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1. Bevezetéskén t a krim inalisztika  
foga lm áró l

A történeti konkrétumok előtt célszerű megjelöl
ni tanulmányunk alaptárgyát, a kriminalisztikát, 
annak fogalmát. Ez ügyben egységesnek tűnik a 

szakirodalom abban az általunk is most megfogalmazott 
összefoglalásban, hogy a kriminalisztika lényegét tekint
ve főként gyakorlati és (kisebb részben) elméleti bűnügyi, 
egyetemes nyomozástan,1 azaz a bűnügyi tudományoknak 
azon ága, mely a bűncselekmények felderítésének (meg
előzésének) és bizonyításának eszközeit és módszereit 
tárja fel, alkotja meg, rendszerezi és alkalmazza normatív 
jogi kereteken belül szerte a világban. A mellékfunkció
ként megjelenő eredményes bűnmegelőzésen túlmenően 
alapvető funkciója a felderítés, illetőleg a minél több és 
minél hitelesebb bizonyíték meg
szerzése, a -  végső soron bíróság 
általi -  büntetőjogi felelősségre 
vonás megalapozása, biztosítása.
Sommásan tehát a kriminalisztika 
a hatékony és szakszerű bűnüldözés 
tudománya,2 amelynek nincs olyan 
részterülete, amely ne szolgálná a 
bűn elleni harcot, azaz a bűnelköve
tők leleplezését és bíróság elé állí
tását, akár a szülőhelyének számító 
európai kontinensen, akár azon túl.

Tekintettel a kriminalisztika 
egyetemes tudományterületi voltá
ra, sokkal inkább érdemes (világ-) 
történelmi távlatban rátekinteni és 
vizsgálni, hogyan, milyen állomá
sokon, formákon keresztül jutott 
el a 19. század közepéig-végéig, a 
modern kriminalisztika kezdetéig.
A múltbeli kitekintés azért is hasz
nos lehet, mert szerves előkészítő 
fázisává válhat a modern, 20-21. 
századi bűnüldözés-tudomány tör
ténetének vizsgálatához.

2 . A  történeti bem utatás leg főbb  
forrása i

A történeti bemutatásnak jelentős világirodalma van,3 
amelyből értekezésünkben inkább a hazánkban még ke
vésbé feldolgozott forrásokból merítve jelenítünk meg 
fontos történeti adatokat.

Felfogásunk szerint első pillantásra két fő szakaszra 
bontható a kriminalisztika múltja. A vízválasztó a 19. szá
zad közepe. Jelen tanulmányunkban az ezt megelőző 
időszakot vesszük górcső alá, mivel a második szakasz 
kezdete -  nézetünk szerint -  Ludwig Hugo Franz von Ja- 
gemann (1805-1853) Handbuch der gerichtlichen Unter- 
suchungskunde (Kézikönyv a bűnügyi vizsgálattanhoz) 
című, 1838-ban,4 illetve Hans Gross Handbuch für Unter-
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suchungsrichter als System der Kriminalistik (Kézikönyv 
a vizsgálóbírák számára, mint a kriminalisztika rendszere) 
című, 1893-ban megjelent kötetéhez kapcsolható.5

Akkori megjelenésük, időzítésük nem véletlen. A ter
mészettudományok fejlődésének következményeként ek
kortól illeszthetjük a kriminalisztika szó elé a már általunk 
is használt „modern” kifejezést. (És hagyhatjuk el a „tradi

cionális” jelzőt.) Amivel éppen arra 
kívánunk utalni, hogy az emberiség 
történelmében ezt megelőzően nem 
igazán beszélhetünk (természet-) 
tudományos ismeretekre épülő, 
tisztességes és valósághű tényfel- 
derítésre irányuló emberi tevékeny
ségről. Éppen erre a 19. századi idő
szakra esik az a korszak, amikor elvi 
éllel végérvényesen kimondatott, 
hogy nem tartható fenn a bizonyíté
kok királynőjének tartott beismerő 
vallomás előtérbe helyezése, mert 
emögött a kényszervallatás, a tor
túra (annak ezerféle szörnyűséges 
változata) húzódik meg. Ami pedig 
az ókortól egészen a feudális kor 
végéig, a felvilágosodás eszméinek 
elterjedéséig jogilag szentesített és 
rendszeresen használt eszköze volt 
a „ténykutatóknak” A legnagyobb 
felvilágosodásbeli gondolkodók, a 
francia Montesquieu, Voltaire, Des
cartes, Diderot, az olasz Beccaria, a 
német Thomasius munkásságának 

köszönhetően egész Európában büntetőjogi, ezen belül el
járásjogi reformok söpörtek végig. A tortúra (istenítéletek 
és próbák; pl. bírósági párbaj -  judicium pugnae, forró
víz-próba -  judicium aquae ferventis, tűzpróba -  judicium 
ignis, keresztpróba -  judicium crucis) eltörlésével párhu
zamosan megszüntették a terhelti vallomástételi kényszert 
is, és bevezették a bizonyítékok szabad mérlegelésének 
elvét, amelyben már a tanúvallomások sem töltöttek be 
kiemelt helyet, mert azok igazságtartalma is megkérdője
leződött; a tévedési lehetőségeket már akkoriban kezdték 
felismerni a tudományok művelői. Mindezek kiinduló
pontok, alapfeltételek voltak ahhoz, hogy az eljárás alá 
vont és a tanúk (személyi) vallomásán kívüli bizonyíté
kokat keressenek a hatóságok; vagyis speciális természet
tudományos ismereteken és tapasztalati tényeken alapu
ló nyomok és anyagmaradványok, a tárgyi bizonyítékok, 
mint „objektív tanúk”, mint az induktív gondolkodásra 
épülő kriminalisztikai gondolkodás kiindulópontjai, adat-
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forrásai lépjenek reflektorfénybe.
Ezek pártatlan szakértői vizsgála
ta adja meg az alapvető (releváns 
bűnügyi) ténykérdésekre -  az egy
szerű gyanúból (sejtésből, verzi
óból) eljutva a bizonyosságig -  a 
válaszokat. Ezáltal a modem kri
minalisztika története mindig a 
közvetett bizonyítékok (állandó, 
napjainkban is tartó) fejlődésének 
(megindulásának, kiszélesedésé
nek, kiteljesedésének) története is 
egyúttal.

3. Ó kori
kezd em ényezések

Törekvések már a civilizált embe
riség kezdetétől fogva voltak tor
túrán kívüli bizonyítási eszközök 
alkalmazására. Ugyanakkor ezek 
gyakran „varázslatos” (rituális, 
jóslatos, misztikus), jog és vallás 
összefonódását mutató, „hitbéli” bűnfelderítési mozzana
tokkal keveredtek.

Például az ókori egyiptomi kultúrában,6 ha az írásos do
kumentumok nem vezettek eredményre, akkor tanúkhoz 
fordulva keresték a megoldást. Ha pedig ily módon sem 
jutottak eredményre, vallási, irracionális módszerekhez 
nyúltak. Ez a következőképpen zajlott: a pap-bíró az isten 
színe előtt fennhangon összefoglalta a felek állításait, az 
istenség pedig kifejezésre juttatja helyeslését azon fél teó
riája hallatán, amely azonosnak látszott az igazsággal. Az 
istenség pozitív válasza bizonyító erejű volt, nem kellett 
további bizonyítékot felkutatni.

A tárgyi bizonyítékok (keresése) szempontjából az 
egyiptomi Újbirodalom módszerei érdekes példát nyújta
nak. A példaperre XI. Ramszesz fáraó uralkodása idején 
került sor a thébai királysírok meggyalázása miatt. A tett 
felidézését követelő tisztviselők a helyszín bejárását kér
ték. A gyanús személyeket, miután kezüket és lábukat 
megbotozták, kikérdezték. (Az egyiptomi civilizációban 
ez volt a legális kínzás egyetlen módja.) Vallomástétel 
előtt az eljárás alá vontak megesküdtek arra, hogy csak az 
igazat fogják mondani, és maguk fogják megfogalmazni, 
hogy milyen büntetést érdemelnek, amennyiben hazud
nak. (E körben halál vagy arccsonkítás jöhetett szóba.) 
A büntetőügyben a tanúk nem eskü alatt vallottak, ez csak 
az eljárás alá vont személy(ek)re vonatkozott.

