesztő, 

hajtápláló szereket, a bőr fittségét, a test egészségét elősegítő 

készítmények sokasága várja az érdeklődőket. A vitaminok és 

testépítő táplálékok kiegészítőjének árusítóiról nem is beszélve. 

Szolárium szalonok, fittnes szalonok, testépítő szalonok 
soksága nyílt meg. Aki ezt is el akarja kerülni, házi szoláriu-

mot, tornaszereket vásárolhat. 

A sportlétesítmények, sport klubbok is e célt szolgálják. Az 

élsport közvetítésével a média is beszállt a haszonélvezők sorába. 

A tetováló szalonok évtizedek óta jelentős forgalmat köny-

velhetnek el. Általában itt lehet piercingeket beültetni is, de 

már vannak külön piercing szalonok is, ahol árusítanak és beül-

tetnek is. Az igazi testékszereket az ékszerészek, bizsukészítők 

gyártják. 

Végül ne feledkezzünk meg a fogászatról sem, mely a fel-

cserek dolga volt korábban. 

A fentiekből látszik, hogy az esztétikai plasztikai sebészet az 

előzőekhez képest, csak igen kis szakma, csak a jéghegy csúcsa. 
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6. Kép: Dániában talált kőkori múmiai, hatalmas arany fülkari-

kával 
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AZ ŐSI KÉSZTETÉS 

A felsorolandó példák is mutatják, hogy az emberek valami 

nagyon erős késztetés folytán, ősi idők óta igyekeznek a termé-

szetes külső megjelenési formájukat végleges módon megvál-

toztatni. „Plasztikázzák magukat”. 

 

  

7. Kép: Az Alpokban talált „jégember" és a hátán lévő tetoválások 

Vajon mióta lehet ez így? 

Közismert, hogy az énekes madarak ösztönös késztetést 

éreznek a hangutánzásra. Nem csak a másik madár, vagy az em-

ber hangját utánozzák, de képesek a telefoncsengő, vagy az autó 

indító motorját is leutánozni. Arra is példa van a madaraknál, 

hogy díszes tárgyakat gyűjtenek, azzal dekorálják fészküket 

(szarka). Ilyen a lugast építő madár is, amely művéhez gyűjti a 

dekoratív tárgyakat. 

Az ember nagyon sok állathoz hasonlóan viselkedik azzal, 

hogy környezetét, vagy külsejét megváltoztatja. Viszonylag ke-

vés élőlény formálja (elsődlegesen, ösztönösen) külsejét. Talán 

az állatok mimikrije hasonlítható leginkább az emberi viselke-
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déshez. (Főleg amikor állatokhoz hasonló harci díszt alkal-

maznak.) 

Érdekes módon azonban a hozzánk legközelebb álló ember-

szabású majmoknál nem lelhető fel e szokás. (Pedig e majmok 

eszközhasználata, beszéd megértése közismert.) Vagyis az em-

berré válás egyik sajátossága az ősi „plasztikai” módszerek 

alkalmazásának elkezdése. Talán ez jobban megkülönbözteti az 

ősöktől, mint az eszközhasználat. 

 

8. Kép: Willendorfi Vénusz a legrégebbi ismert nőábrázolás, kora 

26 ezer év 

A kőkorszaki leletek igazolják, hogy az ember ősidők óta tö-

rekszik a külső megjelenésének megváltoztatására. A mód-

szerek fokozatosan fejlődtek, az esztétikai plasztikai sebészet 

kifejlődése csak új módszerekkel bővítette az eszköztárat, és 

könnyebben elviselhetőbbé tette az átváltozást. 
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A KULTÚRÁK BEFOLYÁSA 

Ha a világtérképre nézünk láthatjuk, hogy viszonylag jól beha-

tárolhatóan, uralkodó kultúrákra osztható fel a világunk. Ebből 

adódóan egy-egy régiónak sajátságos szokásait fedezhetjük fel. 

A klasszikus példa a körülmetélés esete. Közismerten ez elsőd-

legesen a Közel-keletre, az iszlám és a zsidó vallásra jellemző. 

Talán kevesen tudják, miért fontos azt írni, hogy a közel-

keletre?  

Nos azért, mert a Közel-keleti kultúrában, már jóval e vallá-

sok megjelenése előtt általánosan elterjedt ezen ősi „plasztikai” 

módszer, melyet elsődlegesen higiénés okokra lehet visszave-

zetni. Az egyiptomi fáraók idejéből vannak már rá bizonyíté-

kok, hogy alkalmazták. 

Ez a magyarázata annak, hogy a Közel-keleti keresztény 

egyházak követői (és az animisták is) éppen úgy elvégzik a 

körülmetélést, mint az iszlám, vagy zsidó vallás követői. Ami-

kor Pál apostol nyomán a (nem zsidó származású) rómaiak is 

elkezdték felvenni a keresztséget, akkor ez komoly gondot je-

lentett, hiszen ezt a hit törvényei által is megerősített ősi „plasz-

tikai” módszert nem lehetett ráerőltetni a felnőtt római polgá-

rokra (és persze a görög kultúrát követő számtalan népre). Az 

európai országokban ráadásul elég van víz a mosakodáshoz, így 

semmi praktikuma nem lett volna, ezért a szokásjogtól idegen 

volt. A kereszténység elterjedésének a „circumcisio” lett az 

egyik „áldozata” a hitelvek közül.  

Az akkori korban, fájdalomcsillapító nélkül, a megtérő fel-

nőtt férfiakon ezt a műtétet elvégezni nem igazából lett volna 

népszerű. Kevesebb követője lett volna a vallásnak, ha „nem 

engednek 48-ból”. (Hasonló, döntő jellegű esett volt a Kijevi 

fejedelemség kereszténnyé válásakor. A fejedelemhez keresz-

tény és muszlin papok mentek téríteni, és neki választania kel-

lett. Valószínűleg a többnejűség lehetősége nem volt eléggé 

nyomós érv az alkoholtilalommal szemben.) 
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Foglalkozzunk más régió jellegzetes módszereivel is. Távol-

kelet parti népei és az Óceániai szigetek lakói között klassziku-

san elterjedt szokás volt a nagy felületű tetoválás. 

 

 

9. Kép: Új-Zélandi tetovált Maori fej 

A „mell divat” is jellegzetes a különböző régiókra. Ahol a 

dekoltázs divata meghonosodott, ott mindig is a nagyobb mell 

volt a divat, de nem volt mindegy, mennyire nagy. Amerikában 

közismerten a hatalmas méretű mellek a divatosak, míg Euró-

pában a formás, nagy, de az amerikaihoz képest kisebb mellek. 

Egyszerű a magyarázat. Európában a nőknek le lehet venni a 

melltartójukat bizonyos körülmények között (például a strando-

kon, de filmekben is gyakran látható fedetlen kebel.) Így na-

gyon hamar kiderül a turpisság, ha egy mellbe aránytalanul 

nagy implantátumot helyeztek be. Amerikában azonban a höl-
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gyek döntően csak dekoltázsukkal tudnak hódítani. A prűdebb 

szabályok miatt nem vehetik le a melltartót, így kevésbé okoz-

hat problémát egy nagy, méretaránytalan (melltartó levételekor 

elrémisztő) implantátum.  

Az európai középúthoz képest Brazília a másik végpont. A 

nagyobb (európainak vágyálom méretű) melleket sorban ki-

sebbre redukálják. A magyarázat egyszerű. A szamba országá-

ban a szép kerek fenéknek van keletje. (Oda helyeznek implan-

tátumot, nagyobbítás céljából.) 

Közel-keleten, a csador viselete miatt, inkább csak az arc-

nak, még inkább az alak körvonalának lehet szerepe. Itt még 

egy fontos szempont dívik, nevezetesen a sok gyerek igénye. 

Ehhez pedig a teltkarcsúbb, európaiak által kövérnek mondható 

idomot előnyösebbnek tartják. 

Míg Közel-keleten az arc és a kéz hennafestése a divat, ad-

dig Afrikának sötét bőrű lakosai között értelemszerűen e mód-

szer nem lehet hatásos, ugyanakkor ezt kivéve szinte minden 

módszer előfordul. (A fekete színre érthetően hiába is festené-

nek hennával, csak a világosabb színű festékek jöhetnek szóba, 

ugyanakkor a kevesebb ruha több „lehetőséget” biztosít.). Le-

hetséges tehát a festés, tetoválás, piercing stb. alkalmazása, és 

ezért nem véletlen az is, hogy itt alakult ki egy specialitás is: a 

hegtetoválás.  
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10. Kép: Hegtetoválás 
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TESTFORMÁLÓ MÓDSZEREK 

Férfi test formálása, izomnövesztése 

Ahogy a nők nagyobb mell látszatát próbálják elérni a tömé-

sekkel, úgy a férfiak esetében is szinte kötelező az öltönyök 

válltömése. Na persze a válltömés nem „plasztikai” módszer, 

azonban a férfiak is képesek mindent megtenni annak érdeké-

ben, hogy alakjukat megfelelőre formálják. 

 

 

11. Kép: Swarcenegger óriási karrierjét köszönheti a body build-

ing-nek 
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A bő fehérje fogyasztás például elősegíti az izmok fejlődését 

(meg a köszvény kialakulását), ehhez még táplálék kiegé-

szítőket alkalmaznak és órákig képesek kínozni magukat a kü-

lönböző tornapadokon. (Még jó, ha csak ennyit tesznek, és nem 

a szteroid készítményekra bízzák a hatást. Régebben erre nem 

volt mód, nem véletlen, hogy régen viszont divatos ételnek 

számítottak a különböző herepaprikások, melyek nem csak a 

szexuális teljesítő képességet fokozták.) 

 

 

12. Kép: Férfi alakformálással látványos változást lehet elérni 

A több millió eladott speciális kínzóeszközök, és a számta-

lan tornaterem által javasolt „bevált” torna módszer segít-

ségével, lényeges és döntő formai változást lehet elérni, megfe-
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lelő kitartással és elszántsággal. Valóban át lehet formálni az 

alkatot ilyen módon. 

A gond általában inkább az szokott lenni, hogy az így kifor-

mált izmok sajnos másra igazából nem alkalmasak, mint „pá-

váskodásra”. Amennyiben igazi sportolásra „vetemednek”, 

akkor igen gyakoriak a sérülések. (Izom-, ínszakadások.) A 

különböző, tonna szám értékesített „táplálék kiegészítők” tartós 

szedésének pedig lehet, hogy látványos izomgyarapodás az 

eredménye, de hosszú távú hatásai kiszámíthatatlanok, és évek 

múlva tragikusak is lehetnek. (Megmagyarázhatatlan hirte-

lenhalálok, férfias nők, koravén, nyomorék sportolók esetei jól 

példázzák ezt a káros folyamatot.) 

Természetesen az egészséges jellegű sportolás, ugyanakkor 

mindenki számára javasolt, de az legtöbbször nem ad annyira 

látványos eredményt.  

A Női test formálása 

Teltkarcsúság 

Évszázadokon keresztül divat volt a teltkarcsú női alkat. Az 

emberiség őskorából fennmaradt női alakok is ezt igazolják. 

Rubensi alkatnak is nevezik, a híres festő képei alapján. A be-

teg emberek általában lesoványodnak, ezért olyan korokban, ami-

kor félnek az emberek beteg társaiktól, kimondottan előnyös a 

kövérebb alkat. (Európai Tbc. járvány, manapság Afrikában az 

AIDS járvány.) 
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13. Kép: Grinaldi Vénusz 

 

 

14. Kép: Rubensi női alkat 
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Viszonylag egyszerű „módszerekkel” lehet e célt elérni. A 

jólétben élők, a bőséges táplálkozás és a kevés fizikai munka 

következtében elhíznak. Így látszólag egyszerűen formálhatta 

bárki magát. Csak egy gond akadt, a régi korokban egyszerűen 

éhezett a lakosság döntő része, kivéve persze a gazdagokat. (A 

Szahel övezet lakossága manapság is elegánsan karcsú, modern 

diétás módszerek nélkül is.) Nem véletlenül vált tehát arisztok-

ratikus vonássá a kövérség. (Manapság viszont a szegénység 

jele lehet a kövérség, mert az olcsóbb ételek, mind kalóriadú-

sak, ugyanakkor a szegényebb lakosság más rég nem végez 

fizikai munkát.) 

