
114

Valóság • 2019. március

közzé az adatokat azok használatáról, és kérjék a 
nyilvánosság hozzájárulását új eszköz vásárlása 
előtt. Ha ettől lassúbb lesz a fejlődés, ám legyen. 
A rendőrség jogosan figyeli az állampolgárokat, 
hogy védje biztonságukat. Az állampolgároknak 
pedig a rendőrséget kell figyelniük, hogy meg-
őrizzék szabadságukat.

(The Economist)

Martin Helg

Önkéntesen vállalt billog egy életen át

Napjainkban minden ötödik közép-európai 
tetoválást visel a testén, a fiatalabb nők ese-
tében minden második. Találgatások egy tö-
megjelenség okairól.

Nyári napokon a szokásosnál is erősebben je-
lentkezik a vágy, hogy jelt adjunk, látható, 
fennmaradó jeleket – méghozzá tetoválások for-
májában! A frissen díszített vállak, karok, vádlik 
és bokák megint csak jó néhány „Hűha! Nahát! 
Te is?” jellegű felkiáltást váltanak ki embertársa-
inkból – a nem tetováltak fogyatkozó népessége 
pedig némi szégyenkezést érez saját bátortalan-
sága miatt. Még annak a csendes szomszédasz-
szonyunknak is, akit tegnap még a kispolgári-
visszafogott táborba soroltunk, egy ananász 
ékeskedik a csuklóján. S vajon miféle jellembeli 
gyengeségeknek köszönhetően kerülhetett oda 
az az ábra énekkari társunk felsőkarjára?

Nem, a látszat nem csal az uszodában, a 
szupermarket pénztárjánál, a műcsarnokban és 
a színházban sem: a valamikor túlnyomórészt a 
társadalom kulturális peremének számító rocke-
rek, matrózok és elítéltek körében dívó tetoválás 
elért az átlagpolgárokhoz is.

Napjainkban valószínűleg majdnem minden 
ötödik európai felnőttön tetoválás látható (ezt az 
arányt legalább Németország esetében egy tanul-
mány támasztja alá); sőt, a 25 és 35 év közti nők 
körében minden második. A korpiramis csúcsán 
pedig új határok felé nyújtózkodik egészen a 
tetováltatni akaró 80 évesekig – bár közismert 

tény, hogy az érett bőr nem igazából jelenti a leg-
megfelelőbb munkaterepet egy finom szúrásokkal 
készülő tetováláshoz.

Egy egész testet fedő tetoválásért akár 30 000–
50 000 svájci frankot is elkérhetnek
A fellendülés a tetoválók számán is lemérhető, 
amely az utóbbi tíz évben igencsak megnö-
vekedett: egyedül csak a regisztrált stúdiók-
ban mintegy egyharmadával, legalábbis így 
becsli Luc Grossenbacher, a Svájci Hivatásos 
Tetoválók Szövetségének elnöke.

800 hivatalosan bejelentett stúdió és legalább 
kétszer ennyi nem bejelentett harcol a klientúráért, 
és már gazdasági tényezőként is számottevők; 
Grossenbacher 60 000–80 000 svájci frank (17–23 
millió forint) körül számítja egy főre jutó éves 
bevételüket; és mindezt az árak lenyomása ellené-
re, amikor egy kis méretű tetoválás már 160-200 
svájci frank (45 000–60 000 forint) közti alapáron 
kapható. Emellett az ártartomány felülről nyitott 
marad. Egy ún. „bodysuit”, azaz az egész test kidí-
szítése 30 000–50 000 svájci frank (8,5–14 millió 
forint) körül van a szövetség elnöke szerint.

A tetoválás egyre szélesebb körökben való el-
terjedésével párhuzamosan zajlik terjeszkedése 
a testfelületen. Bár a munkáltatók engedékeny-
sége Grossenbacher becslései szerint inkább 
csökkent, egyre több testtájékon – legutóbb a 
nyakon – szűnt meg a tilalma, és vált divattá.

Az effajta néma megnyilvánulások alapjául a 
saját korcsoportok early adopterként emlegetett 
korai alkalmazóinak példája szolgál, még gyak-
rabban azonban a showbiznisz és a sportvilág 
bálványozott alakjaié: mindenekelőtt a halántékáig 
kidíszített David Beckham (ahogy egy tetováló 
művésznő a svájci televízió egyik műsorában el-
árulta). Vegyük akár Zlatan Ibrahimovicot, Johnny 
Deppet, Angelina Jolie-t, Ryan Goslingot vagy 
Rihannát – a sztárok testéről készült képek, ame-
lyeket az ügyfelek az internetről töltenek le, a 
legkedveltebb sablonok a tetoválóstúdiókban.