Végül tegyük hozzá, hogy a bűnjelek (tárgyi bizonyíté
kok) felkutatása, megőrzése érdekében a halott balzsamo
zását végző személynek minden bűncselekményre utaló 
jelet, észleletet jelentenie kellett a hatóságnak. Az orvos 
szakértői tevékenységnek ez a korai megnyilvánulása val
lási jellegűnek tűnik, mivel a test átvizsgálása inkább azért 
volt kötelező, hogy biztosítható legyen a test egészének 
átvitele az örök életbe. Adatai azonban felhasználhatók
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voltak az esetleges bűnügy felde
rítésénél is.

Az ókori Közel-Keleten, csak
úgy, mint Egyiptomban, alapvető 
fontosságú volt az írásos bizonyí
ték. Tárgyi szempontból a Krisz
tus előtti negyedik évezred végétől 
kezdve gyakorlatnak számított a 
jogi aktusok agyagtáblára vésése, 
tanúk jelenlétében. A hamis doku
mentumok körében kriminalisztikai 
szempontból fontos megjegyezni, 
hogy a kor jogászai különféle vé
delmi elemeket fejlesztettek ki a 
hamisítások és eltüntetések ellen: 
használtak pecsétet, hiteles máso
latokat és az úgynevezett borítékot 
is, amikor a táblácskát egy másik 
agyaglapba szorítva égették ki. Így 
elegendő volt meggyőződni a bo
ríték sértetlenségéről, hogy elvet
hessék a hamisítás lehetőségét. Ez 
a gyakorlat a második évezredtől 
kezdve vált elterjedtté.

Amikor a hagyományos bizo
nyítási módszerek nem tették lehetővé a bíró számára a 
kielégítő döntést, amikor a dokumentumhamisítások és a 
hamis tanúk összekuszálták az ügyet, a döntés mögé meg
kérdőjelezhetetlen tekintélyt kellett felvonultatni, amit 
csak a vallási jelleg adhatott meg. Két ilyen vallási jellegű 
bizonyíték volt használatban e kultúrkörben: az eskü és az 
istenítélet.

Az eskünek kiemelt, döntést befolyásoló szerepet tu
lajdonítottak. A (jog)történészek által megvizsgált forrá
sokból úgy tűnik, hogy az istenítéleteket kevésbé alkal
mazták. Ez utóbbi csak egyszer jelent meg Ur-Nammu, 
kétszer Hammurapi törvénykönyvében, háromszor pedig 
asszír törvényekben. Feltételezhető, hogy az istenítéletnek 
csak egy formája volt ismeretes: a folyóba dobás, amely 
szerint a vallomását bizonyítani akarót a folyóba dobták, 
és figyelték, hogy elmerül-e, vagy sem.

A hébereknél csak néhány elemet jegyzünk meg a tár
gyi bizonyítéknak a bizonyítási folyamatba való bevo
násával kapcsolatban. Mindenekelőtt azt, hogy tartották 
magukat az eljárás során végig fennálló kínzási tilalom 
elvéhez. Így tortúra és istenítélet híján kénytelenek vol
tak egyéb megoldásokhoz folyamodni. Ezek közül kettőt 
használtak előszeretettel: egyrészt a tanúvallomást -  az 
ítélet meghozatalához két egymással megegyező tartalmú 
tanúvallomásra volt szükség - , másrészt a temetési szer
tartás előtt orvos szakértői vizsgálatot végeztek. A kuta- 
tók7 szerint úgy tűnik, hogy ez a feladat a héber papokra 
hárult, akik a tudásnak, így az orvosi tudásnak is kizáróla
gos birtokosai voltak.

A görög civilizáció bizonyítékkal kapcsolatos jogi 
szabályai kevés újdonságot jelentenek az előbbiek
ben elmondott elvekhez képest. Ebben a korban jelent 
meg a bajvívással meghozott istenítélet és az eskü alatti 
együtt-tanúskodás. A bajvívás esetében tulajdonképpen az
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istenség színe előtt, azonos fegyverekkel vívott meg egy
mással két azonos társadalmi osztályból származó fél.

Meg kell jegyezni azonban, hogy az archaikus korban 
-  a ránk maradt dokumentumok szerint -  döntő jelentősé
gük volt a bizonyítékoknak. A bajvívás, a felek esküje és 
az együttes eskü szinte automatikusan megszabták a bíró 
döntését. Végül ki kell emelnünk, hogy ez a civilizáció te
remtette meg először ily egyértelműen a lehetőséget, hogy 
a bíró hivatalosan is szakértőket, nevezetesen orvosokat 
vonhasson be az ügybe.

Az archaikus Rómában, a korai időszakban a per ki
menetelét az istenségek közvetlen véleménynyilvánítása 
határozta meg. Ennek formája az eskütétel volt, amelyben 
hazugság esetére megjelent az eskütevő által saját magára 
kimondott átokformula, valamint léteztek istenítéletek is.

A helyszíni szemle és a szakértők megkérdezése csak 
később jelent meg, akkor is a polgári ügyekben. Minden
esetre a szakértő véleményét egyenrangúnak tekintették a 
tanú vallomásával.

Azt is megállapíthatjuk, hogy a bűnjel a római jog 
klasszikus korában nyerte el első, igazán intellektualizált 
megközelítését. Ekkor tették le a bizonyítékok elméle
tének alapjait, amelynek keretében például a bíró teljes 
szabadságot kapott a neki bemutatott bizonyítékok érté
kelésében. Hadrianus egyik rendelete például emlékezteti 
a bírót arra, hogy nem szabad ítéletét egyféle bizonyíték
ra alapoznia, és egyetlen bizonyítéknak sem szabad olyan 
jogi értéket tulajdonítani, ami háttérbe szorítaná a többi 
bizonyítékot.8

4 . Középkori fo lytatások

Az ókori egyiptomi (földrajzilag afrikai) kultúra mellett 
Ázsiában, azon belül a másik civilizációs őskultúrában, 
Kínában is található kriminalisztikai mozzanatokra utaló 
adat a középkorból. A Song (Szung) dinasztia idején, kö
zel 800 évvel ezelőtt egy Sung Tz’u9 (Szung Ce, 1186
1249) nevű kínai tudós10 kötetbe11 gyűjtötte -  legjobb tu
domásunk szerint elsőként a világon -  az élet vagy testi 
épség elleni bűnhelyszínen végzendő (mai felfogásunk 
szerint) „orvos szakértői” feladatokat. Munkájába -  an
nak ellenére, hogy orvosi végzettsége a források szerint 
nem volt -  beleszőtte korábbi megoldott ügyeinek orvosi 
és nyomozási tapasztalatait, ezzel is bíró- és „halottkém” 
társait kívánta szolgálni.12 A Hsi Yüan Chi Lu (Hszi Jüan 
Csi lu, A bűnök elsöprésének összegyűjtött jegyzetei) 
című,13 több kiadást megért könyvében már a krimina- 
listák (és más jogalkalmazók) legfontosabb feladatát, er
kölcsi célkitűzését is megfogalmazta: „Előfordulhat vala
mennyi pontatlanság egy orvosi halottszemle jelentésben, 
de az igazságtalanság életünk végéig emlékeztetni fog az 
elhunytra. Egy igazságtalan halálos ítélet egy vagy több 
további életet is követelhet, viszálykodást, bosszút ered
ményezhet, elnyújtva ezzel a tragédiát. Az ítéletben el kell 
kerülni a törvényszéki bírói tévedést, az ügyésznek hala
déktalanul és személyesen kell megvizsgálnia az ügyet.”14

A sokoldalú szerző15 leírt egy módszert is, amelynek 
segítségével több eszköz (sarló) közül -  a természettudo

mányos ismeretek segítségével -  el lehetett dönteni, hogy 
melyikkel öltek.16

A tanulságok miatt nem haszontalan megfogalmaz
nunk az eset lényegét.