 

 

15. Kép: Szegény és gazdag; étellel és életmóddal formázhatjuk 

testünket 
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A testsúlyfelesleggel élő (piknikus alkatú) emberek közis-

merten általában jobbkedvűek. Ráadásul a fogamzásgátló tab-

letták korszaka előtt a nőknél nem volt ritka, ha 10 gyermeket is 

szültek. Ehhez kellő tartalék nem ártott. A gyerekek túlélési 

esélyét is növelte értelemszerűen, ha az anya megfelelő táplá-

léktartalékkal rendelkezett, már csak a tápszerek akkori hiánya 

miatt is. Nem véletlen tehát, ha a termékenység istennőiket 

vastagnak ábrázolták és nem véletlen, hogy manapság is azon 

kultúrákban, ahol a sok gyerekes család még divat, a teltkar-

csúbb nők a kapósabbak. 

A karcsúsítás 

Ahogy változott a női szerep, úgy változott az ideálisnak 

számító alkat is. (A nők is megtesznek mindent, hogy divatossá 

formálják magukat.) Manapság egy európai nő átlagosan jó, ha 

két gyermeket szül élete során. A reprezentatív megjelenés 

szempontjai sokkal fontosabbá váltak, hiszen elhagyják a lakás 

védelmét. Állást vállalnak, ahol sokszor az egyik legfontosabb 

tényező a külső megjelenés. Az európai nők nem takarják ma-

gukat csadorba, a „konkurencia” is szabadon mutathatja csábító 

formáit. A válás társadalmilag elfogadottá vált, egyre több eset-

ben fordul elő, hogy egy férfi fiatalabbra cseréli párját. (A több-

nejűségnél nem kell „sutba dobnia” gyermekének anyját ahhoz, 

hogy a férfi „fiatalítson”.) 

Nem véletlenül gondolkoznak tehát úgy a nők, hogy addig 

kell alakjukba, megjelenésükbe „beruházni”, amíg megvan a 

férjük. Óriási üzlet tehát a fogyasztó szerek árusítása, és az 

egyéb fogyasztó módszereket is gyakran alkalmazzák. Az eszté-

tikai plasztikai sebészek által alkalmazott segítség a zsírszívás, 

amely gyakorlatilag egyedüli megbízható módszer, csak a jég-

hegy csúcsát jelenti. „Mély-meleg” jellegű terápiák, és aerobik 

edzőtermek sokasága áll a hölgyek rendelkezésére, hogy kínoz-

hassák magukat. 
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Mellnagyobbítás, Kisebbítés 

A mellméret divatja általában az alkattal szinkronban válto-

zott. Manapság azonban a trend „megbolondult” vékony alka-

tot, ugyanakkor nagy mellet követel a szegény nőktől, amit 

képtelenség elérni az ősi módszerekkel. 

 

 

16. Kép: Irdatlan méretre "felpumpált" mell, szőke haj, műszem-

pilla és műköröm, elrémisztő példája a divat mindent átformáló 

"diktátumának" 

Talán csodálkozhatnak is, hogy miért foglalkozom az ősi 

módszerek között a mellnövesztéssel, hiszen valójában az emlő-

implantátumok megjelenésével jutottak a nők korszakalkotó 

segítséghez. Régebbi korokban elsősorban a ruha megfelelő 

kialakításával, és tömések alkalmazásával próbálták nagyobb 

mell látszatát kelteni, de valódi nagyobb mell kialakítására 

(vagy kisebbítésére) is törekedtek. 
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Emlőkisebbítés 

Egy magát férfinak érző transzszexuális nőnél meglepő dol-

got láttam. Bő egy évtizede erős vászonnal szorította le melleit. 

A mellei laposakká, sorvadttá váltak. A középkorban a hölgyek 

valahogy így próbálhattak aszexuálissá válni, az akkori szoká-

sok miatt. A soványság eleve hajlamosít a kisebb mellek kiala-

kulására, az akkori női ideál is sovány volt. 

Emlőnagyobbítás 

Könnyen rá lehet jönni ebből, hogyan próbálták, és próbál-

ják manapság is elérni a nagyobb emlőket a hölgyek. Az emlő-

ben lévő zsírsejtek a testsúlygyarapodással összhangban nőnek. 

„Szerencsésebbeknek” számítanak azok, akik emlőjükre híznak. 

(Van azonban, aki annyira mellre hízik, hogy már nem bírja 

cipelni a súlyát és emlőkisebbítő műtétet kell végezni rajta.) 

Közismert, hogy a libákat tömik, hogy a májuk hatalmassá 

nőjön. (Elzsírosodjon.) Nagyon sok nő azért eszik többet, hogy 

melle feszes maradjon. 

Farnövesztés 

A bevezető részben szó esett arról, hogy Brazíliában a for-

más (európai számára nagy) fenék a divat. Mivel a szamba-

táncosok nem sok ruhát viselnek és e táncnál a test (és legfő-

képpen a fenék) ritmusos mozgásának jelentős szerepe van, 

nyilvánvaló, hogy egy jelentéktelen méretű, fontos testrész hát-

rányos lehet.  

Nem egyedülálló eset azonban e „brazil” divat. A polinéz le-

ányok táncánál is a fenék ringásának nagy jelentősége van. A 

Közel-keleten divatos hastáncos nőknél is a teltebb forma szá-

mít előnyösebbnek. A háj mérete, lendülete felerősíti a mozdu-

latokat. Az afrikaiak körében is divat egyes területeken, ezt jól 
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példázzák a fellelt ősi szobrok is. A Hódmezővásáhely melletti 

Gorzsán fellelt szobor idom tanulsága szerint e divat Európában 

is elterjed volt ősidőkben, 

 

 

17. Kép: Afrikai "faros" hölgyek, mellette ősi afrikai szobor, 

jobb o. Gorzsai „Vénusz” 

Érdekes elgondolkozni azon, hogy az ilyen „szeparált” zsír-

többletet hogyan lehet kialakítani ősi testformáló módszerekkel. 

Viszonylag egyszerű mindenhová hízni, annál nehezebb egy-egy 

területre. Mint említettem Európában sokan szeretnének „mellre 

hízni”, Brazíliában annak örülnek, ha fenekük kerekedik. 

Arra is van példa, hogy egy-egy divatot az adott tulajdon-

sággal rendelkező uralkodó (vagy uralkodó népcsoport) honosí-

tott meg. E népcsoport tagjának születni előnyös, de a többiek is 

hozzájuk akarnak ilyenkor formálódni. Ilyenre megint Brazíliá-

ból tudok példát említeni, ahol az arisztokratáknak számító 

spanyolok karakteres nagy orra számít előnyösnek. Emiatt na-

gyon gyakran kérnek az esztétikai plasztikai sebésztől orrna-

gyobbítást (orrcsúcs magasítást), miközben az Európában min-
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denki kisebbíteni igyekszik az orrát. Szélsőségre itt is kiváló 

példánk van, Michael Jackson. 

 

 

18. Kép: Jól látható a két kép alapján, hogy óriási változtatásokat 

lehet elérni. Michael Jackson agyonoperált arca elrémisztő példa.  

A farnövesztésnél maradva: akinek nem volt veleszületett tu-

lajdonsága e forma, annak sem kellett „csúnyának” maradnia. 

Testtartás változtatással is megoldhatta e problémát. Furcsát 

mondtam? Ki nem húzta még be a hasát egy szép fotó kedvéért? 

Ki nem düllesztette ki (szívta tele levegővel) a mellkasát, hogy 

az (nőknél a mell) nagyobbnak látsszék. Az emberi testformát 

jelentősen befolyásolja a testtartás. A hasi zsírszívásra érkező 

női pácienseknél az első vizsgálat alkalmával a reális helyzetet 

mindig csak úgy tudom megnézni, ha külön unszolásra hajlan-

dóak „elereszteni”, hasukat. Megszokták, hogy behúzzák, már 

az a normális állapot számukra. 

A tinédzser lányok „görbe vállakkal” járnak, hogy mellük 

megereszkedve, nagyobbnak látsszon. Nem lehet hát cso-

dálkozni azon, hogy „faros tartást” alakítanak ki fenekük hátra-
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düllesztésével ott, ahol ez divat. Így formálódhat át akár egy 

egész népcsoport alkata is a testtartás változtatásával, mint ősi 

praktikával. 

Fűző viselés 

A fűző említésekor a karcsú női ruhák jutnak eszünkbe. Pe-

dig egy időben a férfiaknál is megszokott viselet is volt. A da-

rázsderék kialakítása érdekében jó néhány ártatlan bálnának is 

el kellett pusztulnia. A fűző a Hunok fáslizó fejformáló mód-

szeréhez volt hasonlatos, csakhogy a fásli le, illetve alulról fel-

tekeredik merevítők nélkül a derékon. E merevítők céljára al-

kalmaztak „halcsontot”. Persze, ha valaki egyszer felpróbált egy 

fűzőt, attól nem változott meg semmi, de ha serdülő kora óta 

folyamatosan viselte, akkor nagyon sok mindent megváltozta-

tott. Az alaki eltérések nyilvánvalóak. A nyak nyújtásához ha-

sonlóan a derékhossz is növekedhetett, a bordák formája is 

megváltozott. Ezen kívül több dolog is még megváltozott, ami 

nem ennyire volt látható, rejtett volta miatt. A belek, a cseplesz 

és többi zsigeri szerv elhelyezkedését és működését is befolyá-

solta a fűző. A hasi légzés megszűnt, helyette galamb módjára 

(a dekoltázst libegtetve) lélegeztek a hölgyek, gyakran lég-

szomjjal küszködve. Nem véletlenül gyakran ájuldoztak. A 

hátizomzat satnyult, ami azzal is járt, hogy aki nagyon hozzá-

szokott, egy idő után nem tudott meglenni nélküle. 
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Fejhosszítás, formálás 

A Hunoktól ismerjük e módszert. E népcsoportot a magya-

rokkal rokon népnek tartjuk. A lovas harcmodortól, a vissza-

csapódó íjon, a sólyom (turul) madár tiszteletén kívül számtalan 

közös vonás létezik a két nép között. Ezen ősi „plasztikai” mód-

szer azonban nem ismert magyar vonatkozásban, így most egy 

olyan dologról lesz szó, amely különbségnek számít. 

Csecsemőkorban a koponyacsontok még jól formálhatóak. 

Képlékenységének oka, hogy a koponyacsontok nincsenek ösz-

szeforrva, és főleg a kutacsok területén formálható porcos ré-

szek vannak. Ennek köszönhetően a fej speciálisan hosszítható, 

kúp formájúvá alakítható, ha a növekedés ideje alatt egészen 

csecsemőkortól kezdődően „megfelelően” fáslizzák.  

Értelemszerűen nem szabad teljesen befáslizni a fejet, mert 

akkor nem tudna növekedni, és koponyaűri túlnyomás is létre 

jöhetne, akár halálos következménnyel is. Ezért a fej tenisz-

pánthoz hasonlóan, de szélesebben fáslizták a gyermekek kopo-

nyáját, erős, rugalmatlan vászon pólyával.  

A kúposabb fej által magasabbnak is tűnt az illető, de maga 

a forma volt elsődleges, mert az arisztrokratikus jellegnek szá-

mított. A Hun birodalomban ép úgy számított a rang (és annak 

jelei), mint minden más kultúrában. Mindent meg is tettek en-

nek biztosítására. 