A tetoválások valamikor az egyéniséget 
fejezték ki
De mit jelentenek a jegyek, és mit árul-
nak el korunkról? A világ egyik leghíresebb 
tetoválóművésze, a svájci Maxime Büchi 
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egyszer azt mondta: „A tetoválások lehetőséget 
adnak, hogy újból birtokba vegyük tulajdon 
testünket.” Ami alatt valószínűleg a következőt 
értette: a testtel szembeni előírásoktól szinte 
rögeszmésen megszállt társadalomban lehető-
ség nyílik, hogy a tulajdonosától elidegenedett 
testet a saját elképzeléseknek megfelelően ala-
kítsuk, mintegy a szabadság felé vezető kerülő 
úton, még ha ezt a szabadságot a maga részéről 
ideológiák tartják is fogságban, és régóta a 
kapitalista modernitás imperatívusza kormá-
nyozza, mely önmagunk megvalósítására és 
egyéniségünk megőrzésére hív fel.

Aki egy satírozott tavirózsás tájat szurkáltat 
a felsőkarjára, hogy ezáltal egyénivé váljon, 
mindenesetre ellentmondásosan cselekszik. 
A tetoválás már pusztán a szúrások rituális fo-
lyamatának ismérvei (Fájdalmas! Kockázatos!) 
által is nem annyira számít „egyedi termék-
tulajdonságunknak”, mint inkább egy olyan 
jelzés, amely a csoportba tartozást jelenti, és 
társadalmilag meghatározza a testet.

A polip viselőjét egy másik polipot viselővel 
köti össze, hasonlóan a halálfejet viselők-
höz – ez a csoportteremtő hatás, amelynek 
nemkívánatos belső dinamikája lehet. Ennek 
szemléletes példája az 1990-es években még 
avantgárdnak számító farokcsont-tetoválás, 
közismertebb nevén a „ribancrendszám”, 
amely – mivel inflációs időszakban jelent 
meg – közönségessé, és végül a társadalom 
söpredékét jelentő „white trash” szinonimájává 
vált – ezrekre tehető azok száma, akik lézerrel 
újból leszedették testükről.

Ily módon a tetoválások nem annyira ön-
magukhoz, mint inkább a tömeg adta bizton-
sághoz vezetik vissza. Legfőképp azonban 
nem vezetnek a kultúrtörténet új területeire, 
hanem vissza a törzsi társadalom kezdeteihez. 
Egyidősek az emberiséggel – vagy legalább az 
Arcy-sur-Cure-i barlangfestményekkel, ame-
lyek tetovált embereket mutatnak.

A legrégebbi időkből épen fennmaradt ember 
a világon, Ötzi 61 meglehetősen egyszerű, geo-
metrikus stílusú szúrásnyomot visel a testén. 
A kutatók úgy vélik, hogy 5200 évvel ezelőtti 
életében gyógyászati okokból alkalmazta ezt, 
feltehetően fájdalomcsillapításra.

Mindazonáltal a tetoválás játékos, képi-
szimbolikus formái sem csak a közelmúltban 
jelentek meg: mintegy 2500 évvel ezelőtt az 
Altaj-hegységben élt az „ukoki hercegnő”, 
akinek testét fantasztikus teremtmények kacs-
karingós vonalai díszítették.

A matrózok hozták be a tetoválás szokását 
Európába
Később a tetoválás biztosan feledésbe merült, 
vagy kiment a divatból, mert amikor a tizen-
nyolcadik századi tengerjárók ismét találkoztak 
vele Tahiti lakóinál, – mintha Ötzi felmenőnk 
soha nem létezett volna – még a „tatau” szót is 
tőlük vették át, amelyből a „tattoo”, tetoválás 
szó származott.

Aztán megint csak a kultúrák közti perem-
világban mozgó és határokon átkelő matrózok 
voltak, akik újra behozták a tetoválást Európába; 
először a kereskedők, majd aztán sok nemesem-
ber is lelkesedett érte, köztük a yorki herceg, II. 
Miklós orosz cár és Sisi császárné, aki állítólag 
egy vasmacskát viselt a hátán.

A huszadik század elejére alábbhagyott a 
felsőbb rétegek tetoválás iránti lelkesedése, 
és a jelenség lassan a társadalom alját jelentő 
betörőbandák és elítéltek világába szivárgott át, 
akik között egyfajta rangjelzés szerepét töltötte 
be. A prostituáltaknál is egyre elterjedtebb lett.

A polgári társadalomban a tetoválás akkor 
értékelődött fel újra, és akkor kezdték el ma-
gukévá tenni, miután kapcsolatba kerültek a 
félvilágiakkal – ebben a művészek és a cirku-
szosok játszottak közvetítő szerepet. Maradt 
ugyanakkor a kívülállóság társképzete és a 
romlottság imázsa. A tetoválás sötét vonzereje 
mindmáig annak köszönhető, hogy megőrzött 
valamennyit a társadalmi stigmatizáltság jelen-
téséből, illetőleg abból az elképzelésből, hogy 
játékos-provokatív módon szembehelyezked-
jen a polgári tisztesség szabályaival.

