
lenítő hosszúkás példány (?) is előkerült. Utóbbi 
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Hallstatt-kultúrához köthető hamvasztásos 
temetkezésből van tudomásom. (Károlyi 
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a dél-amerikai chaco törzsben fából vagy bambuszból kifara-
gott pecsétlőkkel viszik fel a testükre a festett mintákat.

Az arc- és testfestés ősi idők óta alkalmazott varázslási mód-
szer is egyúttal, amit a  vadászati és harci sikerek érdekében 
használtak talán már az őskortól kezdve, így a szkíták idejében is. 
Több mint valószínű, hogy a test kevésbé maradandó (néhány 
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nem az 1960-as évektől, nem utolsósorban 
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már nem használnak, úgy, ahogyan azt szkíta elődeik tették.

C C C

A szkíták testfestésének emlékei

Esetleg az arcfestés 
és a  tetoválás együttes 

alkalmazása jelenik meg 
a  dél-szibériai oglakti Kr. u. 
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tett agyag festett maszkja-

inak motívumai-
ban is?
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Egy másik velemi (?) testpecsétlőn egy indaszerűen visszakunkorodó lábakkal és szarvval ábrázolt madárfejű, emlős testű, 
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Pintadera Sé határából A sárvári testpecsétlő

Különböző méretű és 
motívummal ellátott 
pecsétlők Velemről
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A vaskori kelták után a tetoválás művészete hosszú időre a múlt ködébe veszett Európá-
ban. Csak akkor került újra az Óvilág látóterébe, amikor a nagy földrajzi felfedezések után 
a matrózok a polinéz szigetvilágból és más egzotikus helyekről hazahozták bőrbe vésett 

mintáikat.  Még ezután is egy darabig csak a kikötők füstös, félalvilági légkörében terjedt az új divat, 
de az 1800-as évek második felére a társadalmi ranglétra magasabb fokaira is elért a tetoválás divat-
hulláma. A következőkben olyan királyokról, hercegekről, politikusokról és más híres vagy éppen 
hírhedt történelmi személyekről lesz szó, akiknek az egyenruhájuk vagy akár estélyi ruhájuk alatt 
volt valamilyen kisebb-nagyobb „titkuk”.

Kezdjük is rögtön a ranglétra legtetején, azaz a tetovált ural-
kodókkal. Ezek egyike XIV. Károly János svéd király (ur. 1818–
1844) volt. Egyes beszámolók szerint a  mellkasán lévő 
„Halál a királyokra” jakobinus jelmondat még akkor 
került rá, amikor a francia forradalomban har-
colt. A  napóleoni háborúkban aratott sikerei 

„Mindenkinek
   vannak titkai”
Híres tetováltak a múltból

 Litauszki Zoltán – Keresztes Noémi Ninetta

Bi-
z o n y -

talan leírások 
alapján gyanítják, hogy 

II. Harold (ur. 1066), Oroszlánszívű 
Richárd (ur. 1189–1199), I. Nagy Péter 
(ur. 1682–1725) és Nagy Katalin cárnő 
(ur. 1762–1796) is rendelkezhetett 

tetoválásokkal, és még ki tudja 
hány uralkodó, de ezekről ta-

lán már soha nem fogunk 
többet megtudni.

 II. Harold angolszász király V. György angol király
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„Mindenkinek vannak titkai” – Híres tetováltak a múltból

miatt előbb trónörökös, 
majd Svédország és Nor-
végia királya lett. Uralko-
dása alatt állítólag nem 
engedte meg orvosainak, 
hogy megvizsgálják mez-
telen felsőtestét. Csak ha-
lála után fedezték fel rajta 
a  nem túl királyi mintát. 
1862-ben a  későbbi VII. 
Edward (ur. 1901–1910) 
angol király a Szentföldön 
egy jeruzsálemi keresztet 
tetováltatott a  jobb kar-
jára, ezzel elindítva a  brit 
királyi udvarban a  teto-
válás szokását. Idővel Ed-
ward két fi a, Albert Viktor 
és a majdani V. György (ur. 
1910–1936) is egy-egy sár-

