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T etoválton
Felmérés a Sátoraljaújhelyi 

Fegyház és Börtönben
Huszár György 1932-es és Kovács Ákos 1986-os felmérése alátá
masztja azt az 1994-ben általam készített felmérést, amelyből kide
rül, hogy a tetovált elítéltek száma növekedett a magyarországi bör-

hető). A becsült adatok szerint jelenleg a magyar népesség 2-5 szá-

A világon közel 500 millió ember visel egész életére szóló bőrrajzot. Ez a föld népessé
gének megközelítően 10 százaléka. Hazánkban a tetováltak száma a nemzetközi átlagnál ke
vesebb, többségük valamilyen marginális csoport tagja.

A vizsgálat 150 elítéltre terjedt ki, akik a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön elítéltjei
nek egyharmadát teszik ki. Összehasonlításul: a Kovács Ákos által készített felmérés (amely 
a Szegedi Fegyház és Börtönben, a Pálhalmai Börtön és Fogházban és a Kalocsai Fegyház- 
ban készült) körülbelül 500 főt vett figyelembe.

A vizsgálatkor interjút készítettem, amely a következő kérdésekből állt: 1. Mikor teto- 
váltatía vagy tetoválta magát először? 2. Mit tetováltatott vagy tetovált magán először? 3. 
Miért pont ezt tetováltatta vagy tetoválta magára ? 4. Melyik a legkedvesebb tetoválása vagy 
tetoválásai? 5. Miért pont ez vagy ezek? 6. Mit tetováltatna vagy tetoválna még magán? 7. 
Miért ezt vagy ezeket? 8. Megbánta-e, hogy tetoválva van? 9. Melyik tetoválást tüntetné el 
magáról? 10. Miért tüntetné el ezt vagy ezeket? 11. Mit jelent a tetoválás az ön számára?

A  tetoválás általános m otivációi
Az vizsgált csoport tehát a Sátoraljaújhelyi Börtön és Fegyház elítéltjeiből tevődött 

össze, azokból, akik többszörösen visszaesők és nagy ítéletet kaptak. Kovács Ákos előző 
felmérése alátámasztja, hogy az első tetoválások pillanatnyi ötlettől vezérelve, de önkénte
sen jöttek létre. A felmért elítéltek egyikétől sem hallottam erőszakos tetoválásról vagy ká
bítószer-, illetve alkoholfogyasztás miatt fellépő eszméletvesztés állapotában történő teto
válásról.

A tetoválással foglalkozó szakemberek több évtizede próbálkoznak rendszerbe foglalni 
a tetovációkat. így például Herbert Spencer, az evolucionista filozófia megalkotója valószí
nűnek tartotta, hogy a hegek a szülőhöz, az uralkodóhoz vagy az istenhez való hűség jelé
nek kifejeződései.
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Lombroso felfogása szerint a tetoválás öröklődés, illetve hagyomány útján maradt fenn 
számunkra a mai napig. Szerinte a tetoválás a civilizációtól távol, vadakként élő primitív né
pek jellemző szokása. Elmélete szerint a tetoválás alacsonyrendű lelki tényezőkkel párosul. 
Lacassagne szembeszállt ezzel az elmélettel. Véleménye szerint itt nem atavizmusról, ha
nem inkább babonáról van szó. Heim szerint a tetoválás mágikus szimbólum volt. A tetová
lás és a mágia igen korán összefonódott. A tetoválás a primitív ember számára lehetővé te
szi a természetfeletti erők nemkívánatos hatásainak elhárítását, az azokon való uralkodást. 
Felmérésemet alátámasztja Solymosi Katalin motivációval foglalkozó elmélete. E szerint a 
következő hat csoportot különböztetjük meg:

1. Ego-kifejezés, önérvényesítési szükséglet. Vágykifejezés, érzelemkifejezés: „Mo
dem szülőket szerettem volna, akikkel mindenről lehet beszélni. Tehát nemcsak szülő- és 
gyermekkapcsolat, hanem barátnői, baráti kapcsolat. Bármit meg tudjak velük beszélni. 
Szerettem volna, ha ilyen lett volna ez a kapcsolat és a nevét magamra tetováltattam.” Éle
térzés megjelenítése. Itt meghatározó szerepet játszik az elkeseredés: ,A  másfél évből egy 
év letelt. Elvált a törvényes feleségem, levitte az ujjamat a gép. Gondoltam, több rossz már 
úgyse jöhet, hurrá, ugorjunk neki a tetoválásnak! ” Önigazolás -  individuális megkülönböz
tetés: „Csak egyedit csináltatnék, olyat, amilyen nincsen senkinek, saját ötletem alapján.” 
Kisebbségi érzés feloldására törekvés: „Egyetlen vágyam volt, hogy közel olyan értékű le
gyek, mint a barátaim. Tehát ne úgy nézzenek rám, mint egy kislányra.” Feltűnési vágy: „Tu
lajdonképpen az egész arra való, hogy a szürkeségből akarok kiválni. Kint, Nyugaton ez 
megszokott dolog. Nemcsak bűnözők tetovál tátják magukat. Ez divat. Színészek, énekesek, 
rangos emberek, nemcsak az alvilág képviselteti magát ilyen dolgokban. Ha megteheti egy 
olyan ember, aki tényleg észben is, tehetségben is világraszóló ember, mert tetszik neki, ő 
megteheti és bátran vállalja, bárhol, a magánéletben, a munkájában, mindenhol, akkor én, 
egy piti ember miért ne tehetném meg?” Vágyakozás:, A  bandában mindenkinek volt, ezt 
valami pióbafélének lehetett felfogni, hogy kibírom-e.”

