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ngus Hall: A bűnüldözés nagy pillanatai című
műve először 1976-ban jelent meg Nagy-Britanniában. Magyarországon a Zrínyi Kiadó adta ki
Tabák Gábor fordítása alapján, dr. Bombay László szer
kesztésében. A nagyalakú, színes képekkel díszített, keményborítós könyvnek már a fülszövege is sejteti: nem
szakkönyvről, hanem ismeretterjesztő műről van szó.
Nem a nyomozókhoz, esetleg a tárgyalóterem bírói pul
pitusán, vagy annak valamelyik oldalán helyet foglaló
bírákhoz, ügyészekhez, ügyvédekhez szól, nem tudomá
nyos alaposságú könyv, hanem a laikus, a mindennapi
emberek érdeklődésére számít, és a „nagyközönség”
kíváncsiságát elégíti ki, élvezetes, olvasmányos stílus
ban. Mint ilyen, természetesen képekkel gazdagon il
lusztrált: minden oldalát fényképek, újság- és könyvrészletek, rajzok sokasága díszíti.
Csaknem minden illusztráció mellett/alatt a szöveg
hez kapcsolódó kiegészítő információkat, számos eset
ben teljesen új adatokat, ügyek leírását találjuk. Ezzel az
illusztráció szinte önálló életre kel a könyvben, és mind
ez azt eredményezi, hogy egyrészt már a könyv átlapozásával is számos érdekességet tudhatunk meg a témá
ról, másrészt a szöveg elolvasása után a képaláírások
még sok új információt hordoznak (a mű e tekintetben a
középiskolai történelemkönyvre emlékeztet, de ebből
szerencsére nem kell felvételi vizsgára készülni).
A szerző szándékára, a megcélzott olvasói rétegre az
Előszó is utal: a cél az olvasó megismertetése az FBI és
a Scotland Yard ügynökeivel, az Interpol-lal, és érdekes
bűnesetekkel.
A mű szerkezetéről a potenciális olvasó a kétoldalas,
képpel borított belső oldal utáni (áttekinthető) tartalomjegyzékből azonnal információt szerezhet:
I. Előszó
11. Akik érvényt szereztek a törvénynek
111. A gyilkolás válfajai
IV. Törvényszéki szaktudományok
V. Tudományos következtetéssel feltárt bűnesetek
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A fejezetek a következő főcímekre tagolódnak:
II. fejezet: Akik érvényt szereztek a törvénynek
címmel az FBI megalakítása, a különleges ügynökök, az
58

FBI ma, A Scotland Yard, a különleges alakulat, az első
francia bűnüldöző, az első magándetektív, náci bűnösök
nyomában, az Interpol, nemzetközi együttműködés,
nemzetközi pénzhamisítások, kábítószer-kereskedelem,
szélhámosok alcímek alatt tárgyalja mondanivalóját.
III. fejezet: A gyilkolás válfajai főcím alatt a méreg,
halálos gyógyszerek, sztrichnin, maró hatású mérgező
anyagok, morfium, gáz, késelés, lőfegyverek témakört
tárja fel.
IV. fejezet: A Törvényszéki szaktudományok feje
zetben a kezdetek, vémyomok, az ujjlenyomat atyja,
bűnügyi nyilvántartás, a fonográf, a hazugságjelző gép,
bizonyíték-töredékek, bűnesetek gépkocsival, a nyomra
vezető hajszál, törvényszéki orvostan, bűntettek re
konstruálása és más kísérletek, szexuális bűnügyek, az
erőszakos nemi közösülés bizonyítását dolgozza fel.
V. fejezet: A Tudományos következtetéssel feltárt
bűnesetek c. fejezetben egy középkori bűntény rekonst
ruálása, arzénnyomok, a pizsamás lány, inzulinos gyil
kosság, gyújtogatási csalók témaköröket ismerteti a
szerző.
A főcímeket követően minden fejezet néhány monda
tos figyelemfelkeltő szöveggel kezdődik, és a szerző
csak ezt követően tér rá a tulajdonképpeni mondaniva
lóra.