kányt tetováltatott Hori Chiyo mesterrel Japánban tett 
látogatásuk során. Hazafelé megálltak Jeruzsálemben is, 
és édesapjuk egykori tetoválója egy keresztet is készített 
a másik karjukra. Unokatestvérük, a Györgyre szinte meg-
szólalásig hasonlító II. Miklós orosz cár (ur. 1894–1917) 
sem maradt ki az új divatból, ugyanis 1891-ben egy dip-
lomáciai szempontból egyébként nem túl sikeres japán 
látogatás során nem csupán egy díszes hajtűvel, hanem 
a jobb alkarján egy hatalmas, színes sárkánymotívummal 

is gazdagabb lett. I. 
Sándor jugoszláv király 
(ur. 1921–1934) hazafi -
asabb jellegű motívu-
mot viselt, mellkasán az 
országa címerén látha-
tó sas ült.

A bécsi udvar örök 
lázadója, Wittels bach 
Er z séb et  c s ás z árné 
(1837–1898) – közis-
mertebb nevén Sisi – 
vállát egy apró horgony 
és kötélminta díszítette, 
hogy így is kifejezze el-
lenállását a szigorú ud-
vari etikettel szemben.

Fia, a tragikus sorsú 
Rudolf főherceg (1858–
1889) sok tekintetben 
hasonlított édesanyjá-
ra: nemcsak lázadó természetét örökölte, de tetoválása is volt (egy 
védelmező kígyót hordott). Rudolf unokatestvére, Ferenc Ferdinánd 
osztrák főherceg (1863–1914) ismét Japánban és ismét egy bajelhárító 
színes sárkányt tetováltatott a karjára. Annyira hitt a sárkány mági-
kus erejében, hogy úgy gondolta, Rudolf tetoválását szándékosan 
rontotta el a készítő, ami végül csak szerencsétlenséget hozott rá.

S i s i 
e g y é b -

ként ugyanazért 
dohányzott, amiért tetovál-

tatott is, azaz, hogy bosz-
szantsa az etiketthez 

görcsösen ragaszko-
dó bécsi udvart.

II. Miklós orosz cár

Sisi osztrák császárné és magyar királyné

Rudolf főherceg

Ferenc Ferinánd főherceg
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Talán nem a  kígyó és nem a  sár-

kány, hanem maga a  tetoválás volt 
baljós ómen a  Habsburg-házban, 
hiszen Rudolf mayerlingi halála után 
Sisi és végül Ferenc Ferdinánd is me-
rénylet áldozata lett, amelynek még 
szörnyűbb következménye lett az 
egész első világháború…

IX. Frigyes dán király (ur. 1947–
1972) mindkét karját horgonyok és 
madarak díszítették, a  mellkasá-
nak közepét pedig egy nagy kínai 
sárkány borította. A  király hadi-
tengerészeti múltja nagy szerepet 
játszhatott a  tetoválások iránti 
érdeklődésében, hosszú sportolói 
pályája és kivételes fizikai adottsá-
gai miatt pedig igen látványosak 
voltak a rajta lévő minták. Tetoválá-
sait a korszak legnagyobb mesterei, 
a „tetoválók királyai”: Ole Hansen és 
George Burchett készítették.

Nemcsak uralkodók, de nagy 
tekintélyű államférfi ak, elnökök 
is hódoltak az új szenvedélynek. 

Legalább három amerikai elnök: 
Andrew Jackson (1767–1845), James 

Knox Polk (1795–1849) és Theodore 
Roosevelt (1858–1919) is viselt tetová-
lásokat. Az első egy nagy tomahaw-
kot, a  második pedig egy kínai jelet, 
amiről azt mondták neki, hogy azt 
jelenti, „lelkes”. Roosevelt elnök ennél 
jóval személyesebb témát választott, 
mellkasán a családi címerét viselte.