2. Affiliációs, identifikációs szükséglet. Szeretetigény: „Ez nálunk szokás, akiket sze
retünk, a nevét magunkba tetováltatjuk és ugyanúgy fordítva is. Személyhez, csoporthoz tar
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tozás jelölése: „Itt van például rajtam ez az öt pont. Ez, mint köztudott, a tököli pont. A leg
több emberen van ilyen, aki Tökölön megfordult.” Személyhez, csoporthoz tartozás vágyá
nak jelölése: „Rajtam olasz szövegek vannak, mivel én úgy élek, mint az olasz maffiatagok. 
Később is csak olasz szövegeket fogok magamra tetováltatni.” „A yakuza mintát szeretem, 
mivel ott külön törvények vannak, az erőszak számít náluk.” „Szegednek a sas a jele, ami 
rajtam is van, hisz ott is voltam. Itt, Újhelyen elég sok légiósminta van. Gondolom, itt ez 
válik szokássá. Soknak megfordult a fejében, hogy légiós legyen.” Utánzás: „Mivel a töb- 
bieken is volt, nekem is megtetszett.” Hagyomány és szokás követése: „A családban min
denkin van, ez szokás nálunk.”

3. Társadalmi integráltság szükséglete, biztonságérzet iránti igény. Társadalmi po
zíció, státus: „Zenész vagyok. A nyugati zenészeknek is van tetoválása, nekem is legyen.” 
Szerep tisztázottságának igénye: „Minden rétegnek megvan a maga formája, a maga írott és 
íratlan törvénye és ezen belül az úgynevezett alvilágnak is. Én ehhez tartozom jelenleg.” 
Normákhoz való igazodás igénye: „Én bűnöző vagyok és nem is akarom ezt titkolni.” Op- 
pozíció (szembenállás) kifejezése: „Itt rossz az egész mindenség. A nevelők nem azzal tö
rődnek, amivel kellene nekik, sokan vagyunk a zárkában, kevés a fény. Emiatt is fenyítés jár. 
Nemhogy hagynának minket békében, hogy nyugodtan csinálhassuk. Az állandó sorakozók 
kiborítanak, mintha nem is emberek lennénk.”

4. Időstrukturáltság szükséglete. Időtöltés, unaloműzés: „Nincs munka, az ember 
meg unatkozik idefenn. El kell ütni az időt valahogy.” „Ez egy elfoglaltság. Ha ezt csiná
lom, tetoválok vagy rajzolok, azzal telik legjobban az idő. így el vagyok foglalva, akkor 
arra figyelek, nem foglalkozom mással, csak azzal.” Az individuális idő folytonosságának 
kifejezése (emlék, emlékeztetés): „Ezek emlékek, apám, anyám, a testvérek, a sógorok ne
vei. Ha rájuk nézek, eszembe jut egy-egy sztori róluk. így itt bent is velem vannak.” „Egy 
előző nyilvántartási számon. Egy emlék természe
tesen nemcsak a börtönből, hanem az ottani cim
borákról is.”

5. Esztétikai szükséglet. Díszítés: „Azért, 
hogy az ember földíszítse magát. Van, aki tele van 
tetoválva és feszeng, hogy kiválik a többi közül.
És valóban kiválik. Megcsodálják és megnézik, 
hogy hú, mennyi tetoválás van rajta. Különb, mint 
a többi.” Divatkövetés: „Most másfajta formák 
vannak divatban, amik rajtam vannak, ósdiak, 
ezért ezeket el akartam tüntetni és újabbakat ma
gamba üttetni.” Hiúság: .Jobban feldobja a szép 
testet.” „Annyi emberéi és majdnem mind egyfor
ma. Én szeretnék valami mást, valami teljesen 
mást, ami elkülönít.” Imponálási vágy: „Ha kime
gyek a strandra, akkor rám figyeljenek az embe
rek.” Szépség igénye, zavaró szépséghiba eltaka
rása, elfedése: „A bőrfestés maga a szépség.”
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6. Tartós és pillanatnyi ösztönimpulzusok kiélésének szükséglete. Túlfűtött érzelem: 
, A  tetoválás megnyugtat, mikor nagyon kivagyok és beugrik egy kép, azonnal meg akarom 
csinálni."Agresszió: „Sárkány van rajtam, szerintem ez fejezi ki az agressziót.” Öndestruk
ció: „így látják, hogy börtönben voltam, hogy nem szégyellem ezt kinyilvánítani.” Önkifej
ezési vágy; - szexuális: „Hiányoznak a nők. Ha nem lehetnek itt, legalább a képük megle
gyen.” „Olyan nőt is magamra tetováltatok (Gina Lollobrigida), akit sohasem kaphatok 
meg.” Birtoklás igénye (a megnevezés mágiája): „Enyém vagy, amíg élek.” Kíváncsiság: 
„Láttam, hogy a többin is van, hát ki akartam én is próbálni, hogy milyen.” Kalandösztön: 
, A  hajó, a kormánykerék épp ezt idézi fel bennem, hogy elmenni, elhajózni innét.” „A légi
ósok azok, akik bejártak jó  néhány országot, megismertek sokféle embert, de ugyanakkor 
harcoltak is. Valami ilyesmi szeretnék én is lenni.” Nárcisztikus, autoerotikus tendenciák; 
humor; eufóriás, depressziós vagy alkoholos, narkós állapotban elkövetett tetoválás; teljes 
deindividualizáció.