1230 körül egy kis kínai falu lakói döbbenten fedez
ték fel, hogy egy közeli rizsmező mellett emberölés tör
tént. A férfimunkás holttestén számos, mély hasítékos seb 
volt, sajnos szemtanúk nem akadtak. A falu vezetői ilyen 
ügyekben nem voltak jártasak, így a fővárosból kértek se
gítséget. Sung Tz’u és munkatársai jelentek meg, s mint
egy közvetítői szerepet láttak el a falu vezetői és a császári 
udvar között.

Sung Tz’u első feladata a „gyilkos” fegyver típusának 
azonosítása volt. A gyakorlatból tudta, hogy különböző 
pengék különböző sebeket ejtenek. A testet vizsgálva durva, 
jellegzetes sebeket talált, amelyekből -  tapasztalatai alap
ján -  sarlóra következtetett. A nyomozó ezután kikérdezte 
a tanúkat -  parasztok tucatjait - , de nem jutott előrébb, sze
mélyi bizonyítékot nem tudott beszerezni. A sarló elterjedt 
munkaeszköz volt a régi kínai vidéken, minden családnál 
akadt belőle. Sung ezért összehívta az összes falubélit, és 
mindenkinek el kellett hoznia a sarlóját. Több mint 200 
db megtisztított, megélezett sarlót vittek elé. A nyomozó a 
falu főterén kitette a napsütötte földre az összes sarlót, majd 
azokhoz közel elhelyezkedve várakozott.

Módszere működött: az egyik sarló sokkal több dög
legyet vonzott, mint a többi. A sarló tulajdonosa egyre 
idegesebb lett. Sung ekkor odafordult a nyugtalanhoz, és 
meggyanúsította az emberöléssel. A paraszt kezdetben til
takozott, de a nyomozó-halottkém rámutatott a legyekre, 
amelyek már kizárólag csak a gyanúsított sarlójára tapad
tak a (szabad szemmel nem látható) mikroszkopikus vér- 
anyagmaradványok miatt, amelyek a letörlésük után sem 
tűntek el maradéktalanul. A látványos (rovartani műszó
val entomológiai) bemutató hatására a kéziratok szerint a 
gyanúsított lelkileg összetört, beismerte szörnyű tettét, és 
kegyelemért könyörgött.

A már természettudományos alapokra helyezett „bizo
nyítási kísérleten” túlmenően foglalkozik a könyv a rend
kívüli halálesetek gyanúokaival is. Például a fojtogatások 
körében rámutat, hogyan lehet a törött nyakporcok alapján 
megkülönböztetni az emberölést, az öngyilkosságot és a 
balesetet. Tárgyalja továbbá a fulladásos halálesetek vizs
gálatát. Meglepő módon a tüdőben levő folyadékból kö
vetkeztetett arra, hogy az áldozat halála előtt vagy utána 
került-e a vízbe.

A szerző ez irányú gondolatai is jól tükrözik a bonco
lások révén megismert anatómiai (orvosi, orvos szakértői) 
ismeretek fontosságát, ami hamarosan a felderítés tudo
mányának egyik sarokkövévé vált.

A középkori Európában, így Franciaországban is a 
szokásjog egészen a 15. századig két megalapozott bizo
nyítékot ismert: az istenítéletet (legfőképpen bajvívást) 
és a nyomozást (melynek keretében a bíró tanúkat és val
lomásokat igyekezett találni). Ez utóbbi konkrét formát 
öltött Szent Lajos király 1254-ben és 1258-ben kiadott 
rendeleteiben, amelyekkel az uralkodó megpróbált egy 
egészen új, racionális rendszert meghonosítani, megtilt
ván a bajvívást.
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A tárgyi bizonyítékokat illetően a kor jellemzője, hogy 
bevezette a laikus bíróságok esetében a szakértői vizsgá
latot. Az orvos szakértőknek minősülő személyek között 
találunk seborvosokat, borbélyokat, bábaasszonyokat, fel
esküdt matrónákat. Feladatuk az erőszakos cselekmények 
áldozatainak vizsgálata volt, hogy megállapíthassák a ha
lál okát, a sebesülés jellegét és hatását. Tevékenységük 
a test külső vizsgálatára, a megtekintésre és az érintésre 
szorítkozott. Semmi esetre sem lehetett szó a holttest meg
nyitásáról vagy boncolásáról. A bábaasszonyok és matró
nák általában a női áldozato
kat vizsgálták nemi erőszak, 
terhesség vagy magzatelhajtás 
esetén. Jogi értelemben ezek a 
szakértők a bíróság alkalma
zásában álltak, véleményüket 
a bíró kérése esetén szóbeli je
lentésben fogalmazták meg.
Úgy tűnik, hogy ez a gyakorlat 
egészen 1603-ig tartotta magát 
szövegszerű keret nélkül, pusz
tán a szokásjog alapján. A bírók 
ezenkívül számos más szakte
rület specialistáit is segítségül 
hívhatták, például botanikust, 
illetve méregszakértőt.

Az 1498. évi Villers-Cot- 
teréts-i rendelet a bizonyítási 
eljárás tekintetében két részre 
osztotta a büntetőügyet: a nyo
mozásra, melyet a nyomozó 
bíró vezet, és az ítélethozatal
ra, amelyet a bírói testület hajt 
végre. A fellebbezést a királyi 
ügyésznél lehetett megtenni. Az 
1670-es bűnügyi rendelet már 
ötféle bizonyítékot ismert el:

a) vallomást (23. címszó, 5. 
paragrafus),

b) a tanúskodást (6., 7. és 15. 
címszó),

c) az írott bizonyítékot, leginkább hamisítási ügyben 
(23. címszó, 5. paragrafus),

d) a feltevésen alapuló bizonyítékot (23. címszó, 5. pa
ragrafus),

e) a corpus delicti alapján felállítható bizonyítékot, 
amely a bírák által felvett jegyzőkönyvön és a szak
értők jelentésén alapult. Idetartoztak a szorosan vett 
tárgyi bizonyítékok, amelyek lehetővé tették a bűn
cselekmény elkövetésének megállapítását, az alap
vető különbségtételt bűntett, baleset, netán öngyil
kosság között, valamint szükség esetén az elkövető 
személyének megállapítását.

A feltárt tárgyi bizonyíték elegendő volt a gyanúsított le
tartóztatására, és még ha nem is tette lehetővé azonnali el
ítélését, megengedte a bírónak, hogy kínvallatásnak vesse 
alá. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy a korabeli eljárási 
szabályok már a bűncselekmény felfedezésekor, illetve az 

30

utólagos szakértői vizsgálatok idején is bizonyos eszkö
zöket adtak a nyomozók kezébe a tárgyi bizonyítékok ösz- 
szegyűjtése és értelmezése érdekében. A negyedik címszó 
első és második paragrafusa ugyanis kötelezte a nyomozó 
bírót arra, hogy tekintse meg a tett helyszínét, és vegye 
jegyzőkönyvbe a szemlén tapasztaltakat. Előírás volt az 
is, hogy a helyszínen talált valamennyi bűnjelet az igaz
ságszolgáltatás számára le kellett foglalnia.

Ami a szakértőkre bízott utólagos vizsgálatokat illeti, 
az első paragrafus úgy rendelkezett, hogy a sebészek által 

kimondott orvos szakértői vé
leményt írásba kell foglalni. E 
körben egy 1692. februári edik- 
tum létrehozta a királyi orvos
tanácsadók és bírósági sebészek 
hivatalát. Szintúgy, mint a múlt
ban, ezek szerepe a test meg
vizsgálására és a bíró tájékozta
tására irányult, főleg arról, hogy 
bűncselekmény történt-e egy
általán. A felek kérhették egy 
ellenvizsgálat lefolytatását.17

Az 1670. és 1737. évi ren
deletek lehetőséget adtak az 
írásminta szakértői véleménye
zésére. Itt nem grafológiai, a 
kérdéses illető személyiségére 
irányuló vizsgálatról volt szó, 
hanem két írásminta összeve
téséről, az írnok azonosságát 
kutatva. Észre lehet venni a 17. 
századi francia kriminalisztikai 
előzményekben, hogy a csend
őrség a keresett elkövetők fel
kutatásakor használni kezdte a 
részletes személyleírást is.