Más kultúrákban, így az amerikai indiánoknál is megtalálha-

tó e módszer, ott azonban ennek egy speciális változata is léte-

zett, nevezetesen egy falap segítségével „laposították” a kopo-

nya homloki részét.  
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19. Kép: A fáraók korában is divat volt a koponya formálása, jól 

látszik ez a női koponyákon 
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A hosszúfülű arisztokrácia 

A Húsvét-szigeti arisztokrácia speciális megkülönböztető je-

le volt a hosszú fül. Az elnyomott dolgozói népréteg tagjai vol-

tak a rövid fülűek. 

 

 

20. Kép: A hosszúfülűek 

A világvéginek számító sziget, polinéziai lakossága speciális 

dolgot alkotott. Mellszobrok tömkelegét állították ki a partokra. 

Szó szerint „elszigetelt” kultúra volt, vesztüket is ez okozhatta. A 

hosszúfülű arisztokrácia képtelen volt megakadályozni a sziget 

összes fáinak kivágását és emiatt az éghajlata, természeti adottsága 

megváltozott a szigetnek. Az említett erdőpusztulásnak az egyik 

oka az is volt, hogy a szobrok „utaztatásához” is fatörzseket hasz-
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náltak. (Szekerük nem lévén.) Hitbeli okokból egyre több szobrot 

hurcoltak le a partra, ettől remélve valamiféle megváltást, de minél 

több (nagy fülű) szobor készült, el annál inkább romlott a helyzet. 

(„Hosszú fül, rövid ész”. Gondolom így csúfolódhattak a rövidfü-

lűek.) Ezért idővel a megromló éghajlati tényezők miatt nem tudta 

eltartani a sziget a megszokott lakossági létszámot. Az éhínség 

miatt pedig lázadás tört ki, melynek során állítólag lekaszabolták 

az összes hosszúfülűt. 

 

 

21. Kép: Más kultúrákban is divatos volt a hosszúfül 

A fül hosszítását súlyos fülbevalók viselésével lehet elérni. 

Egy kis trükkel tovább lehet fokozni a hatást. Amennyiben a 

fülbevaló lyukát megtágítjuk haránt irányban, akkor jobban 

megnyúlik a fülcimpa (alsó fele). Gyakran a súlyos fülbevaló 

azonban bevágást és a bőr átszakadását is okozhatja. (Ez teljes 

csődöt jelent.) Ezért kerek formájú tágítót alkalmaznak, amely 

nem egy ponton hat, így nem okoz bevágást, hanem minden 

irányban nyújt. 
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22. Kép: Haránt bevágott fülcimpa tágítása kerek tágítóval 

 

23. Kép: Beszakadt, tágított fülcimpa ékszerhíddal kipótolva 
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24. Kép: Kicicomázott néger nők kitágított fülcimpalyukkal, az 

ékszer súlyától átformált fülkagylókkal 



ŐSI „PLASZTIKAI” MÓDSZEREK 

 

 44 

Lehetségesnek tartom, hogy nem tudták kiirtani az összes 

hosszúfülűt, lehet, hogy néhányan átálltak a felkelőkhöz. Tudni 

kell, hogy a chilei kormány (jóval később) végül kitelepítette az 

őslakosokat az amerikai szárazföldre. Nálam pedig járt egy 

Chiléből jött ember, aki azt állította, hogy ő a Húsvét-szigetről 

származik.  

Ki lehet találni, mit kért! Fülcimpa kisebbítést. Valóban ha-

talmas fülcimpái voltak (a fülkagylója normális méretű volt), 

pedig életében nem nyújtotta soha. 

„Tányérajak” formálása 

Az amazóniai indiánok igen furcsa szokásaként ismertem e 

módszert. Az adatgyűjtéskor viszont afrikai népek fotóján is 

felismertem fel e szokás jeleit. Ebből is látszik, hogy a kulturá-

lis szokások mennyire elterjedtek, a korábban szinte áthághatat-

lan távolság ellenére. 

 

 

25. Kép: Alsó tányérajak formázása 
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Az alsó ajkukat gyermekkoruk óta tágítják. Örültségnek tű-

nik ezt tenni, persze a felsorolt „plasztikai” módszerek közül 

sokat ekként jellemezhetnénk. Valójában nem csak az alsó aj-

kukat, hanem az ajak alatti bőrrészt is tágítják. Egy kerek tágító 

eszközt helyeznek be a szájüreg felől és azzal „sámfáznak”. 

 

 

26. Kép: Ajaktágítás következményét a fiatal lány ajkán jól lehet 

látni 

Érdekes következtetést vonhatunk le. Sokan megbot-

ránkozhatnak az amazóniai indiánok ajaktágítási szokásán, mint 

túlzáson, de egy túlzás nem is az, ha valaki még jobban eltúloz 

valamit. (Gondoljunk akár az emlőimplantátumokra. Amely 

méretű implantátumok valaha hatalmasoknak számítottak, ma 

csak normál méretűnek számítanak.) 
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Hasonló az ajaktágítás példája is. Míg Amazóniában a férfi-

ak formálják ajkaikat, addig Afrikában a nők. Ugyanakkor, a 

képeken megfigyelhető, hogy az afrikai hölgyek esetében az 

amazóniaiakhoz képest sokkal-sokkal nagyobb tányért alkal-

maznak. Így náluk már a felsőajak is a nyújtás áldozatául esik. 

 

 

27. Kép: Ajkai között tálat viselő szurma hölgy, fültágítás, hegte-

toválás is megfigyelhető 
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Sok problémát vet fel e speciális testrészformálás. Hogyan 

tudnak enni? Nyilvánvalóan ki kell vegyék a tágítót. Látható a 

korábbi képen, hogy ilyenkor nem tud már összehúzódni az 

ajak. Ez többek között állandó nyálfolyással is jár.  

Az ajkában tálat viselő hölgyet már nem is nevezhetjük érte-

lemszerűen tányérajkúnak, hiszen „tálajkú”. Az is megfigyel-

hetjük, hogy a fülcimpája is ki van tágítva, és teste tele van 

hegtetoválással. Vagyis az ősi „plasztikai” módszerek tárházát 

igen csak kiaknázta, hogy divatos formáját elnyerje. Manapság 

is gyakran együtt láthatjuk a szolárium, a fodrász, a műkörmös 

és a tetováló szalon eredményét. 

Nyakhosszabbítás 

Egy burmai törzstől ismerjük e módszert. 

A vállukra, kulcscsontra támaszkodva egyre kisebbedő gyű-

rűket helyeznek fel a nyakukra gyerekkoruk óta a leányok 

(5 éves kortól!). Mire megnőnek zsiráfként néznek ki. 

 

 

28. Kép: A Zsiráf család 
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A gyűrűk gömbölyű felszínűek, hogy ne vágjanak be a bőr-

be, és le és felhelyezhetőek, ha cserélni, javítani kell. Orrkari-

kaként nyithatóak, zárhatóak. 

 

 

29. Kép: Zsiráf nyak 

Idővel egyre több karika díszíti fokozatosan hosszabbodó 

nyakat. A büszke viselőjének azonban egyre több problémát 

okoz. A legkisebb gond, hogy naponta fényesíteni kell, mert a 

réz máskülönben elszíneződik. (Az arany meg drága és elkopna, 

ráadásul nem tartana kellően. Nem beszélve arról, hogy krimi-

nális cselekményekre csábítana.) 
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Speciális gondokat kell megoldania a karikák viselőjének. A 

gipszcsizmákat 6-10 hétig kell hordani a csonttörötteknek. Ők 

be tudnak számolni arról, hogy a legnagyobb gond sokszor a 

tisztálkodás megoldása, és ami ezzel összefügg a viszketés. Nos 

ezt a burmaiaknak is meg kell oldani. Nekik speciális gondjuk 

például az is, hogy a fejüket lehajtani nem tudják, tehát a mun-

kában is akadályt jelent. 

 

 

30. Kép: A burmai nyakék (és a fűző) divatos ékszerként 

A fűző viseléshez hasonlóan egy idő után, a nyilvánvaló 

nyakhossznyúláson kívül egyéb maradandó elváltozások is ke-

letkeznek. A nyakizomzat elsatnyul, a csigolya közötti rések is 

kitágulnak, és az itt kilépő idegek e tág térhez szoknak hosszá. 

Értelemszerűen egyéb lágyrészek is megnyúlnak. Az ereken 

kívül, például a nyelőcső és a légcső is. Ebből adódik, hogy egy 

speciális büntetést (kivégzést) találtak ki e burmai nők számára, 
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például a házasságtörés megtorlására. Egyszerűen leveszik ró-

luk a nyakkarikákat és belepusztulnak. 

Lábzsugorítás 

A kínaiaktól ismerjük. A kecses lábfejet nőiesnek tartották. 

A világon mindenhol ez így van. Nálunk például tramplinak 

csúfolják a nagy lábú, nagy termetű, robusztus nőket. 

A kínaiak egyébként is kisebbek, de a még kisebb láb lett a 

cél. Már pedig a nők a cél érdekében mindig képesek sokat 

feláldozni. 

Nekem 3 nővérem van. Emlékszem, hogy nem volt olyan ci-

pőjük, amely ne szorította volna a lábukat. Mindig megkoc-

káztatták a kisebbiket megvenni a cipőboltban. Később persze a 

lábuk bánta. A sok cipőfeltörés miatt a sarkukon kisebesedett, 

majd durván megvastagodott a bőr. 

A kínaiak tovább mentek. Erős vászon fáslival (talán kevés-

bé közismert, hogy a hunok szomszédai manapság is, Európába 

csak „kirándultak” a hunok) teljesen befáslizták a lábfejüket, 

egész kicsiny gyermekkoruktól kezdődően, így az nem tudott 

növekedni. 

A kis lábfej nőies volt a férfiak számára, hogy mit jelentett a 

nőknek, arról ők tudtak volna panaszkodni, de az ősi „plaszti-

kai” módszereknél a fájdalom és a kényelmetlenség nem volt 

igazából szempont. 
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CSONKOLÓ MÓDSZEREK 

Nemi szervek csonkoló beavatkozásai 

Közismert, hogy amikor a törökök fosztogattak és rabszol-

gákat gyűjtöttek Magyarországon, akkor jobb volt a szép lá-

nyoknak korommal bekenni arcukat, mert így csúnyán hátha 

nem kellettek rabnőnek a háremekbe. 

Máshol is voltak hasonló gondok. A Siracusai Santa Lucia 

melleit csonkította, hogy ne kelljen egy nem kívánt idegen 

kéjúraságnak. Szegény Sziciliaiaknak is kijutott az elnyomatás 

kínjaiból. Egyik hódító után jött a másik brutális gyarmatosító, 

elegük lehetett már belőlük. Nem véletlenül lett példaképük egy 

öncsonkító szép hölgy. Elsődlegesen azonban más okokból 

végeztek csonkolásokat. 

A férfi nemi szerv csonkolása 

A férfiak körülmetélése 

A világon a legtöbbet végzett ősi plasztikai beavatkozás a 

circumcisio. Ez alapfokon és megfelelő körülmények között, 

nem is igazából csonkítás. (A appendixet, népies nevén a vak-

belet, is elég gyakran ki kell vegyük, még sem tekintünk senkit 

csonkítottnak emiatt.)  

Az egész Közel-keleten elterjedt ez a magyarul körülmeté-

lésnek nevezett beavatkozás. A muzulmánokon és a zsidókon 

kívül a (kopt) keresztények is mind elvégzik e plasztikai be-

avatkozást. Csecsemőkorban (8 naposan) a legkedvezőbb az 

időpontja, de eléggé gyakran 10-12 éves gyermekeken végzik, 

jobbik esetben orvos közreműködésével. A műtét alkalmával 

(ha orvos végzi) csillapítják a fájdalmat, de utána is erős fájda-

lommal jár. 
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Kétségtelenül előnyös több szempontból is. A vízben sze-

gény, meleg éghajlaton nagyon nehéz kellőképpen tisztán tarta-

ni a nemi szer makkja és a fityma közötti, összezáródó bőrré-

szeket. Ezért nem csak a férfinál jelentkezhet a nemi szerv gya-

kori gyulladásos panasza, hanem a szmegmának nevezett bűzös 

bőrváladék, karcinogén hatású a női méhnyakra is. 