Ezek a kiváltó okok általánosságban vonatkoznak minden tetoválásra, így a büntetés
végrehajtásban előfordulókra is. De a motivációk változnak, új igények, új szokások alakul
nak ki.

A  te to vá lta k  csoportjellem zői
Gyakori, hogy a tetovált valamilyen szituációból így igyekszik kijutni. Ezek a szituáci

ók adódhatnak családi tragédia, vélt vagy valós sérelmek felnagyítása következtében, vagy 
egyszerűen az illető önmaga előtérbe helyezésének ilyen szélsőséges módját választja. Te
hátjelezni kíván valamit. A hosszú távú szabadságvesztés-büntetés az időt unalmassá, tom- 
pítóvá teszi. Az elítélt fokozottabban éli meg elszigeteltségét, kitaszítottságát. Élete egyet
len helyre sűrösödik. Élettevékenysége egy meghatározó terv által irányított, és a részletter
vek által órarendszerűen meghatározott rendben zajlik. Érthető tehát, hogy a külvilág bár
milyen apró híre, tárgya is sokszorosan jelentőssé, sokatmondóvá válik. Különösen, ha az 
elítéltet szubjektiven érinti. Az elszigeteltség, a deprivációk feszültséget indukálnak, ame
lyek levezetésére a legelérhetőbb és legkézenfekvőbb közeg a saját teste. Cserne István té
továdéval foglalkozó tanulmányában kifejti a tetováló tű szúrásának feszültségmentesítő 
hatását, amely megerősíti az interjú kapcsán jó  néhány elítélt véleményét. „Mikor kivagyok, 
akkor nekiállok valamit magamba tetoválni és ez megnyugtat. Ezután egy ideig nem érde
kel semmi, mondhatnak akármit.”

Megállapítható, hogy azt a feszültséget, melyet a külső korlátozások tartanak fenn, pa
radox módon az a fájdalom csökkenti, melyet a tetovált önmagának okozott. Az önmagu
kat tetoválok, illetve a tetováltatok és a szándékos egészségrontást elkövetők önmegjelölő, 
illetve önkárosító cselekedetei ezekkel magyarázhatók. Tehát a külső környezetből táplál
kozó nagy feszültséget ekképpen vezetik le, mivel más levezetési mód vagy eszköz nem áll 
rendelkezésükre vagy bennük nem alakultak ki.

Az adatok elemzésénél azonnal szembetűnik, hogy a tetováltak iskolai végzettsége nem 
alacsonyabb, mint a kontrollcsoporté. Kontrollcsoportba tartoznak azok az elítéltek, akik 
nem voltak tetoválva. Tehát az általános iskolai végzettség még nem határvonal. Az első na
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gyobb változás csak a szakközépiskolát, illetve gimnáziumot végzetteknél tapasztalható. Itt 
a kontrollcsoportban számottevőbb a magasabb iskolai végzettség, amely azt bizonyítja, 
hogy verbális érzelemnyilvánításuk magasabb. Szembetűnő még, hogy a felsőfokú végzett
ségű elítélteknél nem található egyáltalán tetoválás. A tetováltak átlagos életkora 26 év. Kö
zösségvezetői megbízást százalékosan egyforma arányban lát el tetovált és kontrollcsoport
beli elítélt. Vezetői beosztásukat szinte egyforma mértékben látják el, tehát nem lehet meg
kérdőjelezni képességüket e tekintetben. Más a helyzet az informális vezetőknél. Az infor
mális vezetői pozíciót betöltők meghatározó része csupán elvétve és akkor is csak apró jel
zéseket visel a testén. Ez azt is bizonyítja, hogy általában az informális vezető magasabb is
kolai végzettséggel rendelkezik, és, mint kiderült, verbálisán jobban kifejezi magát, és a ma
gasabb iskolai végzettségét tekintve jobban eligazodik a jogszabályok rendszerében.

