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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 
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működő 323 békebíróságból 162-t zártak be – ez 
az ingatlanok 50,2 százalékát jelenti. Legutóbb 
a maidenheadi békebíróság jutott erre a sorsra 
a miniszterelnök választókerületében. A legtöbb 
épületet a bezárást követően eladták. 

Az igazságügyi minisztérium (MOJ) haté-
konyságot célzó vitatott módszerei közvetlenül 
kapcsolódnak annak szükségességéhez, hogy 
előteremtsék az alapjait egy 1,2 milliárd fontos 
(440 milliárd forintos) digitális modernizálás-
nak, amely akkor került reflektorfénybe, miu-
tán a 2019 januárjában összeomlottak a bíróság 
számítógépes rendszerei.

Mivel igen nagyok a bíróságok hálójában tá-
madt lyukak Walesben, Kelet-Angliában és Észak-
Angliában, Őfelsége Bírósági és Közigazgatási 
Döntőbírósági Szolgálata (HMCTS) személy-
szállító szolgáltatásokat venne igénybe, hogy a 
vádlottakat és a tanúkat az ország legtávolabbi 
részeiből eljuttassa a tárgyalásokra. 

Az HMCTS által jóváhagyott távolsági mo-
dell megkívánja, hogy a lakosság 95 százaléka 
képes legyen reggel 7.30-as indulással tömeg-
közlekedési eszközzel eljutni a bíróságra 9.30-
ra, a lakosság 98 százalékának pedig délelőtt 
10.30-ra. Ez utóbbi háromórás utat jelent oda, 
és további három órát vissza – azaz összesen hat 
óra utazást a bíróságon való megjelenés napján. 

 A bezárások miatti viták folyamatosan napi-
renden vannak a parlamentben is. Az Alsóház 
igazságügyi különbizottsága vizsgálatot indí-
tott a HMCTS reformjai ügyében. Az érintett 
kérdések között vannak a bezárások hatásai, a 
személyzet leépítése, illetve annak megítélése, 
hogy vajon az online rendszerek és a videón 
keresztül lefolytatott tárgyalások megfelelő al-
ternatívái lehetnek-e a bíróságok elérésének.” 

2010 óta több mint 250 tárgyalási helyszín 
zárt be, köztük királyi bíróságok, megyei bíró-
ságok és közigazgatási döntőbíróságok. Eddig 
223 millió font (81 milliárd forint) jött össze 
az eladásokból. A bírósági digitális programra 
vonatkozó kincstári finanszírozás előírja, hogy 
az összeg egyharmadát a bíróságok eladásából 
kell előteremteni. 

A HMCTS és az igazságügyi minisztérium 
(MOJ) azzal indokolja a bezárásokat, hogy a 
csökkent a bűnesetek száma, és számos bíróság 

működik kevesebb mint 40 százalékos ki-
használtsággal. A szolgálat igazságszolgáltatási 
weboldalakat és távvezérelt képernyőket fej-
leszt ki, amelyek – állítása szerint – kevesebb 
utazást eredményeznek majd. 

A bírálók attól tartanak, hogy a megtakarítá-
sok csak úgy érhetők el, ha más szolgálatokra 
terhelik a költségeket. Az igazságügyi minisz-
térium (MOJ) nem tervezi leállítani a bezárá-
sokat: ebben az évben további hat békebíróság 
fejezi be a működését.

Dr. Olumide Adisa, a Suffolk Egyetem ok-
tatója szerint a helyi bíróságok bezárása miatt 
megnövekedett azok száma, akik nem jutottak 
el a tárgyalásokra. 

Az igazságügyi minisztérium kétségbe vonja 
a fenti számadatokat, mondván, az alperesek 
távolmaradásának aránya nem változott abban 
az időben, amikor a legtöbb bezárást végrehaj-
tották, bár elismeri, hogy tavaly emelkedett a 
számuk. 

Tavaly vitákat robbantott ki egy John 
McMillan telfordi ügyvéd által felvetett eset 
egy Shropshire-ből származó vádlottról, aki-
nek egy vizsgálati fogság ügyében kellett ki-
hallgatáson megjelennie Kidderminsterben, és 
Birminghamen keresztül egy 85 kilométeres 
utat kellett megtennie hazafelé. McMillan el-
mondása szerint a férfi lekéste az utolsó buszt 
Shrewsburyben, és végül jóval éjfél után gya-
logszerrel ért haza. A minisztérium nem fo-
gadta el a részleteket, fenntartva álláspontját, 
hogy a férfi korábban is elindulhatott volna 
Kidderminsterből.

Lucy Frazer igazságügyminiszter így nyi-
latkozott: „Egyetlen bíróság bezárásáról sem 
döntünk alapos megfontolás nélkül – ez csak 
teljes körű nyilvános konzultációt követően 
történik, és a közösségek számára továbbra is 
lesz elérhető távolságban bíróság.”