Az összes itt felsorolt csonkoló beavatkozásból talán ez az 

egyetlen, amely (nem megfelelő tisztálkodási lehetőség esetén) 

még egészségügyileg indokolt is lehet. 

A kasztrálás 

Az ember ősidők óta ivartalanítja állatait. Ennek oka, hogy 

számára előnyös változásokat tud vele elérni. Az állatok barát-

ságosabbakká válnak, megszűnik például a nemi ciklusokból 

származó viselkedésváltozásuk. Főleg a hím állatok esetében 

fontos, hogy ne akarjanak dominánssá válva, akár gazdájuk 

ellen is fordulni. A nyugodt magatartás jobb táplálék felhaszná-

lást is jelent, hamarabb elérik vágósúlyukat, és könnyebb mun-

kára is fogni őket. 

Nos feltehetően az állattartás elterjedésével, majd a rab-

szolgaság kifejlődésével egy időben kezdhették el az emberek 

kasztrálását. (Büntetésből is végezték biztosan. Egy időben még 

a modern gyógyászatban is próbálkoztak a nemi erőszakot so-

rozatosan elkövető személyek terápiás kasztrálásával.) 

A rabszolgatartó társadalomban a rabszolgák státusa az álla-

tokéval megegyező volt, a gazdájuk azt tett velük, amit akart. 

Az ókorban ép olyan divatja volt a kasztrálásnak, mint most 

egy-egy esztétikai plasztikai sebészeti műtétnek. Az erre „sza-

kosodott” (nem is tudom, minek nevezzem) emberek bizonyára 

jól fizetett „szakértők” voltak. Két bikaherélés között végezték 

jónéhány fiú gyereken is. Tudva hány gyerek halt akkor éhen, 

még azt is el tudom képzelni, maguk a szülök adták el 

gyermeiket, hogy a többinek enni adhassanak, és így azok ne 
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éhezzen. Az eunuchok ráadásul megbecsültek voltak, és ezért 

nekik nem kellett éhezniük. Nem csak a háremekben alkalmaz-

ták a szegény áldozatokat, hanem egy idő után, éppen a felsorolt 

előnyös tulajdonságok miatt, egyre több helyen. 

Joviális viselkedésük miatt például az egyiptomi fáraók bi-

rodalmában külön rendet alkottak. Hivatalnokok, papok lehet-

tek. Családjuk nem lehetett, ezért arra időt, energiát nem paza-

roltak, felettesüket lelkesen kiszolgálták. Maguk jólétét fontos-

nak tartották (hisz nemi örömök helyett csak az evés-ivásban 

élhették ki magukat), ennek érdekében hűségesek is voltak ura-

ikhoz. 

A Milánói Scála (és a többi abban a korban hasonlóan kiala-

kított, megfelelően „hangszerelt” kórus) esetében egy másik 

tulajdonságot használtak ki. Nevezetesen a korán kasztrált fiú-

gyermekek hangja nem mutál. Nagyon híres énekesek, sztárok 

lehettek az így megnyomorított emberek az áriáiról híres or-

szágban. 

A kiterjesztett kasztrálás 

Aki azt hitte, hogy szörnyű dolgokat nem lehet felülmúlni, 

az téved. Az igazi nagy nyomor még ezután jön. Indiában egy 

kaszt nem csak a heréit távolítja el a kisfiúknak, hanem a péni-

szét is. Vagyis teljesen férfiatlanítják a nyomorultakat. 

Értelemszerűen ez vizelési panaszokkal is jár, a kasztrációnál 

ismert problémákon túl. A kaszt abból él, hogy az elmon-

dottaknak megfelelően, a hangjuk, kinézetük és a viselkedésük 

nem válik férfiassá. Emiatt különleges énekhangjuk, szép alak-

juk, és táncosként is kiválóan alkalmazhatóak. A házasság kötés-

kor ők szokták szórakoztatni a násznépet. Amennyiben nem kap-

nak elég jutalmat, azzal fenyegetőznek, hogy megemelik a szok-

nyájukat. (Nem igazából szép látványt jelent csonkoltságuk.) 

Igen, szoknyájukat, mert nőknek tartják magukat, női visele-

tet is hordanak. Ki is használják az Indiai választási rendszerben 
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a nőket előnybe hozó szabályokat. Még mielőtt bárki irigyelné 

őket, tudni kell, a nyomor képezi létüknek az alapját. 

 

 

31. Kép: Indiai életkép a Gangesz partján 

E „különlegességük” miatt (szó se róla az összes ősi „plasz-

tikai” módszerek között ez okozza a legdrasztikusabb változást) 

„kenyérkereseti lehetőséghez” juthatnak, miközben sokan má-

sok egyszerűen éhen haltak. Manapság azonban már az éhenha-

lás veszélye messzebb került, ugyanakkor a kaszt brutális gya-

korlata nem szűnt meg. Az ok egyszerű: a kaszt tagoknak érte-

lemszerűen nincsenek utódjai, akik idősebb korukban ápolnák, 

táplálnák őket. (Ez az indiai szociális gondoskodás alapja.) Ép-

pen ezért kényszerülnek rá arra, hogy a tiltás ellenére kisfiúkat 

brutálisan csonkoljanak továbbra is. Ezzel pedig az ördögi kör 

bezárul, és nem lehet látni, hogy mikor ér véget valaha is e leg-

ocsmányabb gyakorlat. 
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Mindig igyekszem szembesíteni az olvasót azzal, hogy egy-

egy elbotránkoztató módszer igen gyakran azon kultúrában is 

előfordul, amely a másik kultúrát, mint barbárt elutasítja.  

Tudni kell, hogy a 3. nem iránti „érdeklődés” más civilizáci-

ókban is megvan. Szerencsére Európában a hermaphrodita „kul-

tusz” uralkodott el, még a görög-római kultúrából fakadóan. Így 

a transzvesztitáknak van nagy keletje a szexuális „szolgáltató 

iparban”. Éppen ezért nagyon sokan anyagi okokból erre „vál-

tanak”. Mivel így e téren is „túltermelés” mutatkozik, nagyon 

sok férfi vállalja, hogy emlőimplantáción esik át, ezáltal már 

mint hermaphrodita „szerepelhet”. A rémisztő mennyiségű 

ilyen műtéten átesettek szerencsére nem csonkolódnak, és bár-

mikor kivehető a beültetett implantátum, így a változtatás köny-

nyen helyreállítható. A transzszexuálisok esete teljesen más, ott 

a teljes átalakítást el kell végezni. (Nemi szerveket el is kell 

távolítani.) Ez csak többé-kevésbé sikeres, ebből következően 

ép annyira tragikus gyakran az ő életük, mint az indiai csonkí-

tottaké.) 

A női ivarszerven végzett „ősi plasztikák” 

A nőknél is végeznek rituális körülmetélést, ennek megítélé-

se már nem minden esetben ilyen pozitív. Lássuk mit írtam 

erről az első magyar ESZTÉTIKAI PLASZTIKAI SEBÉSZETI tan-

könyvben: 

 

Néhány szó a rituális csonkító beavatkozásokról  

Kevésbé ismert az európaiak számára, hogy nagyon sok kö-

zel-keleti és afrikai államban szinte kötelező jelleggel csonkítják 

a külső női nemi szervet. Több százmillió olyan nő él ezekben az 

országokban, aki átesett ilyen „beavatkozáson”, és számuk 

évente több millióval növekszik. Ezek ismerete azért is fontos, 

mert manapság Magyarországot is elérte a migrációs hullám és 

a vizsgáló orvosnak fel kell ismernie e beavatkozások nyomát. 
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Ezenkívül egyre több magyar orvos vállal munkát az érintett 

országokban, és adott esetben döntést kell hoznia e témában. 

A./ Körülmetélés (Sunna) 

A preputium clitoris eltávolítása. Nem gátolja az orgazmust. A 

férfiak körülmetéléséhez hasonlatos, mely közismert. (A sunna 

szó tágabb fogalomkört is jelöl: rituális, szakrális szokás jelen-

téssel.) 

B./ Kiterjesztett körülmetélés: 

A csikló (esetleg a kisajkak) teljes eltávolítása. A klitorális ér-

zékiség jelentősen csökken, de nem szűnik meg teljesen. 

C./ Teljes csonkítás (infibulatio):  

A csikló kivágása a kis és a nagyajkakkal együtt. A keletkező 

sebet úgy varrják össze, hogy csak egy kis rés maradjon a vize-

let és a menstruációs vérzés számára. (Az esküvő napján részle-

gesen felvágják a sebet, de csak annyira, hogy mérete a férfinek 

a legmegfelelőbb legyen szexuális élvezetéhez. Ha a férfi hosz-

szabb időre elutazik jogában áll újra összevarratni. A hüvelyt 

csupán a szülés előtt tágítják eredeti méretére.) 

D./ Bemetszés:  

Ausztráliában (volt) honos e beavatkozás a bennszülött lakos-

ságnál. A nagyon fiatal 12-13 éves lányok hüvelyének hátsó 

falát bemetszik.  

 

Mivel e csonkító beavatkozások nem orvosi indikációval tör-

ténnek, ezért egyértelműen etikátlan az orvosnak ilyen beavat-

kozást elvégezni. A kiterjesztett körülmetélés, az infibuláció oly 

mértékű csonkolás, mely bűncselekménynek tekinthető. (Sokszor 
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azokban az országokban is, ahol a népszokásban él, éppen ezért 

végzik javasasszonyok, titokban.) 

 

A fent leírtakból azonban látni lehet, hogy a sunna (csak a 

preputium clitoris eltávolítása) nem jelent komolyabb gondot a 

nő számára. Azokban az országokban, ahol a társadalom elvá-

rása miatt elképzelhetetlen, hogy egy férfi ne legyen körülmetél-

ve, ott a nőknél is garantáltan elvégeztetik a körülmetélést. Még 

mindig a kisebb rossz, egy orvos által, megfelelő körülmények 

között (érzéstelenítés, sterilitás, hozzáértés) elvégzett sunna 

(csak a preputium clitoris eltávolítása) beavatkozás, mint a 

javasasszonyok által (le nem írható körülmények között) végzett 

nagyobb csonkolás. 

 

 

32. Kép: Ausztrál őslakosok 
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Az ausztráliai őslakók „bemetszési” szokása szerencsére 

megszűnőben van az európai kultúra terjedésének hatására. 

Értelemszerűen a szüléskor, vagy a felnőtt korban (cohabitatios 

nehézségek esetén) a szűk hüvelybemenet miatt (a gát jobb, 

vagy baloldalán) végzett orvosi beavatkozás nem tartozik e 

kategóriába. 

 

A felsoroltak közül tehát a circumcisio és a sunna (csak a 

preputium clitoris eltávolítása) hasonló jellegű beavatkozásnak 

tekinthető. Egészségügyileg általában nem indokolható, de a 

társadalmi szokásokat figyelembe véve rituális okokból (feltét-

lenül szükséges újból hangsúlyozni: nőknél csak a preputium 

clitoris eltávolítása) elvégezhető. 

 

A megállapítások jól érthetőek. Nagyon sok olyan ősi 

„plasztikai” beavatkozás van, amely kisebb változtatásokkal, 

kellő indikációval, megfelelő körülmények és feltételek esetén 

gyógyításra is alkalmazható akár manapság is. Legtöbbje azon-

ban az emberek által vallási, néphagyományi, vagy divat céljá-

ból végzett beavatkozás, amelynek a gyógyításhoz semmi köze, 

de legalább az egészségre nem nagyon ártalmas. A legrosszabb, 

leggyalázatosabb változatokat ugyanakkor feltétlenül tiltani kell 

nyilvánvalóan. 

Ujjak csonkolása 

A japán jakuzáknál ősidők óta, a csoporthoz tartozás bizo-

nyításának módja nem csak a test tetoválása, hanem a kisujj 

utolsó percének a lemetszése is. 