A tétovádéval foglalkozó szakemberek már 1922 óta (Cattani munkássága) próbálkoz
nak a tetovált motívumok kategóriákba sorolásával. E törekvésekben az a közös cél, hogy a 
fellelhető motívumokat valamilyen kidolgozott rendszer alapján csoportosítsák. A rendező
elv általában a képi megformálás volt, anélkül, hogy a mögöttes jelentéstartalmat -  legalább 
megközelítően -  figyelembe vették volna; ilyen volt például Herber tipológiája, aki deko
rációs, szakmára utaló, fantáziából eredő, csatlakozási, illedelmes csoportokat különített el. 
Ezekből nem derül ki a tetovált viszonyulása önmagához, szűkebb vagy tágabb környeze
téhez. A gyakorlati besorolásnál aztán ugyanabba a kategóriába kerülhettek elfogadó vagy 
elutasító ábrák is. La Cassagne (1925) a feliratokat különálló, de ezen belül egységes cso
portként kezelte. Hibája, hogy a tetovált szövegek tartalmukban sokfélék és jól besorolha
tók a különféle tematikus csoportokba az ábrák, rajzok mellé.

Fontos megvizsgálni, hogy az ábrákból és szövegekből többé-kevésbé kiderül-e az 
egyén viszonyulása önmagához és a világhoz. Ez azt jelenti, hogy az egy testre vonatkozó 
összes tetoválást (testszöveget) vettem alapul, figyelembe véve a jel és jelentés összetarto
zását és hogy az egyik jel kapcsolódjon vagy legyen kapcsolata a másikkal. A motívumokat 
10 kategóriába soroltam.

1. Agresszív (destruktív, romboló) motívumok. Az egyén számára vonzóak ezek a motívu
mok, utalás is van arra, hogy egyértelműen követendőnek tartják önmaguk számára a közve
títettjelentést, élettartalmat. Jellemző szövegek: „halál a hűtlen asszonyokra”, „meghalsz", 
„üss” stb. Ábrák: kés, bárd, keresztre feszített nő, sárkány, szörny, tőr kígyóval: „...ez olyan 
jó kemény dolog. Ijesztő.” „Sárkány van rajtam, szerintem ez fejezi ki az agressziót.”

2. Szorongásos tartalmat hordozó motívumok. Vallásos jellegűek: kereszt, Szűz Mária 
kereszttel. Szövegek: „Jézus”, „Halál”. Ábrák: ördögfej, koponya, szellemalak, bakó, szar
vasbogár: „...a régi kínaiaknál szent állat. Ezt nem mindenki tudja. A bölcselkedőknél, az 
ókoriaknál szent állat volt. Neki egy védelmező jelentősége van. Akire rá van tetoválva, az 
valamitől védve van. Én is”. Kereszt: „A remény, a hit jele.” Szűz Mária kereszttel: „Ke
resztény vagyok és hiszek Istenben.” Jézus: „Bocsáss meg bűneimért” fel-irattal.

3. Szexuális motívumok. Szövegek: „sex”, „kívánlak”. Ábrák: női aktok, nemi aktus, 
Ciccolima-kép, Gina Lollobrigida, meztelen nők: „Hiányoznak a nők! Ha nem lehetnek itt, 
legalább a képük meglegyen.” A nemi szervén: horogkereszt, „vitéz”, „tied” felirat. „Meg
csodálták a barátnőim.”



TAPASZTALATCSERE

4. Érzelmi kötődést konkrétan megfogalmazó motívumok. Szövegek: „bűn az élet 
asszony nélkül”, minden esetben ide sorolható a „szeretlek, xy”, illetve „ imádlak, xy”, apa, 
anya, gyermek, sógorok, testvérek, rokonok nevei, Ábrák: -  medál, benne a felesége képe, 
női kép, alatta női név, Szeretlek Joli, Jutka, Edit, Béla, Pisti, Karcsi, az egész család.

5. Romantikus, nosztalgikus motívumok. Szövegek: „Kaland az élet”, „spanyol” szívek, 
Viktória-jelvény, szeretlek felirat önmagában stb. Ábrák: pálmafa, nap, hold, virágok, vitor
lás hajó, vasmacska, kormánykerék, Donald kacsa, mesefigurák. Kormánykerék: „Kalóz
filmekben láttam... jó  lenne elhajózni innen”. Pillangó: „Szabadság.” Virágok: „Szeretem 
a virágokat.” Mesefigurák: „Ezek szórakoztatnak, nem hagyok ki egyetlen Walt Disney- 
rajzfilmet sem.”

6. Agresszív, önmeghatározó motívumok. Szövegek: „ bűn az élet", „VCSE” (Világ csa
vargói, egyesüljetek), olasz szövegek. Ábrák: kétfejű sas, horogkereszt, US A-zászló, boksz- 
kesztyű, Yakuza-minta, váll-lap, légiós fej, illetve alak. „A légiósok azok, akik bejártak jó  
néhány országot, megismertek sokféle embert, de ugyanakkor harcoltak is. Valami ilyesmi 
szeretnék lenni. ” „A yakuzáknak külön törvényeik vannak, csoporthoz tartozást jelent és az 
erőszak számít náluk. ” Olasz szövegek: „Mivel én úgy élek, mint az olasz maffiatagok, csak 
olasz szövegeket fogok később is magamba tetoválni. ” Váll-lap: „ Úgy gondolom, hogy va
lamilyen katonának kellene lennem, mivel elég kemény vagyok, és a harc is tetszene nekem. ”

7. Semleges önmeghatározó motívumok. Ábrák: labda, pohár, bányászjelvény, hal: 
„ Öreg hal vagyok én már. Különösebben nem jelent semmit. Talán... tapasztalt vagyok. Nem 
vagyok már gyerek”. Szöveg: 1954, felírva az ujjakra: „A születésem időpontja."