Az öreg kontinens politikusai kö-
zül Sir Winston Churchill (1874–1965) 
jobb alkarján egy klasszikus matróz-

ábra, egy vasmacska volt. Még érdekesebb, 
hogy a  politikus édesanyjának, Lady Ran-
dolph Churchillnek a bal csuklóját egy apró 
kígyó fogta körül, amelyet ruhával vagy ék-
szerrel ravaszul el tudott takarni.

A konzervatív magyar uralkodók közül 
senki nem merte vállalni – esetleg felvállalni, 
ha volt is – a tetoválást, de néhány nagy poli-
tikusunk elszánta magát rá. Széchenyi István 
(1791–1860) romantikus módon a  szerelme 
nevét és egy szívet hordott a bal karján, sőt 
állítólag Kossuth Lajosnak (1802–1894) is volt 
tetoválása, bár már soha nem tudjuk meg, 

hogy hol és mit ábrázolt. Horthy Miklós 
(1868–1957) fi atalon egy angliai útja során 
alkoholmámoros pillanatában készíttette 
tetoválását, amit később büszkén mutoga-
tott. Szinte az egész bal karját beborította 
egy kígyózó zöld-arany sárkány.

Városi 
l e g e n d á k 

szerint a 45 amerikai 
elnök közül 35-nek volt 

tetoválása, bár ez 
nem bizonyított 

tény.

A századfordulóra a 
tetoválás kifejezetten 

divatossá vált Ameriká-
ban. Ebben a korszakban 

élt a modern kori történelem 
egyik első ismert női tetoválója, 
Maud Wagner is. A művész maga 

is jó néhány mintát vi-
selt a testén.

Frigyes a 
küzdősp or tok ban 

is kiválóan teljesített, de ő volt 
az első testépítők egyike is. Spor-
tos testalkatával és tetoválásaival 
imádott a médiában szerepelni, külön 
újságcikkben hozták le, hogy mell-
kasának körmérete elérte a 114 

cm-t, bicepsze pedig 38 
cm vastag.

IX. Frigyes dán király

IX. Frigyes dán király

Th eodore Roosevelt amerikai elnök

Winston Churchill angol miniszterelnök
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Végül következzen néhány olyan 

tetovált férfi , akik nem születtek ural-

kodói házakba, nem vezettek nem-

zeteket, mégis maradandó nyomot 

hagytak a  történelemben, legyen az 

pozitív vagy negatív. John Wilkes Booth 

(1838–1865) színészként nagy népszerű-

ségnek örvendett egészen addig, amíg 

1865-ben meg nem gyilkolta Abraham 

Lincoln amerikai elnököt. A  merénylet 

után tizenegy nappal Booth meghalt. 

A  holttestet vizsgáló orvosok észre-

vették, hogy a  bal kezére gyermeteg, 

ákombákom betűkkel a  monogramja 

(J. W. B.) van tetoválva, amelyet a  nő-

vére szerint saját magának készített 

gyermekkorában tustintával. Egészen 

más utat járt be az amerikai üzletem-

ber Rowland Hussey Macy (1822–1877), 

akinek az életében később igen fontos 

szerepet kapott az az apró, vörös csillag 

alakú tetoválás, amely tizenöt éves ko-

rában került rá egy bálnavadászhajón. 

Sok évvel később ugyanez a  jel lett 

a  világhírű Macy’s áruházlánc ikonikus 

logója. Utolsóként pedig meg kell emlí-

tenünk a modern tetoválás atyját, Tho-

mas Alva Edisont (1847–1931), aki sok 

más hasznos dolog mellett 1876-ban 

feltalálta a  ma is használt tetoválógé-

pek ősét. Igen valószínű, hogy az új ma-

sinát magán próbálta ki először, a jobb 

alkarjára tetoválhatott öt pontot, ame-

lyek úgy voltak elrendezve, mint a do-

bókocka ötös száma. A  szimbólum az 

alkímiában a fémet jelképezi, misztikus 

értelemben pedig az isteni létet. Már 

soha nem fogjuk megtudni, hogy miért 

pont ezt választotta a nagy feltaláló.