Általában próbatételnek tekintették csak a műveletet, amikor 

a „tagjelöltnek” magának kellett elvégeznie a „beavatkozást”. A 

japánok más elég egyedi módszereket is kitaláltak, elszigetelt 

szigetlakókként. (A harakiri az már kicsit nagyobb „csonkolást” 
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jelentett, de azt is maguknak kellett véghezvinni! Ez is egy ja-

pán sajátság, a többi fájdalmas beavatkozást általában segítők 

végzik.) 

Azért nem volt ez sem teljesen elszigetelt módszer. Nagy-

apám annak idején a kiscsibék bejelölésére hasonló módszert 

alkalmazott. Nagyon szép baromfiudvara volt, tele mindenfajta 

szárnyas állatokkal. Volt ott liba, kacsa, pulyka, még pávaga-

lambjai is, és természetesen számtalan tyúkja. Egy gyermek 

számára valóságos állatkertnek számított a baromfiudvar. Em-

lékszem a pulikutya volt a „felügyelőjük”. Persze gyakran elő-

fordult az, hogy a szomszédba átrepültek a szárnyasok. Vita is 

volt többször miatta, de nagyapám mindig pontosan meg tudta 

állapítani, melyik volt az ő baromfija. Annyi tyúkot nem ismer-

hetett „személyesen”, de kikelés után egy-két nappal a legki-

sebbik lábujjukból (a sarkantyúból) lecsippentett egy részt, így 

bármikor felismerni és bizonyítani tudta, hogy az övé. 

 

 

33. Kép: Danik asszonyok csonkolt ujjvégekkel 
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Nos a jakuzát is könnyen fel lehet ismerni a jelöléséről. A 

kisujj lemetszése előtt körbetekerték gézzel a lemetszés előtti 

területen ujjukat, hogy a nagyobb vérzést elkerüljék. A barbár 

„műtéti technikával” azonban nem csak a végleges csonkolódás 

volt a gond, hanem, az is, hogy a seb csak lassan gyógyulhatott 

be, mivel e „módszerrel” a megmaradt végperc csonkján nem 

maradt elég bőr a seb fedéséhez. (Amennyiben baleset miatt 

csonkolásra kényszerülünk, akkor a bőrt mindig meghagyjuk 

hosszabban, és azt beforgatva zárni tudjuk a sebet, meg-

akadályozva a fertőződést, elősegítve a gyors sebgyógyulást.) 

A könyvhöz történt adatgyűjtéskor találtam egy még meg-

döbbentőbb szokást. A Nyugat-Új-Guineai danik törzs asszo-

nyainak törzsi szokása túl megy a yakuzákon. Ők minden egyes 

családtagjuk elvesztését követően levágják egy-egy ujjpercüket. 

Egy napig felakasztják a konyhában, majd elégetik, hogy meg-

békítsék az isteneiket.  

Csonkolások büntetésből 

A csirke bejelöléséhez hasonlóan igen elterjedt módszert 

volt a bűnösök büntetésére, bejelölésére a csonkolás. A gyilkos-

ságot a szemért-szemet elv alapján halállal sújtották, de a tolva-

jok és egyéb bűnök elkövetői esetében különböző csonkolást 

alkalmaztak (Mielőtt valaki az ókorra gondolna, ébredjen fel, 

ma is alkalmazzák e büntetési módszert!!) Persze volt „prakti-

kus” oldala is ennek, hiszen az ókorban miért lett volna az jó, 

hogy börtönt építsenek, vigyázzanak és eltartsák a bűnösöket, 

mikor fedélből és ételből egyébként is óriási nagy hiány volt. 

A másik „praktikuma” a dolognak az volt, hogy az így beje-

lölt elkövető részben elrettentő volt mások számára, részben 

pedig, ha valaki ilyet látott, mindjárt jobban vigyázott a pénz-

tárcájára. Máshogy szemlélte e kérdést bizonyára az, akit meg-

csonkítottak, pláne, ha az éhség vitte rá, hogy lopjon éhező 
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gyermekének. Minél nagyobb volt a nyomor, annál brutálisabb 

csonkolást alkalmaztak. Gyakori volt a fül, az orr levágása első 

büntetésként, de ez valójában semmiség volt a kézlevágáshoz 

képest, amit a visszaesőkre mértek ki. El lehet képzelni, ki adott 

munkát egy félkezű megcsonkítottnak, ezután még inkább éhe-

zett, és ha újra lopott a másik kezét is levágták.  

Ne részletezzük, mikor miért és mit vágtak még le, de a fel-

négyelés is a büntetés eszköztára volt!! A lefejezés is eléggé 

megváltoztatta a külső megjelenést. Napóleon egyszer azt 

mondta állítólag a tábornokának: -„Köztünk egy fejnyi a kü-

lönbség, de, ha nem hajtja végre a parancsomat, egyforma ma-

gasok leszünk!” 

Manapság is végeznek ilyen büntetéseket iszlám országok-

ban. Annyiban próbálják „humánusabbá” tenni, hogy miután a 

hóhér lecsap a pallóssal, megengedik, hogy egy orvos szaksze-

rűen ellássa a csonkot. (Vérzést, fájdalmat csillapít, fertőtlenít, 

és igyekszik bőrrel zárni a csonkot.) Ennyit tehet egy orvos és 

talán még annyival többet, hogy itt leírja e borzalmakat, hátha 

változik a világ. (Reálisan az érem másik oldalát is látni kell. A 

csonkolást végző országokban általában kevesebb az erőszakos 

bűncselekmények száma! Ezen áldozatok sérüléseit is az orvo-

soknak kell ellátniuk.) 

Megint meg kell említsem, hogy az európainak nevezett ci-

vilizációba is mélyen beleivódott e büntető gyakorlat. Az 

Észak-amerikai (Európából származó) rabszolgatartók egyik 

kedvelt büntetése volt, hogy a szökött rabszolgájuk lábfejét 

megcsonkították, szökésük meggátlására. 

A prostituáltak büntetésének igen gyakori módszere manap-

ság ma is az arcuk elcsúfítása, a futtatóik bosszújaként.
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34. Kép: Bőrfestéssel (is) dekorált turkana lányok 
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A BŐR SZINEZÉSE, TETOVÁLÁSA  

Tartós bőrfestés 

A testfestés a világ minden táján megszokott gyakorlat volt. 

Elsősorban ünnepeken alkalmazták, (a harci dísz részét is ké-

pezte) a hétköznapi gyakorlatban már ritkábban. 

Vannak azonban olyan testfestési módszerek, amelyek „ál-

landósultak”. 

 

 

35. Kép: Arcfestés harci dísz részekén  

Bárki kipróbálhatja, mennyire tartós tud lenni egy ilyen fes-

ték, amellyel gyermekkorunkban mi is „találkoztunk”. A már 

ehető, de még zöld dió héja akár egy hétig is meglátszott ke-

zünkön, egy-egy lakmározásunk után. Hiába mostuk, dörzsöltük 

hosszú ideig a kezünket bármivel, a hatás tartós maradt sokáig, 

és anyánknál lebuktunk, hogy megint diófára másztunk. Ugyan-

így viszonylag tartós hatás érhető el a hennafesték (és egyéb 

speciális festékek) alkalmazásával. 
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36. Kép: Henna festés a kézen 

Az ajakpír rendszeres festése a világon mindenhol általáno-

san alkalmazott módszer, hasonlóan a szemhéj, szempilla festé-

séhez. Talán csak az lehet meglepő a mai ember számára, hogy 

a fáraók korában a férfiak is művelték e divatot. 

 

 

37. Kép: A speciális arcfestés minden kultúrában divat 
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A bőrfestésnek (mint az ősi „plasztikai” módszerek legtöbb-

jénél) misztikus hatást is tulajdonítottak, és kötelező etikett, 

vagy akár vallási szabályok igazítottak (igazítanak) el, hogy 

mit, mikor és hogyan lehet végezni. 

Mellesleg (talán megszokták már a párhuzamot a korább em-

lítettek alapján) a házi állatokat is előszeretettel díszítették, (gon-

doljunk az ceremóniákhoz használt indiai elefántokra) vagy csak 

egyszerűen jelölték e módszerekkel. 

 

Bőr barnítása, fehérítése 

Bőrfehérítés 

 

38. Kép: "Fehér" asszonyok fátyol divatja 

Évszázadokon át a nőket „fehérnépnek” titulálták. Ennek 

egyik oka az volt, hogy a „konyhába zárt”, a háztartással, gyer-
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mekneveléssel foglalatoskodó nők nyilvánvalóan kevésbé bar-

nulhattak le, mint a mezőn dolgozó férfiak. Aki szegényebb 

volt, az rákényszerült kimenni segíteni a férfiaknak a mezei 

munkában, ez azzal is járt, hogy ők lebarnultak. Ezáltal vált 

arisztokratikusabbá a fehér bőrszín. Meg is tettek a nők min-

dent, hogy ezt elérjék. Az úri nők napernyőt vittek mindenhová 

magukkal, zárt ruhában jártak, még kezükön is fehér kesztyűt, 

arcukon fátyolt viseltek, nehogy lebarnuljanak.  

(Az egész testet fedő csador is „praktikus” ilyen szem-

pontból.) 

Aki nem tudta ernyővel óvni bőrét, az is igyekezett zárt ru-

hát felvenni, és „fehérítő” kúrákkal is előszeretettel próbál-

koztak. Egyik ilyen lehetőség a citromsav, de számtalan ősi 

hámlasztó, és fehérítő anyag volt divatban, ezekből fejlődtek ki 

az esztétikai plasztikai sebészek által alkalmazott kémiai hám-

lasztás módszerei. Michel Jackson bőre a klasszikus példa arra, 

hogy mekkora változást lehet ilyen módon elérni, de arra is, 

milyen következménnyel jár, ha valaki túlzásba esik. 

Újabban lézereket is csatasorba állítottak a „fehérítéshez”. 

 

 

39. Kép: Burmai nő fakéreg őrlemény tartalmú arcvédő krémmel 
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Egy ősi módszert feltétlenül szükségesnek tartok még meg-

említeni. A burmai nők manapság is egy fényvédő, fehérítő, 

nővényi kivonatot tartalmazó krémet kennek köralakban az 

orcájukra. Úgy járnak az utcán, mint, aki kiszökött egy arcpako-

lással az arcán a kozmetikusától. 

 

Bőr barnítása 

A XX. század találmánya. Előtte szégyen volt a barna bőr. 

Aki egy kicsit már barnább volt, annak rosszakarói szinesbőrű 

ősöket kezdtek emlegetni. A faji előélettel megterhelt korban ez 

nem számított előnynek. Aztán minden megváltozott. A faje-

lméletek követői süllyesztőbe kerültek, az emberek elkezdtek 

távoli exotikus helyekre utazni télvíz idején.  

Sikknek számított barnán hazaérkezni. Innentől a fittség tü-

netei közé sorolták a barnaságot. Ekkor a tapasztalatlan, de 

lelkes emberek, nyáron kifeküdtek a napra, és direkt felégették 

bőrüket, hogy télre minél több barnaságot tárolhassanak, mert a 

külföldi utazásra kevés embernek volt pénze. Sajnos ez jelentős 

bőrkárosodással járt, és télre általában lekopott a megszerzett 

szín. Ez pedig egy újabb iparágnak hozott jelentős bevételt. 

Megint nem az utazási irodák gazdagodtak ügyfelekkel, hanem 

a szolárium szalonok. Az emberek itt égették bőrüket tovább.  

A „fehérnép” hirtelen kicserélődött kreollá. A társadalom 

képében megint jelentős átformálódás történt. A bőrgyógyászok 

tudják megmondani, milyen súlyos következményekkel jár a 

szolárium túlzott használata. 
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Bőrtetoválás 

Az Alpok gleccserében talált „jégember” tökéletesen mumi-

fikálódott testét sok szempontból vizsgálták már. Érdekes volt 

észrevenni a fotóján, hogy a hátán tetoválás volt. Ennél tökéle-

tesebb bizonyítékot nehéz lett volna találni arra, hogy már az 

őskorban is alkalmazták e módszert. 