8. Börtönéletre utaló motívumok. Szövegek: „bezárom”, „Szegedi Csillag”, „sas”, 
„ Tököl” dátummal és öt ponttal, légiósminta. Ábrák: tököli öt pont, börtönrács, összebilin
cselt kéz, nyilvántartási szám, illetve olyan motívumok, amelyeket más elítélttársa vagy ben
ti barátja készített, és ezekre büszke. Tököli öt pont: „Azt jelenti, hogy négy fal között egye
dül. Általában mindenkinek megvan Tökölön.” Sas: „Szegednek sas a jele.” Nyilvántartási 
szám: „Egy előző nyilvántartási számom.”

9. Jelenkor ideáljai. Szövegek: „Edda”, „Delon” stb.
10. Egyéb motívumok. Olvashatatlan feliratok, félbehagyott szövegek, felismerhetetlen 

ábrák, átírt, besatírozott motívumok. Természetesen ezeknek az ábráknak is volt valami je
lentése az elkészülés idején, de ez a jelenlegi állapotában már felderíthetetlen. így nehéz lett 
volna az előző 9 csoport valamelyikébe -  akár erőszakkal is -  elhelyezni.

Összeségében elmondható, hogy a fenti példák a különböző kategóriákat alkotó legjel
lemzőbb motívumokat tartalmazzák. A besorolás azonban nejn lehetett mechanikus. Több 
esetben kiderült egy-egy motívumról, hogy az általunk megfogalmazott és csoportosított 
tartalomtól teljesen eltérő egyedi jelentést hordoz. Ilyen esetekben természetesen a későbbi 
számításoknál a kérdéses ábrát a jelentés tartalmának megfelelő kategóriába soroltam.

Általában a „miért pont ezt a mintát tetováltatta magára?” kérdésre a „megtetszett, mi
vel láttam a másikon” választ adták. Tehát leszűrhető, hogy valahová tartozni akarnak, illet
ve akartak. A motívumok jelentéstartalma jó  néhány elítélten keveredett, a kérdésre, hogy 
„miért van egyszerre sárkány és rózsa a bőrén?”, bizonytalan választ adtak. Ők voltak elő- 
sorban azok az elítéltek, akiknek iskolai végzettségük alacsony. Általában a magasabb isko
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lai végzettségű vagy tájékozottabb elítéltek saját tervezésű vagy csak egyfajta motívumot 
tartalmazó mintát tetováltatnak magukra.

A  tetoválások helye
A közel 1000 motívum eloszlása nagyon egyenetlen. 35 százalékuk a bal karon, 30 szá

zalékuk a jobb karon található. Azért a karokon a legmagasabb az előfordulás, mert itt lát
szik a tetoválás a legjobban (itt érvényesül a demonstratív hatás a legeredményesebben), il
letve ez a testrész lehet fedett és fedetlen is. A bal kar kitüntetett szerepét az is magyarázza, 
hogy az öntetoválás nagyon gyakran fordul elő, és a jobbkezes embereknek legkönnyebb a 
bal karjukat tetoválni. Olyan magyarázat is van, hogy a bal „a szív oldala”. 15 százalékkal a 
mell következik, amely szintén könnyen tehető láthatóvá és nagyobb szabad felületet kínál. 
Elmondható, hogy a testnek az egyén által is belátható részén lényegesen több a tetovált mo
tívum, mint a „beláthatatlan” területeken. Ez összefügg azzal, hogy az illető a bőrrajz készí
tését végignézheti, ellenőrizheti az „alkotást”, valamint a fájdalmat is könnyebb elviselnie, 
ha látja a munkát, illetve egyfajta öntetszelgést is nyújt viselőjének. A hát és a láb tetoválá
sának viszonylagos gyakoriságát (10, illetve 5 százalék) a hát esetében a kevesebb idegvég

ződés és a nagy felület, lábnál a 
könnyebb „megmunkálhatóság” indo
kolja. A hát tetoválásánál a tetováltató 
hátrányára válik, hogy nem látja a ké
szülő művet, így nem ellenőrizheti az 
alkotót, és csak másoknak tetszeleghet. 
A lábtetoválásnál önmaga is elkészíthe
ti az alkotást. Bár itt találkozhatunk 
helytelen képátvitellel, pl.: fejjel lefelé 
van a minta. A fejet és a nemi szervet 
egy százalékban, a feneket, illetve a csí
pőt 3 százalékban tetoválták.

Nők esetében is a két kar vezet a mo
tívumok előfordulásának gyakoriságá
ban. Az ismertetett okok miatt a bal kar 
37 százalékos elsőbbséget élvez a 26 
százalékos jobb karral szemben. Ki
emelt szerepet kapott a kézfej (12 száza
lék), feltehetően a könnyű hozzáférhe
tőség és exponált helyzete miatt. A mell 
tetoválása ritkább, mint a férfiaknál. 
Terjedőben van erotikus indíttatásból a 
csípő tetoválása (2,3 százalék) nemcsak 
a nőknél, hanem a férfiaknál is.