A történelem nagyhatású szemé-

lyiségei közül tehát sokan, sok helyen 

A dobókocka ötös 
jelének később egé-

szen más, alvilági je-
lentése lett. A 20. század 

elejétől/közepétől kezdve 
a börtönökben használták, 

jelentése: négy fal kö-
zött egy em-

ber.

és sokféle tetoválást viseltek. Lázadó 

természetű, nagyhangú úttörők és 

csendes gondolkodók, tudósok egya-

ránt. Mindebből talán azt szűrhetjük le 

tanulságként, hogy egy tetoválás nem 

tesz senkit sem jobbá, sem rosszabbá, 

de egyeseknek sokat segíthet az ember 

természetes önkifejezési vágyának telje-

sítésében. Ezeknek a nőknek és férfi ak-

nak az újításra való hajlama, a szokatlan 

iránti érdeklődése és a bátorsága pedig 

sokat segített abban, hogy a tetoválás 

többé ne csak a törvényen kívüliek és 

az alvilág szimbóluma legyen, hanem 

valódi művészetté válhasson.
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„Mindenkinek vannak titkai” – Híres tetováltak a múltból

Végül következzen néhány olyan 
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kodói házakba, nem vezettek nem-
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hagytak a  történelemben, legyen az 

pozitív vagy negatív. John Wilkes Booth 

(1838–1865) színészként nagy népszerű-

ségnek örvendett egészen addig, amíg 

1865-ben meg nem gyilkolta Abraham 

Lincoln amerikai elnököt. A  merénylet 

után tizenegy nappal Booth meghalt. 

A  holttestet vizsgáló orvosok észre-

vették, hogy a  bal kezére gyermeteg, 

ákombákom betűkkel a  monogramja 

(J. W. B.) van tetoválva, amelyet a  nő-

vére szerint saját magának készített 

gyermekkorában tustintával. Egészen 

más utat járt be az amerikai üzletem-

ber Rowland Hussey Macy (1822–1877), 

akinek az életében később igen fontos 

szerepet kapott az az apró, vörös csillag 

alakú tetoválás, amely tizenöt éves ko-

rában került rá egy bálnavadászhajón. 

Sok évvel később ugyanez a  jel lett 

a  világhírű Macy’s áruházlánc ikonikus 

logója. Utolsóként pedig meg kell emlí-

tenünk a modern tetoválás atyját, Tho-

mas Alva Edisont (1847–1931), aki sok 

más hasznos dolog mellett 1876-ban 

feltalálta a  ma is használt tetoválógé-

pek ősét. Igen valószínű, hogy az új ma-

sinát magán próbálta ki először, a jobb 

alkarjára tetoválhatott öt pontot, ame-

lyek úgy voltak elrendezve, mint a do-

bókocka ötös száma. A  szimbólum az 

alkímiában a fémet jelképezi, misztikus 

értelemben pedig az isteni létet. Már 

soha nem fogjuk megtudni, hogy miért 

pont ezt választotta a nagy feltaláló.

A történelem nagyhatású szemé-

lyiségei közül tehát sokan, sok helyen 

A dobókocka ötös 
jelének később egé-

szen más, alvilági je-
lentése lett. A 20. század 

elejétől/közepétől kezdve 
a börtönökben használták, 

jelentése: négy fal kö-
zött egy em-

ber.

és sokféle tetoválást viseltek. Lázadó 

természetű, nagyhangú úttörők és 

csendes gondolkodók, tudósok egya-

ránt. Mindebből talán azt szűrhetjük le 

tanulságként, hogy egy tetoválás nem 

tesz senkit sem jobbá, sem rosszabbá, 

de egyeseknek sokat segíthet az ember 

természetes önkifejezési vágyának telje-

sítésében. Ezeknek a nőknek és férfi ak-

nak az újításra való hajlama, a szokatlan 

iránti érdeklődése és a bátorsága pedig 

sokat segített abban, hogy a tetoválás 

többé ne csak a törvényen kívüliek és 

az alvilág szimbóluma legyen, hanem 

valódi művészetté válhasson.
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