A könyv ismertetése előtt megjegyzem, hogy a feje
zetek tagolásával gyakran nem értek egyet. A szerző
többször tárgyal összetartozó témákat külön fejezetben,
esetleg külön főcímekben, és - ez véleményem szerint olyan szerkesztési hiányosság, amely időnként zavar
hatja az olvasót.
AKIK ÉRVÉNYT SZEREZTEK A TÖRVÉNYNEK
A második fejezet a világ néhány ismert, jellegzetes
bűnügyi rendőrségét mutatja be. Az FBI, a Scotland
Yard, és az Interpol témája több főcímet is átfog, így
ezek a főcímek nemigen illeszkednek a többi bemutatott
téma egy-egy főcíméhez (a válogatás egyébként is elég
gé esetlegesnek tűnik).
Az amerikai szerző az amerikai szövetségi nyomozó
hatóság, az FBI bemutatásával indítja művét. Az első
három főcímben az FBI történetével, a különleges ügy
nökökkel, és a mai helyzettel foglalkozik, különös fi
gyelmet szentelve T. E. Hoover-nek, az FBI atyjának.
Mivel a megalakulás szorosan kapcsolódik az amerikai
történelemhez és a kriminalisztika történetéhez - a vo
natkozó tények ismertetése nem is marad el. A szerző
ezután - „különleges ügynökök” főcím alatt - bemutat
ja a nyomozók képzésének fejlődését, majd leírja az FBI
mai helyzetét.
Ezután a brit nemzeti rendőrség, a Scotland Yard be
mutatása következik. A szerző két főcímben foglalko
zik - hírhedt bűnesetekkel fűszerezve - a szervezet fel
adataival, történetével, és az itteni különleges alakulat
tal.
A következő fejezet az előzőekkel ellentétben, nem a
francia bűnüldöző szervezetet, csak annak egy érdekes
történelmi részletét tárja fel: a nevezetes Vidocq életé
vel foglalkozik, és az informátorok szerepét mutatja be.

A hetedik főcím szintén érdekes témával, a magánde
tektívek munkájával foglalkozik. Megtudhatjuk, hogyan
leplezte le 1873-ban az USA-ban Pinkerton a Maguireféle vasúti merényletsorozat tetteseit.
A nyolcadik főcím szintén önálló: a bécsi „nyomo
zó", Simon Wiesenthal áldozatos, fáradtságot nem
ismerő munkáját mutatja be, amelyet a náci háborús bű
nösök kézre kerítése, és felelősségre vonása érdekében
végzett.
Az első fejezet utolsó öt főcímében a szerző először a
bűnözés elleni nemzetközi összefogás fontossága felis
merésének jegyében született szervezet, az Interpol tör
ténetét, célját, működését mutatja be, majd annak jelen
tőségét ismerteti a bűnözés következő három területén: a
nemzetközi pénzhamisítás, a kábítószer-kereskedelem,
szélhámosok leleplezése. Mindhárom területen sort kerít
a jelentőség kiemelésére, a bűnözők módszereinek be
mutatására, és a leghíresebb bűnesetek ismertetésére is.

TÖRVÉNYSZÉKI SZAKTUDOMÁNYOK
„A társadalom egyik leghatékonyabb fegyvere a bű
nözés elleni harcban a tudomány. A modern tudomá
nyok fejlődésének felgyorsulásával e harc egyre bonyo
lultabbá vált...” - írja a szerző bevezető gondolatként. A
negyedik fejezetben azokkal a segédtudományokkal is
merteti meg az olvasót, amelyek nélkül ma már elkép
zelhetetlen a nyomozók munkája.
Hall a bűnügyi segédtudományok kezdeteire, Sala
mon példáját említi, aki a pszichológia segítségével
döntötte el azt, hogy a két jelentkező anya közül melyi
ké valójában az eléje vitt csecsemő.
Ennek bemutatása után meglehetősen nagy ugrás kö
vetkezik: az 1786-os skóciai Richardson-ügyet vázolja
fel, amelyben a gyilkost a lábnyomai, a cipőjén talált
homok- és sámyomok, valamint a vérfoltok alapján si
került azonosítani (a vércsoport azonosítást természete
sen még nem ismerték).