A férfiaknál a romantikus motívu
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mok fordulnak elő legnagyobb arányban. Ezt az érzelmi ábrázolásmód követi. Ennek a két 
kategóriának a vezető pozícióját a nosztalgikus, romantikus elvágyódás, a gyermeki érze
lemvilág magyarázza. Nők esetében is ez a két kategória vezet, csak fordított a sorrendjük 
(érzelmi-romantikus). Az érzelmi közelítésmód mindennapjaikat is meghatározza. A férfi
ak és a nők esetében megegyezik a börtönéletre utaló, a szorongást kifejező és a jelenkor ide
áljait megjelenítő motívumok aránya. Gyakori még az összes agresszív motívum is.

A kizárólagosan erőszakos bűncselekményt elkövetett fogvatartottnál található egy ag
resszívnak minősített ábra. A nem erőszakos bűncselekményt elkövetetteknél is található 
erőszakos minta. Itt tehát nincs összefüggés az elkövetett bűncselekmény jellege és a bűnel
követőknél található agresszivitásra utaló motívumok között. Ezek az adatok arra engednek 
következtemi, hogy az erőszakos bűncselekményt elkövetők tetteikben élik meg elsősorban 
az erőszakot és a brutalitást, náluk a destruktív motívumok inkább a szűkebb környezettel 
szembeni ellenállást mutatják.

Feltehetően az erőszakos életvezetés okolható azért, hogy a szorongást jelző tetovált áb
rák az összes motívum 45 százalékát adják. A nem erőszakos bűncselekményt elkövetettek 
esetében ez az összes motívum 7 százaléka. A megélt agresszivitás tehát az egyénben lévő 
szorongás tetovációkban való megjelenését csökkenti, az elfojtott agresszivitás pedig növe
li.

A  m otívum ok gyakorisága
A büntetés-végrehajtási fokozatok szerinti elkülönítés rtem ad igazi fogódzót ehhez a 

vizsgálathoz, ezért a tetovációk gyakoriságának előfordulását a visszaesések számával is 
összevetettem. Ebből a vizsgálatból kiderült, hogy a börtönben eltöltött idővel a motívumok 
mennyisége nő. A vizsgálat fényt derített arra, hogy míg az első bűntényeseken 4-7 tétová
d é  található, addig a többszörösen visszaesőkön 8-11 vagy annál több tetováció is előfor
dul. Azokon, akik egyszerre nagyobb ítéletet kaptak, a tetoválási minták számszerűleg ke
vésbé növekedtek, ellentétben a többszörösen visszaesőkkel, akiknél az átlag ítélet 12 év. 
Kudarcélményük, hogy nem tudnak visszailleszkedni a társadalomba, hozzájárult az újabb 
és újabb tetovációk elkészítéséhez. A társadalom bűnözőnek bélyegzi őket, és előbb-utóbb 
ők maguk is elfogadják ezt a „címkét”, és hovatartozásukat ilyen deviáns módon is demonst
rálják. „Az első tetoválást még Aszódon üttettem magamba, ez a HELL’S ANGEL volt, mi
vel a barátomnak is ez volt, aztán Tökölön készült a „BŰN AZ ÉLET”, utána jött a többi, 
márnem is tudom, hogy némelyiket mikor csináltattam. Eddig kint még nem tetováltattam.”

A z első tetoválás
A külföldi szakirodalom megállapításai szerint az első tetoválások 8-15 százaléka 15 

éves kor előtt történik, 75 százaléka 15 és 18 éves kor között, vagyis a pubertáskor végén és 
az ifjúkor elején. A maradék 10-17 százalék jelzi a 18 éves kor után tetováltami kezdők ará
nyát. Ezek az életkori megoszlások megközelítően megegyeznek az általam felmértekkel.

A gyermekkorban megkezdett tetoválások aránya a vizsgálati mintánál 8-10 százalék. E 
fiatalok szinte kivétel nélkül rossz szociokulturális környezetben éltek. A családban szokás
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volt, jellemző az ilyen korai életkorban történő tetoválásokra a primitívség, az elnagyolt ki
dolgozás, a leggyakoribbak a szülők, rokonok nevei. „6 éves lehettem... láttam a többin is, a 
haverokon. 13 évesen a csajom neve, 6 évesen apám ne ve.” 15-18 éves korban készült a min
ták 60 százaléka. Ebből 20 százalékot tesz ki a Fiatalkorúak Börtöne és Fogházában először 
tetováltatok aránya. (1993-ig formálisan is tiltott volt a tetoválás.)

A vizsgált csoport 25-33 százaléka 18 éves kora után kezdte a tetoválást. 26 százalék 
büntetés-végrehajtási intézetben, 6 százalékuk pedig a katonai szolgálat ideje alatt. Megáll
apítható tehát, hogy felnőttek esetében szinte kivétel nélkül valamilyen totális intézmény
ben eltöltött rövidebb-hosszabb idő hatására kezdték meg a tetoválást. Míg a nemzetközi ér
tékelésnél a mutatók az átlagos tetovált lakosságra vonatkoznak, addig az általam készített 
felmérés a büntetés-végrehajtási közegben készült. Ezzel magyarázható az az adat, hogy a 
felnőttkorban készített tetoválás aránya magasabb a büntetés-végrehajtási intézetben.