 

  

40. Kép: Az Alpokban talált jégember és a hátán lévő tetoválások 

Az egész bolygónkon elterjedt e módszer az embereknél. 

Európában sokáig csak az alsóbb néprétegek körében volt divat. 

Tengerészeknél a sellők, intézetben nevelkedetteknél 5 pont a 

hüvelykujj tövén, börtönlakók „ide lőj” primitív tetoválásai, épp 

oly kevésbé voltak dekoratívak, mint az alsóbb néposztály teto-

válásai (szerelmük neve, évszámok, nyíllal átlőtt szív stb.). A 

tengerentúli énekes és sportsztárok révén egyre inkább elterjedt-

té váltak azonban a dekoratív tetoválások. Manapság számtalan 

tetováló szalon tud megélni, az egyre több önként jelentkező 

igényének kielégítésével. A tetováló gép gyorsabbá (elviselhe-
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tőbbé) tette e beavatkozást. Színesekké, változatosokká is váltak 

a dekorációk és egyre nagyobb felszínt foglalnak el. 

 

 

41. Kép: Típusos yakuza jellegű tetoválás 

A világ különböző régióiban a régmúltban jellegzetes tetová-

lási stílusok alakultak ki. Ilyen az Új-Zélandi maorik vonalas 

tetoválása, a kínai írásjelek, vagy a yakuzák színes, egész test 

dekorációi. Nyilvánvalóan a külső megjelenés átváltozása ez 

esetben a leglátványosabb. A yakuzáknál az is jellegzetesség 

közé tartozott, hogy szigorúan csak a ruha által fedett részen 

volt csak tetoválás. (Ne lehessen felismerni e „bűnjelet”.) 
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Alapvető gond azonban általában, a divatból végzett tetová-

lással, hogy mi legyen, ha megunják. Egyik megoldás a felülte-

toválás, de ez sem lehet jó annak, aki megbánta tettét és meg 

akar szabadulni a „bűnjelektől”. A kisebb tetoválásokat ki lehet 

metszeni, nagyobb tetoválások esetén ez már nagyon nehézkes. 

Lézerszalonok kínálják az új keletű megoldást. A különböző 

színű tetoválásokra más-más lézer a legjobb, vagy legalább is 

más-más hullámhosszúságú. A vasoxid típusú festékeket azon-

ban ez sem tudja kivenni. Sajnos a lézer a bőr pigmentjét is 

károsítja, így egy fehér folt minimum megmarad a tetoválás 

helyén. A legszerencsésebb megoldás az idővel elbomló festé-

kek alkalmazása lehetne. Csakhogy, amikor valaki tetoválásra 

vállalkozik, esze ágában sincs arra gondolni, hogy elege lesz 

belőle, hiszen akkor felragasztható tetoválást is választhatna. 

 

Hegtetoválás 

Bemetszések 

A tetoválás igen különleges formája a hegtetoválás. 

Normálisan a festékes tetoválás nem okoz heget, de néhány 

érzékenyebb bőr, vagy felülfertőzés esetén előfordulhat, hogy e 

nem kívánt hatás is jelentkezik. 

A hegtetoválás esetében viszont kimondott cél, hogy vastag 

heg keletkezzék. 
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42. Kép: Láng formájú hegtetoválás Gobir törzshöz tartozó asz-

szonynál 

Az első ilyen emberrel még a plasztikai sebészeti tanul-

mányom során találkoztam. Egy távoli afrikai országból jött és 

azt szerette volna, hogy eltüntessük a durva hegeit. Kezdőként 

én kaptam a feladatot, hogy metsszem ki és plasztikai var-

ratokkal varjam össze az arcát. Meg is tettem, szebb is lett a 

heg, de nyilvánvalóan nem tűnt el teljesen. 

Akkor nem sokat foglalkoztam e kérdéssel, de a tankönyv 

írásakor valahogy emlékeimből előkerült és szükségesnek érez-

tem ezzel is foglalkozni. Orvos etikai kérdésként merült fel 

bennem, tehet-e egy orvos olyat, hogy valakinek azt arcára heg-

tetoválást tesz, ha a páciens ezt megkéri. 
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43. Kép: Hason lévő hegtetoválás a Kere törzs, a vállon egy pig-

meus törzs jele 

A hazai gyakorlatban kriminalisztikai bűnként szokott elő-

fordul, hogy valakinek arcát megvagdossák bosszúból. Mi van 

akkor, ha valaki ezt kifejezet céllal maga kéri? (Azonnal ki kell 

zárni a pszichológiai eseteket.) Mi van, ha valaki tényleg komo-

lyan gondolja? (Egy esetben előfordult, hogy valaki szerelmé-

nek bizonyítására kisujjának csonkítását kérte! Sokadik zaklatá-

sa és látható eltökéltsége miatt azt javasoltam, hogy ujjbegyéből 

kimetszek, így hegével bizonyíthat és csonkoltnak sem kell 

lennie.) Szóval az emberi társadalomba sok minden elő-

fordulhat, ami nem volna logikus mai fejjel. 

Az afrikai országokban törzsi jel az arcon ejtett különböző 

formájú, irányú bevágások után keletkezett hegük. (Mint régen 

a marhák fülébe ejtett cikk-cakk jelek.) Egy ilyen jel életmentő 

is lehet. 

Akkortájt történt, az a szörnyű mészárlás tragédia Ruandá-

ban, mely során az addig elnyomott a Hutuk törzsek lekaszabol-
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ták a velük együtt élő Tutszikat. Meg tudom érteni azt az em-

bert, aki adott esetben életét akarja megmenteni azzal, hogy 

arcára tetováltatja a győztes törzs hegtetoválását. 

Beégetés, „pöttyözés” 

A beégetés gyakran durvább heget hagy maga után. Általá-

ban kis kerek eszközökkel végzik, így heg pontok keletkeznek. 

A sok-sok hegpont pedig ábrát formáz. Speciális hatást vált ki a 

pontok forma kiemelése. Ahogy a rúzs kiemeli az ajak formáját, 

úgy a hegpontok kiemelik az alak (emlő, váll, hát) formáját. 

 

 

44. Kép: Bume törzs jele az arcon lévő pontozott hegtetoválás 
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Feltehetően nem lepődnek meg, ha megint emlékeztetek egy 

európai gyakorlatra. Az állatok bejelölésére bevett szokás volt a 

billog alkalmazása. Nagyapámnak is meg volt a monogramos 

jelölő billogja (bár ezt sohasem alkalmazta, mivel csak baromfit 

tartott.) A marhák, de főleg a lovak jelölésére alkalmazták elő-

szeretettel. A nyakon bejelölt születési dátum megnézését köve-

tően nehéz volt a kupecnak fiatalítani az árúját. Lopás esetén is 

hamar igazolhatta a tulajdonjogát bárki. 

 

 

45. Kép: Bume törzs leányának vállán a himlőoltáshoz hasonló 

hegtetoválás 
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Az európai himlőjárványok következtében hegek gyakran 

csúfították el az arcokat, és persze az emberek bőrét. A himlőol-

tással ezt sikerült megakadályozni. Ugyanakkor maga az „oltás” 

a felkar bőrébe való belekarcolást jelentett. Így juttatták be a 

később aktív immunitást kiváltó gyengített ágenst. E beavatko-

zás után két (a test reakciójától függően kisebb vagy nagyobb) 

kerek heg maradt mindig hátra. 

 

 

46. Kép: Hegtetoválás 

Lehet, hogy szörnyülködni fognak, de számomra mindig 

szexi volt látni a lányok karján e két kis hegforradást. Nagyon 

egyszerű a magyarázat, minden csinos leánynak, akinek udva-

roltam ott láttam a ruhájából kikandikáló formás vállán. (Az 

ilyen saját élmények nagy segítségre lehetnek a megértőbb 

gondolkodás kialakulásában.) 
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 (Ne feledjük el, hogy a strand kivételével, általában csak 

úgy láthatta ezt a hegtetoválást egy korombeli fiatalember, ha 

lekerült az ing a vállról.) 

A hegtetoválást tehát nem csak égetéssel lehet elérni, hanem 

oly módon is, hogy felszínesen karcolással valamilyen ágenst 

(ősi módszernél például nyál és szezámolaj keveréke) juttatnak 

be a bőrbe. Így „másodlagosan” gyógyult durvább, színezett 

heg keletkezik. Ezt elsősorban Afrikában alkalmazzák. Afrika 

azért is hazája e speciális tetoválásnak, mert ott („strand álla-

pot” uralkodik) viszonylag kevés ruhát viselnek, ráadásul a 

sötét bőrű emberek hege általában kicsit vastagabb, és nagyobb 

a színeltérés lehetősége is. 

 

 

47. Kép: A hegtetoválást a Tatoga törzsnél színezik is  
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BŐR FÜGGELÉKEK PLASZTIKÁI 

(HAJ, SZŐRZET, KÖRÖM) 

Haj 

„Hajkorona” növesztése 

Mivel e „bőrfüggeléknek” nevezett emberi testrészek folya-

matosan nőnek, a szőrszálak (hajszálak) pedig, (más-más idő-

pontokban) kihullnak egy idő elteltével, ezért a formálás folyto-

nosságának feltétele a viszonylag gyakori újabb beavatkozás. 

Hajunkat legalább naponta fésüljük (fonjuk, vagy netán tupí-

rozzuk) és rendszeres időközökben mossuk. Ez is egy lényeges 

változtatás ahhoz képest, ahogy hajunk kinézne e nélkül. Én 

inkább azonban a jelentősebb változást okozó módszereket 

említeném!  

 

 

48. Kép: Ősi hajformálási módszer 
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Ősi „plasztikai” beavatkozások között inkább azokat említe-

ném, amelyek szinte az egész társadalomra kiható lényegesebb, 

tartósabb változást okoztak. 

Az amazóniai indiánok és egyes afrikai törzsek között igen 

gyakori szokás, hogy vörös színű masszával kezelik hajukat. Ez 

a kezelés feltehetően nem csak kozmetikai célt szolgál, hanem 

egyúttal védelmet is jelent például a tetvek ellen. 

A mongol nők jellegzetessége a hajszarv viselése. Ahogy 

nők a hajukat faggyúval fényesítik, egyúttal össze is ragasztják 

a hajszálakat, ezáltal formálhatóvá, formatartóvá is válik az. Az 

idővel óhatatlanul kihulló hajszálak így nem eshetnek ki e haj-

kötegből, és az egyre hosszabb és vastagabb lesz. A két oldalra 

igazított hajköteg, szív alakban, mint két szárny helyezkedik el 

a hölgyeken. 

 

 

49. Kép: Bob Marlay-t ábrázoló szobor a jellegzetes hajviselettel 
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A férfiak hajviseletének is van egy ehhez hasonló válfaja. A 

Jamaikából származó újkori divat rasztafarianizmus. Ezen 

irányzat részeként egy ősi etióp hajdivatot viselnek követőik. 

Ennek lényege, hogy fésülködés helyett, a növekvő hajtincseket 

összecsavarják rendszeresen. Idővel olybá tűnik, mintha (ko-

szos) kígyók lógnának le a fejükről. A hosszú hajtincs idővel itt 

is „összeáll” a puli kutyáknál, birkáknál észlelhető hosszú 

„csimbókká”.  

A haj fül előtti megpödrött hosszú hajrész, a „pajesz” jelleg-

zetes zsidó viseletnek számít. A honfoglaló magyarok varkocsa 

pedig az oldalsó hajrész fül előtti fonatát jelentette. 

Számtalan egyéb jellegzetes hajviselet volt divatban a törté-

nelem során, nem szükséges ezt tovább részletezni. 

 

 

50. Kép: Hosszú ragasztott póthaj 
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A modern korban is használnak hajfestékeket. Európainak 

nevezett civilizációban főleg szőkítik magukat a nők, de min-

denféle színben pompázhatnak. A szőke haj elsődlegesen a 

Skandináv népek természetes hajszíne. Aki manapság meg-

figyeli az európai országok hölgyeit, azt hinné, hogy a vikingek 

nagyon sok utódot nemzettek, ahol nem is jártak. 