A fejlődés következő „lépcsőfokaként” a szerző ismer
teti a XIX. században a francia Bertillon által kifejlesztett
antropometria tudományát, amely az emberi test 14
különböző méretének regisztrálása alapján sorolta típu
sokba a bűnözőket, megkönnyítve ezzel azonosításukat.
Szintén a XIX. században rakták le a daktiloszkópia
(az ujjnyom alapján történő azonosítás tudománya), és a
tudományos írásszakértői tevékenység alapjait.
A legfiatalabb segédtudományok viszont csak a XX.
században alakultak ki (pl. vérvizsgálat, ballisztika), hi
szen ezek olyan különleges technikát igényelnek,
amelyhez csak ekkorra alakult ki a megfelelő eljárás. A
fejezet következő főcímeiben a szerző az egyes segédtu
dományokat ismerteti.
„A vémyomok” cím alatt a szerológia tudománya bú
jik meg: kialakulásával (Landsteiner 1930-ban Nobeldíjjal jutalmazott rendszere), kémiai alapjaival éppúgy
megismerkedhetünk, mint a nemrég felmerült ún. válto
zó vércsoport problémával. Természetesen konkrét bűn
esetekkel is alátámasztja annak jelentőségét, hogy en
nek a tudománynak a segítségével biztosan ki lehet zár

ni a gyanúsítottak köréből azt, akinek semmi köze a
bűncselekményhez, és leszögezi: ez a tudomány nem a
megállapításhoz, hanem a kizáráshoz ad támaszt.
"Az ujjnyomat atyja” cím Juan Vucetich életét takar
ja, aki 1894-ben megjelent Dactiloscopia Comparade cí
mű művében a nagyközönség elé tárta az ujjnyom alap
ján történő személyazonosítás alapjait. Műve azonban
spanyolul íródott, ezért gyakorlatilag visszhang nélkül
maradt - pedig rendszere alig különbözött Henry ismert
(és elismert) rendszerétől, amely a világon elsőként be
vezetett személyazonosítási rendszer, a brit rendszer
alapja volt.
"A bűnügyi nyilvántartás” cím alatt a szerző leszöge
zi: ez a rendőri munka elengedhetetlen része, fontos
nyomozási módszer. Fajtáit tekintve sokféle lehet: az
elkövetők ujjnyomainak nyilvántartásán kívül (elsőként
csak ennek alapján, 1905-ben Nagy-Britanniában ítéltek
el elkövetőket: Alfréd és Albert Stratton-t) a tettesek
munkamódszereit (modus vivendi), és a szélhámosok
által játszott szerepeket is tartalmazhatja a nyilvántartás.
Mindez azonban önmagában még mindig nem elegendő
a sikerhez: óriási szerep jut a nyilvántartások adatait fel
használó szakértőknek is. Természetesen itt sem marad
el a témához kapcsolódó bűnesetek ismertetése.
A „fonográf” című részben a szerző bemutatja azt az
utat, amely a hangrögzítésre alkalmas szerkezet 1877-es
feltalálásától (Edison) Kersta hangazonosítási módsze
rének kifejlesztéséig vezetett (90 évvel a Bell-féle tele
fon feltalálása után). Ismerteti a biológiai, fizikai, orvostudományi alapokat, végül azt az áttörést, amely a mód
szer tárgyalóteremben való első, sikertelen felhasz
nálása után (1966-ban az USA-ban az esküdtszék nem
fogadta el bizonyítéknak a hangazonosítás módszerét,
miután nem sikerült velük megértetni a működés alap
elvét, ráadásul a védelem kétségbe vonta a tanúként
szereplő Kersta jogi kompetenciáját) lehetővé tette azt,
hogy 1967-ben Nagy-Britanniában sikerült elfogadtatni
bizonyítási eszközként e modem szerkezetet.
A „Hazugságjelző gép"-ről szólva a szerző ismerteti
e modern technikai vívmány működésének biológiai-or
vosi alapját, a kifejlesztés történetét, majd részletezi a
készülék működését, és bemutatja azt a hosszú utat,
amely a bizonyítási eszközként való elfogadásig eltelt.