A 19. században a spanyol 
származású Mathieu Orfilia 
(1787-1853) párizsi törvény
széki orvos és vegyész szakértő 

több évtizedes (kémiai) kutató munkával vált a legneve
sebb francia kriminalista szakértővé, legfőképpen ember- 
öléses ügyekben,18 a mérgek mint anyagmaradványok 
(köztük különös tekintettel az arzén) kimutatásával, hasz
nálatának bizonyításával.19

A germán törzsek nyugat-európai térhódítása maga után 
hozta a Nyugat-római Birodalom bukását, egyúttal a biro
dalom jogintézményeinek bukását is. Ezáltal feltámadt a 
primitív múlt szabályainak egy része, például a tanúsko
dás, az istenségeket megidéző eskütétel, a bajvívás és az 
istenítélet. A germánok számos istenítélet-típust ismertek: 
forró víz (főleg a frank törzsek esetében), jeges víz, tüzes 
vas, a felemelt kar, a vizigótoknál, a burgundiaknál és az 
alamannoknál pedig a tetemre hívás. A kínzást is elren
delhette a bíró, de úgy tűnik, hogy ez kezdetben nem volt 
engedélyezett szabad emberek esetében.

A tárgyi bizonyítékokat is irracionálisan kezelték, mi
vel vannak adatok arra, hogy bűnösségi bizonyítékként 
fogadták el azt, ha a holttest újra vérezni kezdett (post

Mathieu Joseph Bonaventure Orfila 
(1787-1853)
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mortem) a gyilkos megjelenésekor. Továbbá bűnösnek 
találták azt a személyt, akin nyomot hagyott az elhunyt 
ruhája.

Az angol bűnügyi felderítés történetébőlr20 a Morris ál
tal heroikus szakasznak (heroic period)21 nevezett 1829— 
1878 közötti időszak emelhető ki, amely a „new police”, 
az új rendőrség tevékenységével és a munka alapját adó 
1829. évi Metropolitan Police Act kinyilvánításával kez
dődött, majd 1839-ben jött létre a (Metropolitan Detective 
Departmentet is már magában foglaló) Metropolitan Po
lice. A superintendentek és constablek (számuk 200 kö
rül volt már 1868-ban) munkájának jogi alapjait az 1792. 
évi Middlesex and Surrey Justices Act, majd az 1835. évi 
Municipial Corporations Act és az 1839. évi Metropoli- 
tan Police Act képezték. Azért nevezik heroikusnak ezt az 
időszakot, mivel ekkor még nem beszélhetünk szervezett 
kriminalisztikai képzésről, ok
tatásról, tankönyvekről, képzési 
kurzusokról, iskolákról. A fel
merülő érdemi kérdéseket a De- 
tective Departmental Committee 
vitatta meg és próbált némi út
mutatást megfogalmazni a vég
rehajtóknak. Nem véletlen, hogy 
1878-ban egy Henderson nevű 
Metropolitan Commissioner 
nem tartotta felkészültnek, kva
lifikáltnak a felderítői állományt, 
illetve munkájukat.22 Critchley 
hasonlóan nem dicsérő értékelé
se szerint az angol detektívmun- 
ka a 19. században leginkább 
„Hamupipőke-álmát” aludta.23 
Desborough összefoglaló szavai 
szerint pedig sokkal inkább „kéz
műves”, „kisiparos” volt a nyo
mozási tevékenység, semmint 
intellektuális, magas színvonalú 
szellemi kihívás.24

Talán éppen ezen jelenté
sek, értékelések hatására (is),
1878-ban felállították a Crimi- 
nal Investigation Departmentet 
(CID), amely már egyesítette a helyi és centrális detek- 
tíverőket.25 Azonnali sikerről ennél a szervnél sem le- 
het(ett) beszélni, amit mutat az elhíresült Hasfelmetsző 
Jack- (Jack the Ripper-) gyilkosságsorozat emberöléses 
ügyben mutatott szakmai bizonytalanság.26 Egy ame
rikai megfigyelő, bizonyos Raymond Fosdick európai 
rendőrségeket összehasonlító, 1915-ös tanulmányában a 
tipikus Scotland Yard-nyomozót higgadtnak, lelkesnek, 
türelmesnek, megoldásra törekvőnek, de nem igazán fel
készültnek és nem innovatívnak írta le.27 Mindenesetre 
1906-ban fordították le az első, 600 oldalas kriminalisz
tika-tankönyvet Gross nyomán, annak teljes, 1893-as 
változatát 1924-ben jelentették meg.28

Az angol29 19. századi és 20. század legelejei forenzi- 
kus gyakorlatban (az ujjnyomnyomat-azonosításon túl
menően) legfőképpen az orvosok és toxikológusok30 te

vékenysége emelkedett ki a tárgyi bizonyítékok körében, 
ám azok fejletlensége és bizonytalansága is több esetben 
vezetett mérgezéses ügyekben31 „very rough justice”-hoz 
(nagyon durva igazságokhoz), és sajnálatos módon olyan 
is előfordult, hogy ártatlanokat mondtak ki bűnösnek és 
végeztek ki.32

Pozitív példaként emeljük ki viszont Graham Grant 
munkásságát, aki Practical Forensic Medicine című, 
1907-es kötetében bemutatta a „murder bag”, vagyis az 
emberöléses helyszíni szemlére érkező orvos szakértő 
táskáját, annak szükséges és ajánlatos tartalmát (például 
nagyítók, mikroszkóp tárgylemezek, vázlatfüzetek, rajz- 
eszközök).33

Röviden érintve a témát34 elmondhatjuk, hogy a kö
zépkori Magyarországon a 16. századra tehetők a józan 
észen alapuló nyomozás és a valóságkutatás kezdetei, a 

bizonyításra vonatkozó merev 
és formális törvényi szabályok 
alapján. Az 1532. évi Consti- 
tutio Criminalis Carolina bizo
nyos gyanúokok megléte esetén 
kötelezővé tette a kínvallatás 
különböző fokozatainak alkal
mazását. Ha a beismerő vallo
mást nem sikerült kicsikarni 
kínvallatás útján, akkor enge
délyezett volt a tanúbizonyítás, 
ám a tanúvallomásoknak csak 
szubszidiárius bizonyító erőt tu
lajdonítottak. A beismerő vallo
más visszavonása további, kín
zással párosuló kihallgatáshoz 
vezetett.

A valóság kutatásának esz
közei a konfrontáció (szembe- 
sítés),35 az eskü, a terríció és a 
kínvallatás voltak.36 A bíró maga 
kezdeményezte az eljárást, és 
azt kizárólag az iratok alapján, a 
nyilvánosság kizárásával folytat
ta le.

A 17. század elején, a mik
roszkóp feltalálásának37 kö

szönhetően jelentősen bővültek az orvosi ismeretek. 
Kezdett kialakulni a törvényszéki orvostan, amely nagy
mértékben hozzájárult a vizsgálati és bizonyítási módsze
rek kifejlődéséhez.

A szövettani, botanikai, ásványtani vizsgálati mód
szerek új bírósági bizonyítási lehetőségek előtt nyitottak 
utat, s előmozdították a szakértői bizonyítás megalapo
zottságát. 1794-ben kiadták az első igazságügyi orvos
tankönyvet, 1890-ben pedig megnyitották az igazságügyi 
orvostani intézetet.38 Az orvostudomány39 és a vegyé
szet -  különösen Felletár Emil vezetésével -  fejlődése 
különösen a toxikológia bírósági alkalmazására hatott ki. 
A szerves kémia törvényszéki célú alkalmazására azon
ban csak a 19. században nyílt lehetőség. 1886-ban mun
kába álltak az első detektívek, akik 1888-ban kapták meg 
az első szolgálati útmutatót, szabályzatot.