A bank pénztárablakában máig elképzelhe-
tetlenek a kézen, arcon és a nyakon megjelenő 
tetoválások – figyelmeztet a baseball-sapkás 
Dave Marshal, akinek karján és lábán vé-
gig tetoválások ékeskednek. Marshal felelős 
a marketingért Maxime Büchi zürichi Studio 
Sang Bleu tetoválószalonjában; a híres USM-
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Haller design bútorral berendezett recepción 
nyilatkoztatja ki üzleti programjának alapesz-
méit, miközben a háttérben hárman-négyen 
munkálkodnak.

A falakon fekete keretben tetoválásminták 
sorakoznak: mitikus lények, totemikus motívu-
mok, egy központi témájában középkori szim-
bolista művészi kép (templomkapu, lovag), 
valamint egy stílusában tiszta, geometrikus 
vonalvezetésű alkotás („Itt mintha kissé túl-
ságosan elvesznél a satírozásokban” – mondta 
egyszer Maxime Büchi bírálón egyik tanítvá-
nyának).

„Semmi sem örök”
A színpadi csillag Büchi és csapata arról ta-
núskodnak, hogy egyre nagyobb teret nyer 
a tetoválási divat. Amikor a lausanne-i mű-
vészeti egyetem, az Ecole cantonale d’art de 
Lausanne diplomás grafikusa a Lausanne-i 
Természettudományi Múzeumban egye-
nes adásban tetovál, az eseményt Európa min-
den részéről összesereglett kifinomult művészi 
élcsapat követi figyelemmel.

Amikor pedig az elbűvölő Kim Kardashian 
egy olyan fényképet posztol, amely Büchit 
mutatja Kim óriásnak is beillő rapper férjének 
tetoválása közben, a mestertetováló dicsősé-
ge a színvonaltalan zene világklasszisára is 
átsugárzik. Az irodai dolgozók és a bölcsődei 
dolgozók polgári mainstreamje számára pedig 
az biztosítja Büchinek mint a stílus nagyköve-
tének a hitelességét, hogy tisztességes helyről 
származik: a Neuer Zürcher Zeitung egyik 
nyugat-svájci tudósítójának a fia.

A jó tetováló híre szájról szájra terjed
Ami a stílusbeli színvonalat illeti, az elit ma-
gasabb művészi igényeket képvisel. Dave 
Marshal elmondása szerint az ügyfélkör társa-
dalmi-kulturális szempontból vegyes, és „külö-
nösen a kreatív iparágak képviselői, a tervezők, 
építészek és PR-tanácsadók köréből jönnek”.

A tetoválókat jól megválogatják, némelyi-
kük világszerte tevékenykedik, és csak a neten 
előre bejelentett időpontokban tartózkodnak 
Zürichben. Mint minden elit esetében a mű-
vész híre itt is személyes ajánlás alapján terjed, 

tudjuk meg Marshaltól, és önbecsülésük tiltaná, 
hogy sztárok és egyéb hírességek tetoválásait 
másolják.

De nemcsak a művészi ízlésű kézműves 
munka szerzőjogi tisztaságának kérdéseiben 
töltenek be a Sang Bleuhöz hasonló elitstúdiók 
pedagógiai szerepet, hanem a kiváltott hatások 
tudatosságát illetően is. Elutasító választ adnak 
zsenge korú ügyfelek kéz-, nyak- és arcteto-
válásra irányuló kérésére, és hasonlóan járnak 
az idősebb korban tetoválásba kezdők is, akik 
még nem rendelkeznek tapasztalattal a beavat-
kozás társadalmi következményeit illetően.

Végül Dave Marshal éppúgy elcsodálkozik 
azon, hogy egyes ügyfelek milyen könnyelmű-
en hoznak örökre szóló döntéseket, mint Luc 
Grossenbacher, a tetoválószövetség elnöke, 
aki azt mondja: „Némely vendég árajánlatokat 
kér a stúdióktól, aztán pedig oda mennek, ahol 
a leggyorsabban megy, és a legkedvezőbb az 
ár.” Mások pedig a barátnőjük nevét akarták 
maguknak tetoválásként. Hosszú távon nézve 
kínos kívánság, amelynek teljesítését nem taná-
csolják a szakmabeliek. „Egy barátnő nem tart 
örökké” – véli Grossenbacher.

(Neue Zürcher Zeitung)

Owen Bowcott és Pamela Duncan

Békebíróságok a brexit földjén

Vádlottak, tanúk, rendőrök, ügyvédek és 
bírák hosszú ingázásai

2010 óta a békebíróságok (magistrates courts) 
több mint fele zárt be Angliában és Walesben, 
arra kényszerítve a vádlottakat, a tanúkat, a 
rendőrséget, a jogászokat és a békebírókat, 
hogy néha több mint nyolcvan kilométert utaz-
zanak a legközelebbi tárgyalóteremig.

A nagymértékű bezárásokat a Guardian 
napilap a Képviselőházi Könyvtár (House of 
Commons Library) által közzétett adatok alap-
ján elemzi. Amióta 2010-ben hatalomra került 
a koalíciós kormány, az Angliában és Walesben 