„Az ezeknek a rosszul kihasznált épületek-
nek az eladásából származó pénzt az utolsó 
fillérig az igazságszolgáltatási rendszer korsze-
rűsítésébe forgatjuk vissza, hogy gyorsabb és 
könnyebb hozzáférést biztosítsunk mindenki 
számára az igazságszolgáltatáshoz.” Az igaz-
ságügyi minisztérium megbeszéléseket folytat 
a jövőbeli bezárások irányvonalairól.
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John Bache békebíró, a Békebírók 
Egyesületének országos elnöke azt mondta: 
„Az igazságot – ahol csak lehetséges – helyben 
kellene szolgáltatni, és mivel 2010 óta a béke-
bíróságok fele bezárt, sok bíróság már aggasz-
tóan messzire került az illetékességi területén 
levő községek egy részétől.”

„A területileg még inkább szétszórt bíró-
ságok kihatással lesznek a békebírók tobor-
zására és megtartására, mivel néhányan majd 
leköszönnek helyi bíróságuk bezárásakor, és 
nem utolsó sorban kevesebb valószínűséggel 
pályáznak majd, ha a legközelebbi bíróság nem 
a közvetlen közelükben van. A nagyobb távol-
ságok miatt többet kell majd szánni a békebírók 
útiköltségének fedezésére is.”

Penelope Gibbs, a Transform Justice 
(’Formáljuk át az igazságszolgáltatást’) jóté-
konysági szervezet igazgatója, a szolgálatot fe-
lügyelő volt békebíró így nyilatkozott: „Anélkül 
zárnak be bíróságokat, hogy alaposan végiggon-
dolnák a következményeket. Nem várható el 
a kiszolgáltatott alperesektől és tanúktól, hogy 
órákig utazzanak bírósági ügyek miatt, és hogy 
jelentős összegeket költsenek erre. Sokan már 
ma sem jelennek meg a saját tárgyalásukon.”

Christina Blacklaws, az ügyvédeket képviselő 
Law Society (jogászok szakmai szövetségének) 
elnöke azt mondta: „Angliában és Walesben az 
emberek nem tudnak eljutni a helyi bíróságaikra, 
és néha órákig kell tömegközlekedési eszközö-
kön más helyszínekre utazniuk – feltéve, hogy 
egyáltalán létezik ilyenfajta tömegközlekedés.”

„Ráadásul a rendőrség és a börtönök szál-
lítási szolgáltatásai is megsínylik a megnöve-
kedett költségeket, amelyek végső soron az 
adófizetőket terhelik. Bizonyítható, hogy az 
alperesek egyre ritkábban jelennek meg a bün-
tetőtárgyalásokon, amely következésképpen a 
bíróság számára időveszteséget, a tanúknak 
kényelmetlenséget, az államkincstárnak pedig 
költségeket jelent.”
Néhány példa a bíróságig megtett hosszú utakra
– A walesi Staylittle lakosai 1 óra 50 perc-

nyi autóútra (119 kilométernyire) vannak 
a caernarfoni büntetőjogi központtól, a 
2017–18-ban bezárt Dolgellau békebíróság 
számára kijelölt „befogadó telephelytől”.

– A northumberlandi Kielder lakosait korábban 
az 54 kilométerre fekvő hexhami Tynedale 
békebíróság szolgálta ki. Most 83 kilomé-
tert kell utazniuk a Newcastle upon Tyne-i 
békebíróságra, amely a Google szerint 2 óra 
53 percig tart tömegközlekedési eszközzel. 
Nincs mindennap járat.

– Régebben a kelet-angliai Mildenhallban élők 
tizennyolc perces autóúttal vagy – bizonyos 
napszakokban – busszal negyven perc alatt 
tudták elérni a thetfordi békebíróságot. Mióta 
azonban 2013–14-ben bezárt, a kijelölt befo-
gadó telephely a norwich-i békebíróság lett, 
ahová autóval 55 perc vagy tömegközleke-
déssel ennél még egy órával több idő alatt 
lehet eljutni, bár a napszaktól függően ez 
hosszabb is lehet.

(The Guardian)

Siddhartha Mukherjee2

Lángolni vagy kiégni

A szakmai elmélyülés a kiégés ellen hat az 
orvosi pályán

Az anatómia-laborban mindig dermesztő hideg 
volt. Orvostanhallgatóként ez volt az első kurzu-
sunk, és már előtte csoportokba szerveződtünk 
– mindegyikbe négy diák került. Valamennyien 
Frank H. Netter Humán anatómiai atlaszának 
egy-egy példányát cipeltük magunkkal; a labor-
ban eltöltött három hónap végére a kötet sárga 
színűvé vált a formaldehidtől, és a homokszínű, 
kemény lapokat hajtogatva éreztük, ahogy ujja-
ink is lassan bebalzsamozódnak. Csoportunkban 
három férfi volt – jómagam, S. és B. –, és egy 
nő, G. Egy hatvan év körüli nő hulláján „osztoz-
tunk”, akit csak nevének kezdőbetűi alapján is-
mertünk: M. C. Halálának oka, mint megtudtuk, 
áttétes mellrák volt. Miközben testét boncoltuk, 
agyában, májában és csontjaiban végül ennek a 
ráknak a torz lerakódásait találtuk meg. Hetente 

2 Siddhartha Mukherjee: indiai származású ameri-
kai rákkutató és író.