Kenyeres Balázs (1865-1940)
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5 . Történeti sum m ázat

Mindezek után látható, hogy Jagemann 1838-as, majd 
Gross 1893-as művét miért is tartjuk korszakosnak. Mert 
valóban egy új korszak kezdetét jelentette. Mi indíthatta 
el mindezt? Mint az éremnek, ennek is két oldala volt.40

Egyrészről a társadalomtudományok terén a felvilá
gosodás eszmeáramlata az emberi jogok részeként meg
teremtette a terhelti jogok fogalomrendszerét. Sorra szü
lettek azok a büntetőjogi, büntető eljárásjogi kódexek, 
amelyek megadták az elvi alapját és jogi kereteit a tisz
tességes tényfelderítésnek, illetve az igazság keresésének 
valós igényét. Másrészről a természettudományok forra
dalmi, robbanásszerű fejlődése megteremtette az elvi és 
gyakorlati lehetőségét, hogy a múlt megismerhető legyen, 
mégpedig olyképpen, hogy a személyi bizonyítékok köré
be tartozó vallomás(ok) helyett (a „megvásárolhatatlan” 
vagy „néma tanúkra”)41 a tárgyi bizonyítékokra, a nyo

mokra és anyagmaradványokra helyeződjön át a hang
súly. A két alappillér, a társadalomtudomány és természet
tudomány (főleg a biológia, kémia, fizika) egészséges, 
mondhatjuk jól időzített együtt fejlődése adta meg az 
alapot az új tényfelderítő módszertan kialakulásához. Ép
pen ebből adódik, hogy a kriminalisztikát alkalmazott tu
dományként tartjuk számon, hiszen kialakulása és későb
bi fejlődése is szorosan kapcsolódik az alaptudományok 
eredményeihez. Azok bűnfelderítésre való alkalmazásá
val válik fejlettebbé, lép előrébb napról napra. És ez így 
van immár kb. 120-170 éve. Ha Jagemanntól számítjuk, 
akkor kicsit több (170), ha a század végén megjelent Hans 
Gross-műtől -  amit magunk is a fő helyre teszünk - , ak
kor kicsit kevesebb (120). Mindenesetre mindenképpen 
fiatal tudományterületről beszélhetünk, amikor a modern 
értelemben vett kriminalisztikáról beszélünk, amelynek 
természetesen külön (fejlődés)története van. Ennek be
mutatása azonban már egy új tanulmányt igényel.

Fenyvesi Csaba

Die Vorgeschichte der modernen Kriminalistik
(Zusammenfassung)

Die allgemeine Ermittlungskunde bzw. die Kriminalistik 
ist ihrem Wesen nach hauptsachlich ein praktischer und 
(zu einem kleineren Teil) theoretischer Zweig der Straf- 
rechtswissenschaften, die die Aufklárung der Straftaten 
und die Mittel und Methoden der Beweisführung inner- 
halb der rechtlichen Rahmen untersucht, systematisiert 
und anwendet. Über die als Nebenfunktion erscheinende 
Kriminalpravention hinaus ist ihre grundlegende Funk- 
tion die Aufdeckung einer möglichst grofien Zahl von 
glaubwürdigen Beweisen und die -  letztendlich durch 
das Gericht ausgeübte -  Fundierung und Sicherung der 
strafrechtlichen Verantwortung. In der Abhandlung wer- 
den die wichtigsten historischen Hintergründe der sach- 
gerechten und effektiven strafrechtlichen Ermittlungs- 
kunde (und der Praxis) dargestellt. Die Entwicklung der 
modernen Kriminalistik als angewandte Wissenschaft

wird bis heute von mehreren Faktoren begünstigt. Ei- 
nerseits wurden auf dem Gebiet der Sozialwissenschaf- 
ten die Rechte des Beschuldigten im Strafverfahren als 
Teil der Menschenrechte durch die Ideologie der Auf- 
klárung geschaffen. Andererseits hat die revolutionáre 
und sprunghafte Entwicklung der Naturwissenschaften 
die theoretische und praktische Möglichkeit begründet, 
dass heute die Vergangenheit zu untersuchen ist und 
zwar auf eine Weise, dass an Stelle der in den Bereich 
der persönlichen Beweise gehörenden Aussagen der Ak- 
zent auf die Gegenstandsbeweise, die Spuren und die 
Stoffüberreste gesetzt wird. Die parallele und gleich- 
zeitige Entwicklung der zwei Grundpfeiler, námlich der 
Rechtswissenschaft und der Naturwissenschaft, lieferte 
die Grundlage zur Herausbildung der neuen kriminalisti- 
schen Methodik.

Jegyzetek

1 Hozzátesszük azonban, hogy a kriminalisztika módszertana 
(ajánlásgyűjteménye), eszközrendszere nemcsak a bűnügyi tényál
lások megállapításánál ad segítséget, hanem más területek, így a 
közigazgatási, szabálysértési, munka- (pl. fegyelmi) és polgári jog 
alkalmazói is élhetnek vele. Zlinszky János nem véletlenül utal arra, 
hogy a „crimen” szó eredetileg a latinban „különböztetést” jelent, 
vagyis nem a bűnügyi terület a kizárólagos használója, mindenfajta 
tényállásra alkalmazható. Lásd Zlinszky János: Római büntetőjog 
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1990, 11. p.)

2 Van olyan francia gondolat is, amely a kriminalisztikát úgy jellemzi, 
mint „d’art de la deduction”, vagyis a dedukció művészete. Lásd 
Chauveau, Loi'c: Les traces du crime. Enquete sur lapolice scienti- 
fique (Calmann-Lévy, 1993, 24. p.). Művészetről igazán nem beszé
lhetünk, ám a dedukcióra való hivatkozást helyénvalónak tartjuk, 
mivel a kriminalisztikában az ok-okozati gondolkodás központi 
helyet foglal el. A káros-bűnös eredmény (bűncselekmény) jelenik 
meg a kriminalista előtt, és joggal kíváncsi az ok-okozati összefüg-