Még feltűnőbb viselet a régi korok különböző és igen elterjedt 

parókadivatjának újkori reinkarnációja a „ragasztott” póthaj. 

Kopaszítás 

Az egyik jellegzetes „hajviselet” a kopasz. 

Vannak, akik divatból kopaszra nyírják hajukat, de régen a 

rabszolgák jelölésére használták e viseletet. Ez is egyfajta cson-

kolás jellegű billog volt, és mielőtt megint valaki elszörnyül-

ködne a régi korok szokásain, gondoljon bele, ugyanezt teszik 

manapság a börtönök rabjaival. Tovább megyek; a bevonuló 

kiskatonákkal is. Itt látszik, hogy az ősi szokások maradványai, 

mennyire természetesként hatnak ma is, amikor a régi kort elíté-

lően barbárinak tituláljuk. 

A tényleges kopaszság, mint a hajhagyma növekedésének 

hiánya érthető tehát, hogy régóta komoly gondot okozott. Leg-

többen a férfiúi erejük gyengülését is látják benne. (Sámson 

legendája.) Manapság hajátültetéssel lehet rajta segíteni, a régi 

világban (de még manapság is) parókákkal próbáltak segíteni.  

Szőrzet 

Szőrtelenítés 

A hajas fejbőr kopaszra nyírásával analóg módon, a szőrze-

tet főleg ritkítani, eltüntetni próbálták. 

A török szultán háreméről szóló leírások pontosan elmesélik, 

hogyan szőrtelenítették a szultán által kiválasztott leányzót. Az 
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egész test szőrtelenítéséhez képest az első aktus fájdalmai felte-

hetően semmiségnek számítottak.  

 

 

51. Kép: A Káma-szutrából vett kép példázza, hogy a férfi 

nemi szerv szőrtelenítése is divat volt 

A szőrtelenítési gyakorlat az egész világon elterjedt volt. 

Manapság is, miközben a világ elítéli a pedophiliát, a női nemi 

szervet a serdülőkor előtti kislányéhoz hasonlatossá igyekeznek 

tenni. (Nem ez az egyetlen képmutatás társadalmunkban.) 

Hasonló fiatalító célzatú a lábszár szőrtelenítése is, mely 

kozmetikusok ezreinek ad kenyeret. A szemöldök szőrzet ritkí-

tása is régóta alkalmazott gyakorlat. Az ajkak feletti szőrzet 

szőkítése, eltávolítás hasonló módon.  
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E beavatkozásokat rendszeresen ismételni kell, a tartós hatás 

érdekében. A szemöldök rendszeres eltávolítása azonban, idővel 

azzal is jár, hogy kiirtódik e szőrzet. (Ilyenkor tetoválással pró-

bálják pótolni.) 

Manapság lézereket is alkalmaznak, amellyel, több-kevesebb 

sikerrel lehet kiirtani, vagy inkább jelentősen megritkítani e 

szőrzeteket. (Megint egy szép példa arra, hogy az ősi „plaszti-

kai” módszereket az esztétikai plasztikai sebészek csak tovább-

fejlesztették, a nagyon régóta meglévő ősi igény megfelelőbb 

kielégítése céljából.) 

Az indiai Káma-Szútra képeit megfigyelve arra is figyelmesek 

lehetünk, hogy itt a férfiak nemi szervei is csupaszak, tehát ez a 

szőrtelenítési divat őket sem kímélte. 

Még nyilvánvalóbb a dolog a férfiak arcánál. Az európai ci-

vilizációban élők tíz évvel fiatalabbnak néznek ki korukhoz 

képest. (Az említett „pedophil” szemlélet miatt.) A férfi felnőtt 

lakosság idejének, (pénzének) és energiájának jelentős részét e 

fiatalító eljárásra áldozza. Ráadásul nem csak arcát nyírja na-

ponta, de általában haját is röviden viseli, mint egy gyermek.  

Szőrzet növesztése 

Azért néhány esetben szőrnövesztésre is rászánják magukat 

a férfiak, még ha ez öregbít is. Sőt, a tinédzser fiúk kimondottan 

ezért előszeretettel hagyják meg frissen serkent arc szőrzetüket. 

Néhány vallás eleve megköveteli a szőrzet (beleértve a haj) 

vágás tilalmát is. Iván cár bojárjait szőrteleníteni tudta cári 

ukázzal, de a pópákhoz még ő sem mert nyúlni. Ehhez hasonló-

an sok vallás papjai feltűnően hosszú hajat és arcszőrzetet vi-

selnek. A szikhek esetében azonban minden hívő egyén köteles 

e szabály betartani.  
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52. Kép: Szikh férfi 

Közel-keleten (is) nagy divat a bajusz. Egyesek 80 cm-es ba-

jusz hosszúsággal is dicsekednek. Ennek a trükkje (is) abban 

rejlik, hogy a bajusz pödréskor az ápolásként használt zsírozás-

sal a már kihullott bajuszszálak a kötegben maradnak (ott ra-

gadnak). Ez a trükkje annak is, amikor az indiai remeték két 

méter hosszú hajköteget tudnak felmutatni fejükön. A szakáll-

hossz bajnokságot is csak hasonló módszerrel lehet megnyerni. 

Hölgyeknél a hajnövesztéshez hasonlóan divat a nagy szem-

pilla szőrzet. (Egyéb szőrzetet inkább eltüntetnek.) Itt is kifejlő-

dött a hajragasztásos módszerhez hasonlatos műszempilla ra-

gasztása. Legtöbben azonban szempilla festékek alkalmazásával 

próbálják a nagyobb szempillák látszatát kelteni. 
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Köröm 

A hosszú köröm sok kultúrában divat volt. Arisztokratikus 

jellege abból adódhat (a hosszú szőrzet viseléséhez hasonlóan), 

hogy csak az viselheti, akinek van ideje ápolni, ráadásul van 

lehetősége kímélni is. A kétkezi munkáknál ugyanis a köröm 

jelentős terhelésnek van kitéve, akadálya is lehet. 

Emlékszem leánytestvéreim is mind próbálkoztak egy ideig 

körömnövesztéssel, de az általuk is űzött lovagló sport miatt 

nem igazából nagy sikerrel. Legutóbb Jordániában a búvár mes-

ter kis ujján tűnt fel, hogy hatalmasra növesztette a kis ujjának 

körmét. 

 

 

53. Kép: Festett műköröm 

Manapság is számtalan trükköt alkalmaznak a köröm nö-

vesztésére. Végső esetben műkörmöt ragasztanak fel, ami vi-

szont károsítja a köröm növekedését, így aztán idővel folyama-

tos műköröm ragasztásra kényszerül a viselője. 
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TESTÉKSZEREK (PIERCINGEK) 

Fej 

Orr-, fülkarikák 

A sok kultúrában klasszikus viseletnek számító orrkarikák és 

fülbevalók külön megszokott viseletnek számítanak, nem is 

szoktuk piercingnek hívni. 

Szinte minden kultúrában viselnek nők fülbevalót, az egyik 

legelterjedtebb ősi „plasztikai” beavatkozásnak számít. (A 

circumcisio és a tetoválás mellett.) 

A könyv elején bemutatott kőkorszakbeli régészeti lelet is 

ezt tanúsítja. 

 

54. Kép: Orr és fül díszek, hagyományos indiai viseletnél 
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55. Kép: Maya női szobrocskák, orrkarikával, fülbevalóval, teto-

vált bőrrel 

 

56. Kép: Óriási arany fülbevaló, valamint fülkagyló és orr kari-

kák 
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57. Kép: Asszír király fülbevalóval 

A férfiaknál is divat volt az orrkarika és a fülbevaló számtalan 

kultúrában. (Ez utóbbi általában csak egyik oldali viselettel.) 

 

 

58. Kép: Pápua férfi orrkarikával és egy Turkana férfi 
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59. Kép: Turkana asszony; Régebben is kedvelték a speciális hely-

re beültetett ékszereket 

 

60. Kép: Dani harcosok harci díszbe átformázva, orrukban disz-

nóagyarakkal 



TESTÉKSZEREK (PIERCINGEK) 

 

 89 

Piercingek  

Piercingeknek inkább a különlegesnek számító helyre beül-

tetett testékszereket hívjuk. 

 

 

61. Kép: Ajakba, alá, felé, nyelvbe, orrba beültetett piercingek 

 

 

62. Kép: Piercingekkel átformált arc 
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Test piercingek 

Az emberi test nagy területének viszonylag kevés területén 

alkalmazzák a piercingeket. Előszeretettel helyeznek ugyan-

akkor piercingeket az intim testtájakba. 

 

 

63. Kép: Köldök piercing 

 

64. Kép: Mellbimbóba helyezett piercing 

Természetesen az ősi népek is használtak intim test-

ékszereket. A Pápua-Új-Guinaiai férfiak egyetlen viselete egy 

speciális péniszüket takaró testékszer, amelyet a herezacskóhoz 

és a derekukhoz rögzítenek 
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65. Kép: Pápua férfiak kicsi és nagy ékszere 

 

66. Kép: Az ékszer közelről 



ŐSI „PLASZTIKAI” MÓDSZEREK 

 

 92 

 

 

 

 

 

67. Kép: Fogfestés bétel levéllel 
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EGYÉB ŐSI „PLASZTIKAI” MÓDSZEREK 

Fogfestés 

A fogunk olyan testrészünk, amely belső szervnek tekint-

hető, de mégis gyakran látható, nem véletlen tehát, ha szerepe 

van a külső megjelenésünkben. 

A bétel levél rágása Dél-kelet Ázsiában általános szokás, kü-

lönösen a burmai „aranyháromszögnek” nevezet térségben a 

karenoknek, vagy más néven kayahoknak is nevezett népcso-

portnál. Az állandó bételrágás a képen látható módon látványos 

színt ad a fogaknak, amely erősen kihat a külső megjelenésre. 

Ahhoz, hogy az ember fogai sárgák legyenek még bételt sem 

kell rágnia, csak a fogtisztítást kell megszüntetnie. A közép-

korig ez volt a „divat” Európában is. Manapság minden elköve-

tünk, hogy kifehérítsük a fogainkat. Fogmosással ezt, és persze 

a fogaink túlélési esélyének növelését is el tudjuk érni. 

Fogazat formálása 

Azok is tisztában vannak a fog dekoratív szerepével, akik 

aranyfogakat kérnek fogorvosuktól direkt, fogpótlásként. Egyes 

országokban az aranyfog státuszszimbólummá vált.  

A fogászat kifejlődése új „plasztikai” módszerekkel segítette 

az embereket. Manapság nem csak arra van lehetőség, hogy kife-

hérítsék ultrahangos és egyéb fogkőtisztítóval fogakat, hanem 

akár fehér előlapoknak a fogra ragasztásával palástolni is lehet a 

csúnya fogakat. A fognövekedés irányát fogszabályzóval lehet 

befolyásolni, és a hiányzó fogakat fogpótlással pótolni is lehet. 

További „extrákra” is van lehetőség. Van, aki arany helyett 

gyémánttal díszíti fogait, de láttam már olyan képet is, ahol 



ŐSI „PLASZTIKAI” MÓDSZEREK 

 

 94 

acélfogazatot alakítottak ki, sőt a fogak reszelésével tűhegyes 

cápafogakat. 

Talán már nem lep meg senkit, de a fogreszelés is ősi mód-

szer. A lovasember a lovak fogát ősidők óta reszelni szokta. A 

lovak hátsó fogai ugyanis állandóan nőnek, és gyakran előfor-

dul, hogy a belső szélei erősebben kopnak. Emiatt nem tud jól 

rágni. Egy reszelő e kérdést egyszerűen megoldja.  

A pigmeusok közismerten nem tartanak lovakat, mégis 

használják a reszelőt. A metsző fogaikat reszelik vele divatosra. 