A következő, „Bizonyíték-töredékek” című részben
Hall a papírtöredékek, a tinta, és az írás jellemzői alap
ján dolgozó szakértők munkáját veszi górcső alá. Ezek
az apró nyomok a pénzhamisításoknál, illetve az írás
szakértők munkája során bukkannak fel, és már számos
megoldhatatlannak tűnő bűncselekmény feltárását segí
tették elő.
A közhiedelemmel ellentétben nemcsak a kézírás (il
letve az ezt elemző grafológia), hanem a géppel írt szö
vegek (és az ennek alapján dolgozó, a tintát/festéket,
írógépeket vizsgáló szakértők) is a tettes nyomára vezet
hetnek (pl. 1930. Nagy-Britannia: Messiter-ügy).
A következő rész a gépkocsival elkövetett bűncselek
ményekről szól. Példákkal alátámasztva mutatja be a
cserbenhagyásos baleseteknél használt elektronmik
roszkópot, gépkocsik elszállítását (az ujjnyomok meg-
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semmisítésének kockázata nélkül) lehetővé tevő
kiegészítő kormányt, a gépkocsik azonosítását a hely
színen maradó olajcseppek alapján, és az igazságügyi
mémökszakértők munkáját, akik az útburkolaton ma
radt abroncsnyomokból képesek rekonstruálni a bűnese
teket.
„A nyomra vezető hajszál” címből a hajszálak
jellemzőit (hosszúság, szín, vastagság, egyéb) vizsgáló
szakértők munkájával ismerkedhetünk meg. Megtud
hatjuk, hogy a jól dolgozó, minden nyomot összegyűjtő
nyomozó akár ennek alapján is megtalálhatja a tettest,
hiszen a hajszálból alapos vizsgálat után (amely még a
keresztmetszetet is vizsgálja) megállapítható a tulajdo
nos faja, neme, kora. Végül megismerkedhetünk az
1942-es Sangret-üggyel (Nagy-Britannia), és az előző
címben már részletezett Messiter-üggyel.
A „Törvényszéki orvostan” cím alatt a szerző elkala
uzol a tudomány történetének érdekesebb állomásaira,
megismertet annak XIX-XX. századi megerősödésével,
az angolszász rendszerben jellegzetes halottkémi hivatal
és a törvényszéki orvosi vizsgálat történetével és kü
lönbségeivel. Rámutat ezek alkalmazásának legjellegze
tesebb területeire: áldozati oldalon az erőszakos
közösülések, és az abortuszok bűneseteire, elkövetői ol
dalon pedig a büntetőjogi felelősséget jelentősen befo
lyásoló beszámíthatóság megítélésére.
A „Lőfegyverek” cím alatt a szerző ismét visszatér a
korábban már kifejtett témára (111. fejezet, 8. cím): két
ségtelenül új információkat hordoznak az itt leírtak, de
nem teljesen világos, hogy összetartozó témákat miért
kell egymástól távol eső részekben tárgyalni. Itt ugyan
is éppúgy megtaláljuk a fegyvertípusokat, a fegyverek
azonosítását, a lőtt sebek jellemzőit, a gyilkosság vagy
öngyilkosság elhatárolásának alapjait, mint korábban.
A „Bűntettek rekonstruálása és más kísérletek” című
részben a szerző konkrét példákkal alátámasztva ismer
teti meg az olvasót a törvényszéki patológusok, és a tör
vényszéki pszichológusok feladataival, munkájával,
eszközeivel.
Hall itt fejti ki álláspontját arról, hogy a szakértők vé
leményének bíróság előtti elfogadtatása (elsősorban az
angolszász, esküdtekkel ítélkező jogrendszerekben) szá
mos, a szaktudáson kívüli tényezőtől függ (pl. a tárgya
lás hangulata, a védelem taktikája, stb.).
A „szexuális bűnügyek” sajátosságait ismertető 13.
főcímben a bűncselekmények speciális csoportjának
jellemzőit foglalja össze a szerző - a legemlékezetesebb
bűnesetek elmaradhatatlan bemutatásával.