gésekre. Visszafelé kell elindulni, mégpedig az okozaton keresztül 
az okhoz, vagyis dedukciót kell alkalmazni a feltáráshoz, a múlt 
megismeréséhez. (A bűnüldözési tevékenység szükségszerűen ret
rospektív szemléletű tevékenység.) Néhányan magát a kriminalisz
tikát is művészetnek minősítették korábban. Véleményüket éppen az 
egyéb formájú elnevezésében (és egyikük kötetcímében) is szereplő 
tudományos (scientific, forensic) tartalom cáfolja. (Erőteljesen tu
dományközpontú napjainkban monografikus szinten nem találko
zunk már ezzel a felfogással.) Lásd korábbról Beveridge, William 
I. B.: The Art o f Scientific Investigation (Random House, New York, 
1957); Fisher, Jacob: The Art o f Detection (Carlton Press, New York, 
1963).
Nem kimerítő jelleggel említjük meg e körben az alábbi hazai és 
külföldi műveket: Atcherley, Llewelyn W.: Criminal Investiga
tion and Detection (Wakefield: Chief Constable of West Riding, 
1932); Balláné Füszter Erzsébet-Lakatos János: Kriminalisztika I. 
A kriminalisztika egyes elméleti kérdései (NKE RTK Kriminaliszti-
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kai Tanszék, Budapest, 2012); Critchley, T. A.: History o f the Police 
in England and Wales, 900-1966 (Constable, London, 1967); Bel- 
kin. R .- Korukhov, Y.: Fundamentals o f Criminalistics (Moscow, 
1986); Buquet, A.: Manuel de criminalistique moderne (La Science 
et la recherche de la preuve) (Presses Universitaires de France, Pa
ris, 2001); Dulov, A. V.-Krilov, I. F.: Iz isztorii kriminaliszticseszkoj 
ekszpertyizi v Rosszii, Ekszpertyiza dokumontov (Moszkva, 1960); 
Emsley, C. and Shpayer-Makov, H. (editors): Police Detectives 
in History 1750-1950 (Ashgate, Aldershot, 2006); OnamnoB, 
A .r  (non pega^ne): KpuMumanucmum. yueÖHUK. ffön bucuiux 
mpuduuecKUxyueÖHMX 3aaeóeHU (CnapK, MocKBa, 2005); Fom- 
bonne, J.: La criminalistique (Presses Universitaires de France; 
Paris, 1996); Geer, F.: Historische Kriminalistik (Archiv für Krimi- 
nologie, 1973/151., 1-2. füzet, 1-16. p.); Houck, M.M.-Siegel, J. 
A.: Fundamentals o f Forensic Science (Elsevier, Amsterdam-Bos- 
ton-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San 
Francisco-Singapore-Sydney-Tokyo, 2006); Jervis, R.: Chronicles 
o f a Victorian Detective (P. and D. Riley, Runcorn, 1995); Katona 
Géza: Bizonyítási eszközök a XVIII-XIX. században. A  kriminalisz
tika magyarországi előzményei (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 
Budapest, 1977), Kube, E.: Beweisfaheren und Kriminalistik in 
Deutschland. Ihre Geschichtliche Entwicklung (Hamburg, 1964); 
Kube, E.-Störzer, H. U.-Timm K. J.: Kriminalistik. Handbuch fü r  
Praxis und Wissenschaft. Band 1-2. (Richard Boorberg Verlag, Stutt- 
gart-München-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden, 1992, 1994); 
Mohr, J. C.: Doctors and the law. Medical jurisprudence in nine- 
teenth century America (The Johns Hopkins University Press, Bal
timore, 1993); Osterburg, W. J.-Ward, H. R.: Criminal Investigation: 
A method fo r  Reconstructing the Past (6th ed., LexisNexis, Anderson 
Publishing, New Providence, NJ, 2010); Platt, R.: Tettesek és tetthe
lyek. Munkában a bűnügyi helyszínelők (Aréna 2000 Kiadó, Buda
pest, 2006); Pusztai László: A modern büntetőeljárási jog  kialaku
lása Magyarországon (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1984); 
Reynolds, E. A.: Before the Bobbies. The Night Watch and Police 
Reform in Metropolitan London, 1720-1830. (Stanford University 
Press, Stanford, 1998); Solymosi Józsefné-Tauszik Nagyezsda-Ro- 
manek József: 100 éves a daktiloszkópia Magyarországon (BM 
Duna Palota és Kiadó, Budapest, 2004); Thorwald, J.: Detektívek 
évszázada (Minerva, Budapest, 1969; eredeti címe: Das Jahrhundert 
derDetektive -  Weg undAbenteuer derKriminalistik. Zürich, 1965); 
Thorwald, J.: A detektivek órája (Minerva, Budapest, 1973; eredeti 
címe: Die Studne der Detektive -  Werden und Welten der Krimi- 
nalisti. Zürich, 1966); Thorwald, J.: Proof o f Poison (Thames and 
Hudson, London, 1966); Tremmel Flórián-Fenyvesi Csaba-Herke 
Csongor: Kriminalisztika. Tankönyv és Atlasz (Dialóg Campus Ki
adó, Budapest-Pécs, 2005; Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 
2009); Viski László: „Kriminalistikundforensiche Wissenschaften" 
(Kriminalistik und forensiche Wissenschaften, 1970. 2.); Ward, J.: 
The origins and development o f forensic medicine and forensic sci- 
ence in England 1823-1946. (PhD thesis, Open University, 1993); 
Ward, J.: Crimebusting. Breakthroughs in Forensic Science (Bland- 
ford, London, 1998); Wilson, C.-Wilson, D.: Written in blood: 
A history o f forensic detection (Carroll and Graf Publishers, New 
York, 2003)

4 Jagemann, Franz von: Handbuch der gerichtlichen Untersuchun- 
gskunde (Verlag von G. F. Kettembeil, Frankfurt am Main, 1838). 
Az egyébként bűnügyi statisztikus (kriminológus) német Jagemann, 
a Mittermaier-tanítvány, a badeni bíróság tisztviselője, 1841-ben 
folyóiratot is indított -  Friedrich Nollnerrel összefogva -  Zeitschrift 
fü r  Deutsches Strafverfahren címmel, 1854-ben pedig W. Brauerrel 
közösen bűnügyi lexikont szerkesztett.

5 Gross, Hans: Handbuch fü r  Untersuchungsrichter als System der 
Kriminalistik. 1-2. (Leuscher u. Lebensky’s Buchhandlung, Graz, 
1893; Graz-Wien, 1914)

6 A kriminalisztika történetével kapcsolatos (tanulmányi) forrás
munkáink legfőképpen a következők voltak: Chernais, J.-C.: His- 
torie de la violence and Occident (Robert Laffont, Paris, 1981); 
Fombonne, J.: La criminalistique (Presses Universitaires de France;

Paris, 1996, 23-43. p.);. Gatrell, V. A. C.: The Decline o f Theft and 
Violence in Victorian and Edwardian England. In: Gatrell et al.: 
Crime and the Law (Europea Publication Limited, Londres, 1980); 
Guillien, A.-Bruneteau, M: Historie de le médecine légale (Uni- 
versite Paris. V. Faculte de medecine, 1975); Taridéeu, A.: Étude 
médico-légal sur les attantats aux meanrs (Millen, Grenoble, 1995); 
Vigarello, G.: Historia de la violacion (Siglos XVI-XX. Ediciones 
Cátedra, Madrid, 1999).

7 Guillien-Bruneteau, A. M.: Historie de le médecine légale (Dactylo- 
Soborne, Paris, 1975)

8 Találunk még egy római hivatkozást Paul Roland művében. Szerinte 
Kr. e. 44-ben: „Antisius római fizikus hajtotta végre az egyik leg
korábbi feljegyzett boncolást, hogy kiderítse, a Julius Caesar testét 
ért 23 tőrdöfésből melyik okozta a halálát.” (A 23 tőrdöfés közül csak 
egy, a mellkasát érő volt halálos.) Lásd Paul Roland: Helyszínelők.
A bizonyítékok nyomában (Pannon Literatúra Kft., Kisújszállás, 
2009, 13. p.)

9 Helyesen mutat rá Hargitai László: A látens vér anyagmaradványok 
felkutatásának kriminalisztikai eszközei (kézirat, PTE, ÁJK, Pécs, 
2010) című tanulmányában, hogy Sung Tz’u (Szung Ce) nem azo
nos, így nem tévesztendő össze a kb. Kr. e. 544-Kr. e. 496 között élt, 
jobban ismert kínai Sun Zival (Sunzi, népszerű magyar átírásban: 
Szun-ce, előfordul Szung Cu névalak is), A háború művészete című 
kínai hadtudományi munka szerzőjével. (A továbbiakban zárójelben 
megadjuk a kínai nevek elterjedt, hagyományos magyar átírását is. -  
A szerk.)

10 Sung Tz’u (Szun Ce) 1186-ban született Jiayang (Csienjang) megyé
ben (Fujian [Fucsien] tartomány) egy feddhetetlen, konfuciuszi el
veket valló bürokrata családban. Édesapja nagy tiszteletben álló bíró 
volt. Sungot ifjú korában a legnagyobb neo-konfuciuszi filozófusok 
elődei tanították. Később felvették a Császári Egyetemre, ahol ki
tüntetéssel végzett. 1217-ben egy vidéki közösségbe, konkrétan 
Chekiangba (Csöcsiangba) nevezték ki járásfőnökké, de apja halála 
miatt lemondott a pozícióról. 1239-ben bíró és halotti nyomozó (ha
lálkutató) lett. Munkája során halottkémként összesen több mint 200 
emberölési eset, öngyilkosság és véletlen haláleset ügyében nyomo
zott. E hivatali minőségében alkotta meg és tette közzé a Hsi Yüan 
Chi Lu (Hszi Jüan Csi lu, 'A bűnök elsöprésének összegyűjtött 
jegyzetei’) című könyvét. 63 évesen, a legmagasabb bírói tisztség 
viselőjeként halt meg.

