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Kérem a Tisztelt Olvasót, hogy idézze fel, mikor látott legutóbb az utcán, buszon, 
üzletben, vagy bárhol máshol egy különleges, esetleg egyedi megjelenésű embert! 
Valakit, akinek csak a megpillantása is egyszerre vonta magára a tekintetét és a 

figyelmét. Próbáljon meg minél pontosabban visszaemlékezni rá, látni a behunyt szeme 
előtt! Mi volt rajta olyan különleges pontosan? Mik voltak az egyedi jellegzetességei 
– hogyan lehetne ezeket megfogalmazni úgy, hogy nem azokat keressük, amelyek va-
lamilyen érzést (például tetszést vagy nemtetszést, jó benyomást) váltottak ki, hanem 
amik objektíven leírhatóak, egy másik embernek elmondva is ismeretet alkotnak? 

Sok embernek ez meglehetősen nehéz feladat, mert nem tud jó leírást adni valaki 
másról, például nem figyeli meg őket olyan mértékben, hogy jól visszaadhassa a 
tulajdonságaikat. Pláne így vagyunk ezzel, ha az a valaki, akit le kellene írni, nem is 
volt igazán különleges, csak egy újabb arc a sok között. Mi lenne, ha így is vissza kel-
lene emlékezni, mert mondjuk egy bűncselekmény felderítésének sikere, esetleg egy 
következő megelőzése múlhat ezen? Ez a személyleírás tudománya, a rendőri munka 
egyik legrégebbi ága, a kriminalisztika egyik alapköve, ahol egy ember segítségét 
kérik vizuális inger alapján, hogy egy adott személy megjelenését rekonstruálják. Jó 
személyleírást adni nem könnyű, de jó személyleírást felvenni még nehezebb, mivel 
úgy kell kérdezni, hogy az ne befolyásolja a választ, úgy kell döntési lehetőségeket 
adni, hogy azok ne torzítsák az összképet. Innen tekintve a személyleírás felvétele 
egyszerre alkotó folyamat és kommunikációs feladat, amelyben a rendőrnek nagyon 
sok speciális tudással, és az ezek gyakorlati alkalmazásához szükséges készség szintű 
tudással kell rendelkeznie. 

Ennek megvalósításához 1971-ben adott ki a Belügyminisztérium egy 170 oldalas 
kiadványt (Dr. Lázár Bertalan, Detrői Ernő, Dr. Puskás József – Személyleírás; Zrínyi 
Nyomda, Budapest – 71.0077/1), amelyben nem csak a személyleírás alapjai és sajá-
tosságai, de az akkori technológiák bemutatása is helyet kapott, gazdag illusztrációk 
mellett. Az azóta eltelt bő 45 évben újabb ilyen kötet kiadására nem került sor, melyet 
azonban helytelen lenne azzal magyarázni, hogy a modern technika már szükségte-
lenné teszi ezt a tevékenységet. Habár a digitális képalkotás valóban sokat segített az 
ismeretlen személyek azonosítása során, de ezzel párhuzamosan a külső megjelenés is 
sokszínűbb, változatosabb lett, így bár a nyomozó hatóságnak ma is napi tevékenysége a 
személyleírás, az 1971-es kötetnek mára már nincs gyakorlati alkalmazhatósági értéke.

Ezt ismerte fel Dr. Anti Csaba László r. alezredes Úr, aki rendőri, és egyben tanári 
pályafutása során folyamatos támogatója a bűnügyi és rendvédelmi hagyományok 
feltárásának és ápolásának, de elkötelezett híve a modern eljárásrendek bevezetésé-
nek is. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója volt már 2009-ben, a Rendőrtiszti 
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Főiskola Szent György Szakkollégiuma 
vezetőjeként megszervezte a Bűnügyi 
Nyilvántartás Centenáriuma című 
emlékkonferenciát, ahol a személy-
azonosítás, a fényképes nyilvántartás 
is kiemelt témaként szerepelt. Ezt az 
elkötelezettséget vitte tovább egy speci-
ális munkacsoportba, amely több éves 
kutató- és alkotómunka eredményekép-
pen a rendőrség új, ALFONZ nevű sze-
mélyleírási programjának módszertani 
tudásanyagát egy mindenki számára 
elérhető könyvbe foglalta.

A kötet hiánypótló jellegét az adja, 
hogy egy erősen szakmai, 130 éves 
tudományos múlttal rendelkező kri-
minalisztikai területet úgy hoz közel 
az olvasóhoz, hogy közben megtartja 
a tudományos igényt. A 400 oldalas 
könyv egyes fejezeteiben nem csak a 
„klasszikus” fej, arc, törzs, végtagok 
jellemzői és ismertetőjelei kerülnek 
kifejtésre, de a beszéd, az öltözék, és 
akár a megjelenés teljes lenyomataként 
a stílus definíciói, formái is bemutatásra 
kerülnek – mindezt divattervezők, 

sminkmesterek, tetováló művészek, fodrászok és egyéb szakértők segítségével. A 
kiadvány párját ritkítóan gazdagon illusztrált, így sok, a köznyelvben vagy az inter-
neten elterjedt, de jellemzően rosszul alkalmazott kifejezés vizuálisan is a „helyére 
kerülhet” általa. A szerkesztés és a szövegezés végig egyaránt alkalmas arra, hogy 
a személyleírást a hivatásuk során alkalmazók és a civil érdeklődők is egyértelmű, 
hasznos információkhoz jussanak.

Úgy gondolom, a Büntetés-végrehajtási Szervezet állománya számára kimondottan 
hasznos olvasmány lehet a kötet, mivel számos helyzetben lehet szükséges észrevenni 
egy személy megjelenésének megváltozását, vagy megfigyelni viselkedését, majd ezeket 
egyértelműen megfogalmazni. A mű olyan gyakorlati, akár azonnal alkalmazható 
tudással képes felruházni az olvasót, amivel a bevezetőben felvetett kérdés nem csak 
könnyebben, de pontosan és szakszerűen válaszolható meg.
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