A  tetoválások utóélete
Egy 1970-es francia vizsgálat pszichológiai oldalról közelít a tetováltakhoz. A tetová

láshoz való viszonyuk alapján két fő típust különböztet meg.
Az első típus magáénak vallja a tetoválást és feltett szándéka annak megőrzése. Az ilyen 

alanyok kiegyensúlyozatlan személyiségek, kiszámíthatatlanok, hiúk, impulzívak, érzéke
nyek, erkölcstelenek, nagyon korán a deviancia felé fordulnak, mely sajátos reagálásuk a tár
sadalomra, melyet minden rosszal megvádolnak és bosszút akarnak állni rajta.

A másik kategória már nem vállalja a tetoválást és szeretné eltüntetni, gyakran ő maga 
próbálkozik vele. Ebben a csoportban éretlen alanyokat találunk, alacsony szellemi szinten, 
akik serdülőkorukban nehezen alakították ki egyéniségüket, főképp, mert nemigen tudtak 
igazán azonosulni hozzájuk közelebb álló személyiséggel, különösen az apával. A mélyen 
átélt válság ekkor személyiség-rendellenességet eredményezett, oppozíciós reagálásokat 
váltott ki, mivel az illetők képtelenek voltak elfogadni vagy feldolgozni az elkerülhetetlen 
frusztrációt. Boldoggá tette őket a tudat, hogy példaképre találtak, ha marginálisra is, aláve
tették magukat a befolyásnak és tetováltatták magukat. Ennek az időszaknak az elmúlásá
val azonban újra érzékeltették a tetoválásukat mint gyerekséget, mint ennek az érzékeny idő
szaknak a bélyegét. Annak bizonyítékát látják benne, hogy nem tudtak olyanok lenni, mint 
a többi ember. Tetoválásaiktól, attól az „uniformistól”, melynek kényelmetlenségét későn 
ismerték fel, szeretnének megszabadulni.

Ez a két típus megtalálható a börtönökben is, amelyet alátámasztanak az általam készí
tett interjúk.

A francia dolgozat mintájára csoportosítottam a fogvatartottaknak a tetoválásaik utóé
letével kapcsolatos véleményét. A PethőLászló által készített 1983-as felméréssel ellentét
ben napjainkban a 80 százalékkal szemben 50 százalék kívánja eltüntetni a rajta lévő teto
válást. „Hátrányom származott belőle, mikor például bementem egy munkahelyre és meg
látták a tetoválást. Az addig meghirdetett munkahely már be volt töltve.” „Sok embernek 
előítélete van erről.” Mások a kriminális pályafutásukat nehezítő körülményként értékelik 
a testükön lévő motívumokat., JK tetoválásaim alapján könnyebben beazonosíthatnak.”
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Sokan bizonytalanok, nem tudják még, hogy szabadulásuk után milyen reakciót válthat 
ki a környezetükből tetováltságuk. „Talán egy komolyabb társaságból kinéznek, de a régi
ek még el fognak fogadni, talán még csodálkozni is fognak rajtam.” A fogvatartottak másik 
csoportja ragaszkodik a tetoválásaihoz.,,Nem szedetném ki magamból, ezek hozzám tar
toznak, életem egy-egy állomását mutatják.” Van, akinél a tetoválás lételemként jelenik 
meg. „A családban mindenkin van, ez szokás nálunk.” Sokuknál nemcsak a motívumokhoz 
való ragaszkodással találkoztam, hanem mindent elkövetnek újabb tetovátumok „beszerzé
séért” is. Vállalják a fájdalmat, a fertőzés veszélyét, sőt a lebukást és az ezzel járó büntetést 
is. „Még a hátamat be akarom fejeztetni, mielőtt kiszabadulok. Mivel itt elég jól dolgoznak, 
vállalnom kell az ezzel járó rizikót.”

Ezek az emberek nem foglalkoznak a jövőjükkel, nem mérlegelik a visszailleszkedési 
lehetőségeiket. Sokan még arra is képesek lennének, hogy leszámoljanak azokkal, akik más
ságukra emlékeztetik őket. Büszkén viselik ezt a másságot, életvitelükben is kife-jezésre 
akaiják juttatni. A jelhasználás folyamatában sokuk még önmagát is képes jellé alakítani. 
Képes jelként értelmezni a hiányt (szabadság, szeretet). Megrajzolja a hiány jeleit, amely 
akár élete végéig hiányként jelentkezik. Ezek az emberek szinte semmi eséllyel indulnak a 
szabadulásuk után az életbe. Megjelenésük és viselkedésük erősíti egymást, így egyre 
szélsőségesebb helyzetbe kerülnek. Ebből az örvényből képtelenek lesznek kitömi. Ez a 
stigma kitörölhetetlenné vált, de létrejöttét meg lehetett volna előzni.