11 A Hsi Yüan Chi Lu (angolul The Washing Away of Wrongs) Hargitai 
László nyersfordításában: „A Bűnök Elsöprése” vagy „A Gonosz el
űzése”. Más helyen (Plattnál) olvasható: „A rossz lemosása” cím is. 
Lásd még: Sung Tz’u: The Washing Away o f Wrongs. Forensic Me- 
dicine in Thirteenth-Century China. Translated: Brian E. McKnight 
(Center for Chinese Studies, University of Michigan, 1981).

12 Giles, H. A: Instructions to corners (John Bale, Sons and Danielsson 
Ltd., London, 1924)

13 A legkorábbi változatot a Yuan (Jüan)-ház (1271-1368) idejében 
publikálták, eredetileg 53 fejezetet tartalmazott, lejegyezte többek 
között a Song-ház alatt kiadott, a testek és a sérülések vizsgálatáról 
szóló császári rendeleteket is. Második kiadása a halál utáni vizsgá
latokkal kapcsolatos feljegyzéseket és eljárásokat, harmadik, negye
dik és ötödik kiadása különféle halálesetek és bizonyos sérülések 
vizsgálati eljárásait tartalmazta.

14 Giles, H. A.: i. m., 61. o.
15 Summers forrásai szerint a ránk maradt Sung-kötet öt fejezetre tago

lódott. Az első fejezet azokat a szabályokat tartalmazta, amelyek a 
tisztviselőkre vonatkoznak, a vizsgálattal kapcsolatosak és segítik az 
elöljárót, hogy elkerülhesse a jogi és az erkölcsi csapdákat. A má
sodik fejezet a vizsgálati technikákról szólt, például hogyan tegyük 
láthatóvá a hajszálvékony sérüléseket a test felmelegítésével vagy 
olajos papír napernyőn keresztül megszűrt fénye alatt. A harmadik 
fejezet a csontok vizsgálatát, valamint a halálos sérülésekben sze
repet játszó létfontosságú pontokat írta le. A negyedik és az ötödik 
fejezet jellegzetes eseteket mutatott be: leírásokat a halálos mérgek 
tüneteiről, elítéltek haláláról, tigrisharapás általi halálesetről, nemi 
kicsapongás miatti halálesetről, akupunktúrás kezelésről, illetve az
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égő fekete üröm-terápia miatt bekövetkezett halálról. Lásd erről 
Summers, William C.: The Chinese Nail Murders: Forensic Me- 
dicine in Imperial China (Yale Journal of Biology and Medicine, 
1999/72., 414-416. p.)

16 Benecke, M.: A brief history o f forensic entomology (Forensic Sci
ence International, 2001/120., 3. p.)

17 Itt jegyezzük meg, hogy 1562-ben Ambroise Paré hajtotta végre az 
első modern (kriminalisztikai) boncolást (a test megnyitásával), a 
halál okát keresve.

18 Az egyre fejlődő szakértői tevékenységnek is köszönhető volt, hogy 
kezdtek megjelenni a bűnperekről szóló beszámolók, kötetek is. 
Ezek közül a korszakban kiemelkedik a „műfajteremtő” francia jog
tudós, Francois Gayot de Pitaval Causes célebres et interessantes 
(Híres és érdekes bűnügyek) című 20 kötetes alkotása, amelynek 
egyes részei 1734-1768 között folyamatosan jelentek meg.

19 Orfilia például foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy vajon a fémes 
ásványi mérgek (például az arzén), amelyeket rég eltemetett, ám 
emberölés gyanúja miatt exhumált holttestekben találtak, esetleg a 
környező földből kerülhettek-e a halottakba. Számos temető földje 
ugyanis arzént tartalmaz. Ezért a toxikológia alaptételévé vált, hogy 
exhumálásoknál nemcsak a halott részeit kell tartályokba helyezni, 
hanem talajmintákat is kell venni, amelyeknek arzéntartalmát meg 
kell vizsgálni. Lásd Max M. Houck-Jay A. Siegel: Fundamentals o f 
Forensic Science (Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-Lon- 
don-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Fransisco-Singapo- 
re-Sydney-Tokyo, 2006, 7. p.)

20 Az angol középkori kriminalisztikával kapcsolatban sommásan csak 
Pusztai László (összegző) megállapítását emeljük ki: „A nyomozó
elvű (inkvizitórius) eljárással szemben történeti okokból eleve sok a 
fenntartás. E fogalomhoz ugyanis azonnal a középkori boszorkány
perek képe kapcsolódik, a bírói önkényé, a kínvallatásoké, a józan 
észt és a humánumot megcsúfoló »igazságszolgáltatásé«. Mivel e 
szörnyűségekben a »szent inkvizíció« spanyolországi ténykedése a 
legismertebb, s attól alig maradt el a németországi, hajlamosak va
gyunk feltételezni, hogy ahol nem a nyomozóelvű eljárás uralko
dott, ott emberségesebb volt az igazságszolgáltatás. A közismerten 
vádelvű Anglia jogtörténete azonban éppen elég példával szolgálhat 
az eljárás kegyetlenségére, kínzásokra és elrettentő ítéletekre, jólle
het ott a kínvallatást kifejezetten nem ismerték el.” (Pusztai László: 
A modern büntetőeljárási jog  kialakulása Magyarországon. Nemze
ti tankönyvkiadó, Budapest, 1994, 14. p.)

21 Morris, Bob: History o f criminal investigation. In: Newburn, T.- 
Willamson, T.-Wright, A. (eds.): Handbook o f Criminal Investiga- 
tion (Willan Publishing, London [USA, Canada], 2008, 16. p.)

22 Szó szerint úgy fogalmazott: „The real practical fact is that in ninety- 
nince cases out of a hundred cases of crime, the detection ist most 
humdrum work, and it only requires just ordinary car and intelligen- 
ce. You do not want a high class mind to do it at all.” Lásd: Metropo
litan Police. Report o f the Departmental Commission on Detective 
Police (London, Home Office, 1878).

23 Tom Critchley megfogalmazása szerint: „Detective work, during 
much of the nineteenth century, was the Cinderella of the police 
service”. (Crithcley, T. A.: A History o f the Police in England and 
Wales, 900-1966. Constable, London, 1967, 160. p.)

24 Szó szerint úgy fogalmazott: „Investigation, in other words, remai- 
ned and artisan craft devoid of any higher intellectual content.” Lásd: 
Desborough, L.: Report o f the Committee on the Police Service in 
England, Wales and Scotland (HMSO, London, 1919-20., Part II. 
para 115.)

25 A detektívmunkára irányuló útmutatók egyik úttörője volt az első 
CID-vezető, Howard Vincent 1981-ben megjelent kötete: Vincent, 
C. E. H.: A Police Code and Manual o f Criminal Law (Cassel, Lon
don, 1881). Itt említjük, hogy az első angol rendőrségi törvény, a 
Police Act 1909-ben jelent meg, az első detektívtréningeket az or
szágban 1916 körül, az első detektívkonferenciát pedig 1925-ben 
tartották. Az első figyelemre méltó nyomozási kézikönyvet két Der- 
byshire-ban dolgozó rendőrtiszt produkálta, nevezetesen Else, W. 
M.-Garrow, J. M.: The Detection o f Crime (Police Journal, London,
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1934). Az ebből felkészülő első professzionális detektíveket Sir Ro- 
bert Peel vezette, akiket kezdetben a főnöki vezetéknév után „Pee- 
lers”-nek becéztek, majd később -  és napjainkban is -  a keresztnév 
alapján „Bobbies”-nak. (Az elmúlt évtized eseményeiből kiemeljük, 
hogy 1984-ben hirdették ki a Police and Criminal Evidence Actet 
[PACE], 1992-ben állították fel a National Criminal Intelligence 
Service-t [NCIS], 1998-ban a National Crime Squadot, a londoni 
terrorista bombamerényletet követően, 2005-ben hirdették ki a Se- 
rious Organized Crime and Police Actet, ugyanebben az évben állí
tották fel a Serious and Organised Crime Agencyt [SOCA], majd a 
National Police Improvement Agencyt [NPIA], a Police Information 
Technology Organizationt.) Lásd Amidon, H. T.: Law Enforcement: 
From the Beginning to the English Bobby (Journal of Police Science 
and Administration, 1977. 5:3., 355-367. p.)