E bűncselekmények sajátosságaiból adódik, hogy fel
derítésük speciális nyomozókat, speciális bűnüldözési
technikát és taktikát igényel. A szerző elsőként az USA
példáját említi, ahol 1963 óta (az Erkölcsvédelmi Egy
ség 1962-ben történő felállítása után közvetlenül) nyil
vántartásba veszik az ilyen bűncselekményt elkövetők
külső tulajdonságait és különös ismertetőjegyeit szám
kódos rendszer alapján. A másik példa Nagy-Britannia
és az európai államok gyakorlata, ahol a nyomozók az
ún. Photo-FIT rendszer (fantomképes személyazonosító
eljárás) segítségével dolgoznak.

A fejezet utolsó főcíme „Az erőszakos nemi közösü
lés bizonyítása” címet viseli. Olvasása közben megint
kétségeim támadtak a szerkesztéssel kapcsolatban, hi
szen semmi nem indokolja a külön cím alá sorolást. Rá
adásul a szerző itt olyan, a common law szemlélet szá
mára érdekes jogelméleti problémákat fejteget, amelyek
a kontinentális jogszemlélettel rendelkező szakember
számára bár érdekesek, de nem mindig teljesen
érthetőek, a laikusok számára viszont valószínűleg telje
sen érthetetlenek.
Az USA rendszerében a szerző két kategóriát különít
el: az erőszakos nemi közösülést, amelynél a tettes
erőszakot alkalmaz, vagy azzal fenyeget; és a nemi
erőszakot, amelynél nincs szó testi erőszakról.
A brit jogrendszer elmélete kevésbé bonyolult, ennek
gyakorlatát az 1952-es P. Curran-ügy felhasználásával
ismerteti a szerző.
A nyomozás és a bizonyítás általános jellemzőjeként
megállapítja: e bűncselekményeknél óriási a látencia, de
a bejelentett bűnesetek 82%-át felderíti a nyomozó ha
tóság. Szól még a szakértők munkájának jelentőségéről,
elsősorban a spermanyomok kimutatása területén.
TUDOM ÁNYOS KÖVETKEZTETÉSSEL
FELTÁRT BŰNESETEK
Az utolsó fejezetben azokról a nagy port kavaró
bűnügyekről olvashatunk, amelyeket a törvényszéki
orvosszakértők segítségével sikerült feltárni - akár év
századok távlatából.
A szerző öt bűnesetet mutat be öt főcímben, eltérve az
eddigi gyakorlattól, amikor egy-egy főcímben jónéhány
esetet elemzett, általában kevésbé részletesen. Elsőként
„Egy középkori bűntény rekonstruálásáról” olvashatunk
(a 959-975 között uralkodott Szent Eduárd legendájának
- amelyet 1000 körül jegyzett le egy szerzetes - valóság
alapját az 1931 -ben előkerült csontok alapján sikerült bi
zonyítani), majd „Arzénnyomok” cím alatt dr. T. Smethurst esetét ismerhetjük meg. Harmadikként „A pizsa
más lány” története bontakozik ki előttünk: Linda Agostini esetéből világossá válik, milyen fontos a precíz szak
értői munka, hiszen egy kicsiny hanyagság az egész nyo
mozás eredményességét veszélyeztetheti. A szerző ne
gyedikként az „Inzulinos gyilkosság"-ot, K. Barlow ese
tét ismerteti, végül pedig a gyújtogatási csalók legismertebbikét, L. Harris-t mutatja be az olvasónak, aki London
biztosító intézeteit tartotta rettegésben 1930 körül.
Bár a könyv itt véget ér, de az olvasásba belefeledke
zett olvasó szívesen tovább lapozna. Ez jó jel, hiszen azt
mutatja: lebilincselő olvasmányt forgatunk.
Szívesen olvastam volna valamiféle összefoglalást a
könyv végén, tekintve, hogy kriminalisztikai ismeretterjesztő műről van szó. Ugyanilyen okból hiányoltam a
tárgymutatót, a lábjegyzeteket, és az irodalomjegyzéket
is - de ez felfogható a tudományos irodalom tanulmá
nyozásához szokott tudóspalánta fanyalgásának is.
Mindezek ellenére jó szívvel tudom ajánlani Angus
Hall könyvét valamennyi, a kriminalisztika iránt
fogékony nagykorú és erős idegzetű olvasónak.