A metsző fogak élesek, tehát a reszelővel csak kisebbre tudják 

reszelni, hogy szépségüket ezzel kihangsúlyozzák. 

 

 

68. Kép: Pigmeus nő reszelt fogakkal 
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Metszőfogak eltávolítása 

Itt említhetem meg azt, ami e könyv megírására sarkalt. Ar-

ról a bizonyos Etiópiai lányról van szó, akinek kihúzták gye-

rekkorában a metszőfogait, hogy vonzóvá tegyék. 

Talán a csonkoló módszerek közé is betehettem volna, de a 

foghiányos embert nem szokták csonkának tartani, mert az „civili-

zált” embernél annyira gyakori a fog elvesztése miatti foghiány. 

Emlékszem egyszer egy líbiai sérült férfi koponyafelvételét 

néztem hosszú ideig sérülést keresve rajta. Repedésre utaló 

eltérést nem találtam, de a kép mégis nagyon furcsa volt, és 

sokáig nem tudtam rájönni miért. Végül ráészméltem mi a 

„rendellenes” a felvételen. Egy foga sem hiányzott, de ez sem-

mi, egy fogában sem volt tömés. A töméseknek olyan a képe, 

mintha vékony fonalgombolyag volna a foglyukakban. A leg-

több embernél a tömések képei szinte láncalakot adnak, mert 

minden fog tömött. Ennek a líbiai férfinak egy hibás foga sem 

volt, a röntgen képen „virítottak” a fogak. Közismerten a rágós 

ételek hiánya, meg a sok cukor tönkreteszi az európai ember 

fogait.  

Az afrikaiaknál, és ezért az etiópiaiaknál máképp van, ott 

rágniuk kell sokat, és cukorkával sem kényeztetik őket. Lehetne 

tehát büszke ép fogaira, de helyette kiverik a látható alsó met-

szőfogaikat, és arra büszkék. Talán ennek az oka a többitől elté-

rő külső kialakítása? Etiópia nagy ország, számtalan nép lakja 

és ezek igyekeznek különbözni egymástól, de miért éppen így? 

Gyakran erre nincs is magyarázat. 

Mitől kelendőbbek ezek a lányok. Egy példát tudok párhu-

zamba állítani, lehetséges, (nagyon durva) magyarázatként. A 

Rákóczi téri örömlányok között egy azzal tűnt ki a többi lány 

közül, hogy elől nem voltak fogai. Az a kétes dicsőséget is 

megélte, hogy még az újságok is írtak róla! Értelemszerűen 

azzal dicsekedhetett, hogy nem okozhat sérülést, fogazatlanul. 
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(Fiúja kiverte, nevelő célzattal!) Hát, ha ez igaz, akkor az Etióp 

törzs tagjai sem jobbak olybá tűnik az örömlány stricijénél. 

Pénisz speciális formálása 

Ősidők óta bevallva, vagy bevallottan, a kór prüdériájától 

függően foglakozik a társadalom a férfi örömszerző képes-

ségeivel. Nyilvánvaló, hogy e fogalomkörbe nagyon sok min-

den beletartozik, az udvarlástól kezdődően, azonban itt csak a 

testi megjelenésről szólnánk.  

Sokan a férfi potenciált tartják elsődlegesnek, emiatt nagyon 

sok ősi potencianövelő készítmény ismeretes. Néhány állatfaj 

igen kipusztult már, vagy a kipusztulás veszélye fenyegeti, mert 

elejtését követően serkentő, gyógyító szereket készítenek belő-

le. (Rinocérosz szarva, tigris köröm, medve epe stb.) Ezért van 

az, hogy a Viagra nem csak a férfiaknak nagy segítség, de az 

állatvédőknek is. (Hiszen a hatásos gyógyszer megjelenése óta 

nincs szükség ezen állatok gyilkolására.) 

Nagyon sok kultúrában a szexualitásnak elismerten és ki-

emelten nagyon nagy jelentősége volt. Babilóniában a királynak 

termékenységi szertartást kellett „bemutatnia” a főpapnővel. Az 

alattvalók szentül hittek abban, hogy csak a jól sikerült aktus 

révén lesz megfelelő az az évi termés. 

A „férfiasság” egyik mércéje nagy méretű pénisz volt. Ter-

mékenységi bálványként imádták (és imádják manapság is sok 

helyen) a pénisz alakú nagy köveket. 

E kultúrhatásnak köszönhetően a férfiak is igyekeztek meg-

felelően „tetszetősek” lenni, ahogy a hölgyek a dekoltázsukat 

igyekeztek mindenféle trükkel javítani. 

A legújabb kor vívmányainak köszönhetően már a testhez-

álló szoros nadrág viselésén, „tömések” alkalmazásán kívül 

egyéb módszerek is rendelkezésre állnak. Talán a leg-
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egyszerűbb ezek közül a vákumos módszer, melynek révén 

tágítani, hosszítani lehet a méretet. 

Akinél ez nem ad kellő eredményt, továbbá akinél a Viagra 

nem segített, azok számára különböző méretű és fajtájú pénisz 

implantátumok segítsége jöhet szóba. 

Egy időben divatos péniszhossz növelő műtét volt a pénisz 

függesztő rostjának átmetszésével hosszítani a (látszólagos) 

méretet, de hamar kiderült, hogy a látszólagos eredmény „tar-

táshibát” okoz. 

Az előbbi példából is okulva nyilvánvalóan nem érdemes 

egy jól működő nemi szervet pusztán csak azért műteni, hogy 

néhány centiméterrel nagyobb, vagy vastagabb legyen. 

Ennek ellenére még az is előfordul, hogy óriási méretnövelés a 

cél. Sajnos, az óriásira „felpumpált” női mellekhez hasonlóan, egy-

re több esetben Guinness rekord csúcsdöntése a műtéti cél. Nyil-

vánvalóan a pornóipar extrém igényeinek a kielégítése nem tekint-

hető normális célnak, de az emberi civilizációban hasonló extrém 

próbálkozásokra nagyon sok példa van. Ilyennek értékelhető az, 

ahogy a melléklet képnek megfelelően, a bőr alá beültetett szilikon 

gömböcskékkel rücskös felszínűvé alakítatta péniszét egy férfi. 
 

 

69. Kép: Pénisz formálása a bőr alá ültetett implantátumokkal 
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Szemékszer 

A könyv írásakor adta hírül a tévéhíradó műsora, hogy új di-

vat van kibontakozóban. A szemészek különböző formájú, szí-

nű és csillogású testbarát anyagú „szemékszereket” ültetnek be 

a szem kötőhártyája alá. Képet is mutattak róla, ahol egy kis 

szív alakú fémesen csillogó „ékszer” volt látható a pupillák 

mellett a szemgolyó külső oldalában. 

Mint ebből is látható, egyre csak bővül a könyv tematikájába 

sorolható beavatkozások száma. 

 

 

70. Kép: Szemékszer 

 



 

 

 99 

ZÁRSZÓ 

A könyv elolvasását követően mindenki láthatja, hogy az 

emberré válás óta az ősi „plasztikai” módszerek „megszokott” 

része az emberi civilizációnak. 

Ugyanakkor, már a csonkoló módszerek leírásakor szüksé-

gesnek tartottam állást foglalni: 

Sok olyan ősi „plasztikai” beavatkozás van, amely -kisebb 

változtatással, kellő indikációval, megfelelő körülmények bizto-

sításával-, manapság is alkalmazható akár az orvosi praxisban 

is. Legtöbb azonban az emberek által vallási, néphagyományi, 

vagy divat céljából végzett beavatkozás, így ezeknek a gyógyí-

táshoz semmi köze, de legalább az egészségre nem nagyon ár-

talmasak, ugyanakkor nem okoznak nagyobb bajt, ezért a tár-

sadalom számra legalábbis elviselhető meglétük. A legrosszabb, 

leggyalázatosabb változatokat ugyanakkor feltétlenül tiltani 

kell. 

Most sem kerülhetem el, hogy az olvasónak e téma megíté-

léséhez szemléletmódot ne sugalmazzak. 

Az ember csodálatra méltókat tud alkotni. A művészi tevé-

kenysége során gyakran meghökkentőt, kispolgári szemlélettel 

elítélendőt is. Az adott társadalom szemlélete és az a kor, 

amelyben élünk döntően befolyásol ítéletünkben. E módszerek 

megítélésekor ezért „árnyaltabb” gondolkozásmódra van szük-

ség. Az egyes témáknál igyekeztem is ebben segíteni. Rámutat-

tam sok esetben, hogy az európai civilizációban is tovább élnek 

azok a szokások, amelyeket más civilizációknál, mint barbársá-

got tartanak számon. Fordítva is igaz persze, az iszlám világban 

például az esztétikai plasztikai műtétek sok helyen tabunak 

számítanak, miközben évezredek óta kötelező a circumcusio, 

amely plasztikai műtét jellegű beavatkozás. 

Sokszor, a szokásjogot figyelembe véve, előnyösebb lehet 

egy durvának tűnő módszer („finomított” változatának) alkal-
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mazása, mint annak elmaradása. (Törzsi hegtetoválás, a nőknél 

végzett „nem kiterjesztett körülmetélés”) 

Érdekes és fontos a különböző kultúrák sajátságainak elem-

zése is. Nagyon jól megfigyelhető az is, hogy bár e módszerek-

nek speciálisak lehetnek a világunk kulturális tagolódás szerint, 

ugyanakkor az is látszik, hogy az emberi civilizáció egyetemle-

ges, mert az összes módszert (vagy annak valamilyen variáció-

ját) alkalmazzák, vagy alkalmazták a különböző (akár áthágha-

tatlannak tűnő távolságra lévő) civilizációk is. 

Látnunk kell tehát, hogy az ősi „plasztikai” módszerek, kie-

gészülve manapság az esztétikai plasztikai sebészet által kínált 

lehetőségekkel, természetes és elválaszthatatlan része az emberi 

civilizációnak. Vannak olyanok, amelyek eredményére nem 

lehetünk büszkék, mivel túlzásnak tűnnek, és van olyanok, ame-

lyet mai fejjel nézve egyértelműen tiltani kell szörnyű, emberte-

len volta miatt. 

A legtöbb esetben azonban ilyenről nincs szó, bár mindnek 

van valamilyen nehezen visszafordítható következménye, ame-

lyet a társadalom nem minden tagja fogad el örömmel. Legtöbb 

esetben a társadalom, vagy annak egy csoportja biztatja, presz-

szionálja az egyént a módszer alkalmazására, mert ez a csoport-

hoz való tartozásnak jele lehet. Éppen ezért is lehetnek ezek 

annyira népszerűek, és gyakoriak. Nagyon fontos látni, hogy az 

emberi civilizációnak ez annyira része, hogy mindannyian al-

kalmazzuk is, még ha nem is vagyunk tudatában ennek. 

Bátran kijelenthető: Szinte nincs is olyan ember, aki nem al-

kalmazott volna (vagy ne alkalmaztak volna rajta) legalább egy 

ilyen módszert.  

 

Ajánlásában Zoltán professzor „rokonszakmákként” említet-

te e beavatkozások végzőit. Fontos ugyanakkor azt is tisztázni, 

hogy „rokon” vonások ellenére, ezen szakmák és az esztétikai 

plasztikai sebészet között lényeges határvonalat lehet húzni.  
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Az esztétikai plasztikai sebészeti beavatkozásokat csak dip-

lomás plasztikai sebész szakorvos végezheti, akinek 30 éves 

koráig kell képeznie magát, (és azon túl is folyamatosan to-

vábbképzésen kell részt vennie) ahhoz, hogy végezhesse azokat. 

Tudásuk nem csak azzal jár, hogy látványosabb, biztosabb, 

tudományosan megalapozottabb eredményeket tudnak felmu-

tatni. Munkájában számos fontos és lényeges szempontot köte-

lesek figyelembe venni, ehhez nem elég csak jó orvosnak lenni, 

de kellő intuícióval is kell rendelkeznie. Ebben is tud segíteni e 

könyv. 
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