A büntetés-végrehajtási intézetben házi készítésű elektromos gépekkel is találkozha-t- 
unk, amelyekben egy-két tűrendszer van, és egy forgó körmöstárcsára mgó által szorított tű 
végzi a szurkálást. A festék -  amelyet régebben akár égetett bakancstalpból is előállítottak, 
ma már színezőpaszták, téglapor, tusok -  filc közvetítésével kerül a tűre. A büntetés-végre
hajtási intézetekben a ponttetoválás terjedt el a bőrszín és a közismertség miatt. Elég nagy 
számban vannak elítéltek, akik másfajta technikáról egyáltalán nem is hallottak.

A  té to v á d é  eltávolítása
Az egyik legavatottabb hazai szakember, dr. Boér Ildikó adjunktus felvilágosítása sze

rint a tetoválást végzők és a tetováltak keveset tudnak arról, hogy milyen egészségügyi ve
szélyeket rejt magában a művelet. Fertőzés következhet be, mivel a tűk és a festékek nem 
sterilek. A tetováltak egy része a festéket nyálával keveri össze, és egymás után több sze
mélyt tetovál ugyanazzal a tűcsoporttal.

Ily módon tbc, fertőző májgyulladás, szifilisz és akár AlDS-fertőzés is továbbvihető ez
zel az eljárással. Az amatőr tetoválás súlyos bakteriális fertőzéshez vezethet, amely akár a 
végtag elvesztését is okozhatja.

Kevésbé ismert, de bőrgyógyászati szempontból jelentős komplikáció a festékek által 
kiváltott allergiás reakció. A higanyszulfiddal létrehozott vörös tetoválás például kiterjedt 
ekcémát okozhat. Amivel a sárga tetovációt készítik, a fény hatására csalánkiütést okoz. A 
zöld színt létrehozó krém a leggyakrabban allergizáló festék. Azzal a kellemetlen utóhatás
sal jár, hogy a tetovált a továbbiakban minden krómtartalmú anyagra érzékennyé válik. A 
kék színt kobalttal állítják elő. Ez szintén allergizálhat. Ezen az alapon súlyos allergiás szem-
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gyulladást is leírtak. Nemcsak a tetoválás veszélyes az egészségre, hanem az azok eltávolí
tására tett kísérletek is. A tetováció kiszedésének két alapvető típusát különböztetjük meg.

Az elsőbe a házilagos eljárások tartoznak: citrompótló, kiégetés gyufaszállal vagy vasa
lóval, zsilettpengével való kinyírás. Itt sokféle változattal találkozhatunk. Mindegyikben 
közös az, hogy saját maguk próbálják eltávolítani testükről az ábrákat, aminek következté
ben csúnya, egyenetlen hegek, súlyos gyulladás, fertőződés maradhat hátra.

A tetováció kiszedésének másik típusánál az eltávolítást szakemberre, bőrsebész orvos
ra bízzák. Hangsúlyozni kell azonban, hogy a tetoválások a bőr eredeti, normális állapotá
nak megsértése nélkül nem tüntethetők el.

A z eltávolítás m ódszerei
1. Kémiai maróanyagok: lényege a bőrfelszín vonal- vagy pontszerű bemetszése, majd 

tanninsav és ezüstnitrát oldattal történő ecsetelése. Ezt elsősorban nagy kiterjedésű tatuk el
távolítására használják.

2. Helyi érzéstelenítésben sókristályokkal a bőrt hámfosztás eléréséig dörzsölik, majd 24 
órára sós, zárt kötést helyeznek a sebre. Ez az eljárás a szőrszálakat megkíméli, ezért szőrös 
területeken előnyös lehet.

3. Cryosurgery. A kezelést folyékony nitrogén-fagyasztással végzik. Hátránya, hogy a 
fagyasztás során sok, pigmentet nem tartalmazó sejt is sérül, és minden fölösleges elveszett 
sejt rontja a kozmetikai eredményt.

4. Hőcoagulatio. Az égetéssel (hőcoagulatio) történő roncsolás lehetőleg kerülendő. 
Nagyfokú sejtroncsolással jár, és gyakori a túltengő hegképződés.

5. Bőrcsiszolás (dermabrasio). Többféleképpen végezhető. Legmegszokottabb a pig
ment legalsó rétegéig történő kicsiszolás. Általában szép, egyenletes hegképződést idéz elő 
és a szőrtüszőket megkíméli.

6. Sebészeti módszerek. A kisméretű tetoválások eltávolítására használják. Ha a kimet
szés során követni lehet a bőr hasadási vonásait, akkor az eredménye kozmetikailag szép, 
vonalszerű heg lesz.

7. Lézerkezelés. Hőroncsolásos eljárás. A pigmentkilökődés az elhalt bőrsejtek leválá
sával együtt következik be. Ezen új módszer körül sok tévhit terjedt el, főleg az, hogy fáj
dalmatlan, tehát a bőr megsértése nélküli eljárás. Ezzel szemben a roncsoló lézerkezelés fáj
dalmas, tehát csak helyi érzéstelenítésben végezhető. A fentiekből pedig az következik, 
hogy a többi eljáráshoz hasonlóan ez is heggel gyógyul.

Géczy Zsolt