26 Az amerikai bűnüldözési hatóságok is hasonló bizonytalanságot, 
erőtlenséget mutattak; ennek is volt köszönhető, hogy 1873-ban a 
Pennsylvániában elharapózott bányász bűncselekmények felgön
gyölítésére egy magánnyomozót kért fel a vasúttársaság, nevezete
sen a híressé vált Allan Pinkertont. Az 1850-ben megnyitott Pinker- 
ton Országos Nyomozó Ügynökség, a „Mi sosem alszunk” szlogen 
szellemében valóban sikereket ért el a bányász- és sok egyéb ügy 
megoldása (pl. álöltözetes, női munkatársakat is bevető taktikája) ré
vén, köztük egy Lincoln elleni merénylet meghiúsításában is. Lásd 
Hall, A.: A bűnüldözés nagy pillanatai (Zrínyi Kiadó, 2005, 31. p.)

27 „The typical Scotland Yard detective is cool, keen, patient, resource- 
ful, he was not impressed by backward metodologies. Moreover, he 
judged that for the previous ten years there seemed to have been a 
deep-rooted oppositon at Scotland Yard to change and innovation.” 
(Fosdick, R. B.: European Police Systems. Patterson Smith, New 
Jersey, 1915; reprint: 1972)

28 Gross, H.: Criminal Investigation: A  Practical Textbook fo r  Magist- 
rates, Police Offcers andLawyers. Transl. J. C. Adam (Sweet and 
Maxwell, London, 1924). Utána még 1934-ben, 1950-ben és 1962- 
ben is kiadták a Metropolitan Police’s Assistant Comissioner szak
mai felügyeletével.

29 Az amerikai bűnüldözésben 1870-ben állították fel a Department of 
Justice-t, amelynek keretében a felderítési munkát ún. Pinkerton-de- 
tektívek, fizetett informátorok és néha a Secret Service-től kölcsön
zött ügynökök végezték. Nem volt igazán professzionális sem a 
szervezettség, sem a csapat. Némi előrelépést jelentett a New York 
Police Departmentnál kialakított első detektívszolgálat, azonban 
1880-ban kinevezett vezetőjét, Thomas Byrnest a bűnözői körökkel 
való korrupciós kapcsolatai miatt 1901-ben Therodore Roosevelt el
nök menesztette. A tisztességes szolgálat kialakítása érdekében „The 
Beureau of Investigation” néven megalapították -  az „Attorney 
General” alá tartozó, 1921-től William J. Burns által irányított 
-  bűnüldözési szolgálatot, amely elődje volt az 1935. évi Federal 
Beureau of Investigationnek, a ma is működő FBI-nak. Élére 1923- 
ban nevezte ki Calvin Coolidge elnök a 29 éves J. Edgar Hoovert, 
aki ezután 49 éven át irányította a szövetségi nyomozó hivatal bűn
üldözési tevékenységét. (Osterburg, W. J. -  Ward, H. R.: Criminal 
Investigation: A  method fo r  Feconstructing the Past. 6th edition. Le- 
xisNexis, Anderson Publishing, New Providence, NJ, 2010, 13. p.) Az 
USA kriminalisztikai történetéhez tartozik az a tény is, hogy 1921-ben 
két Berkeley-ben diplomázott, illetve még ott tanuló fiatalember, a 27 
éves John Larson és a 18 éves Leonard Keeler elkészítette az első poli- 
gráf készüléket, amelyet később (napjainkban is) az FBI-nál rendszere
sítettek, fejlesztettek.

30 Az orvosok közül például a londoni William Willcox és Bemard 
Spilsbury patológusok törvényszéki tevékenysége emelhető ki.

31 Mérgezéses ügyeket mutat be például Watson, K.: Poisoned Lives 
(Hambledon, London, 2004) című kötete.

32 Angolul idézve: „innocent party would be convicted and executed.” 
(Watson, K.: i. m., 3. p.)

33 Grant 1907-ben megjelentetett egy másik művet is, majd 1920-ban 
is írt a rendőrorvosok tevékenységéről. Lásd ezekről Grant, G.: 
Police Surgeon’s Emergency Guide (H. K. Lewis, London, 1907), il
letve Grant, G.: Diary o f a Police Surgeon (Pearson, London, 1920).
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34 Ezt már részletesen és alaposan kifejtette 1977-ben megjelent, fen
tebb idézett monográfiájában Katona Géza.

35 A szembesítés hazai és nemzetközi történeti előzményeiről részletes 
értekezés olvasható Fenyvesi Csaba: Szembesítés. Szemtől szembe a 
bűnügyekben (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2008, 27-43. 
p.) című könyvében.

36 Lásd erről háttérirodalomként Mezey Barna: Régi idők tömlöcei. 
Büntetések, börtönök, bakók (Rubicon Bt., Budapest, 2010).

37 1 590-ben Janssen objektívként egy bikonvex lencsét, okuláréként 
egy bikonkáv lencsét optikai segédeszközzé egyesített, amelynek 
1614-ben a görög Joannes Demiscianus a mikroszkóp nevet adta. 
1670-ben Anton Van Leeuwenhoek találta fel az első nagyteljesítmé
nyű, precíziós mikroszkópot, amellyel 1674-ben a vörös vértesteket 
sikerült megfigyelnie. Lásd Platt, R.: i. m., 134. p.

38 Lásd erről részletesebben Kajtár István: A büntető igazságszolgalta- 
tás modernizációja a XIX. században. In: Korinek László (szerk.): 
Tanulmányok Földvári József tiszteletére (Studia Juridica Auctorita- 
te Universitatis Pécs Publicata, 124. Pécs, 1996, 92-100. p.)

39 Különösen figyelemre méltó Kenyeres Balázs (1865-1940) törvény
széki orvosszakértői munkássága, akit az MTA rendes tagjává is vá

lasztottak. Legfőbb művei e körben: Törvényszéki orvostan. I—III. 
(Budapest, 1909-1911); Az orvos-természettudományok a bünteten
dő cselekmények nyomozásában (Kolozsvár, 1914); A törvényszéki 
orvostan feladatai és teljesíthetésük feltételei (Budapest, 1925); 
A törvényszéki orvostan tankönyve. I—II. (Budapest, 1925-1926); 
Az orvos szerepe az igazságszolgáltatásban (Budapest, 1925); Sach- 
liche Beweisung bei der Klarung von Todesfallen (Berlin-Leipzig, 
1935).

40 E körben -  egyetértve Finszter Gézával -  még volt egy harmadik 
összetevő is, nevezetesen a büntetőjogi igény államosítása. Ennek 
lett következménye, megnyilvánulása az általunk is jelzett széles 
körű anyagi és eljárásjogi kódexalkotás, a szabályozó jogi normák 
megalkotása a 19. századtól kezdve. (Finszter Géza: A rendészet el
mélete. KJK-Kerszöv, Budapest, 2003, 43. p.)

41 Több amerikai kriminalisztikai mű is megjelent ilyen („néma ta
núk”) címmel. Lásd Houck, M. M. (Ed.): Mute witnesses: Trace 
evidence analysis (Academic Press, San Diego, 2000); Houck, M. 
M. (Ed.): Trace evidence analysis: More cases from mute witnesses 
(Academic Press, San Diego, 2003).

1. A  büntetőeljá rás reform ja  
a 19. században

A felvilágosodáshoz köthető a kínvallatás és a halál
büntetés eltörlése, az ártatlanság vélelmének érvényesíté
se, valamint a nyilvános és szóbeli eljárás mellett annak 
követelése is, hogy a törvényhozó nyújtson garanciákat 
arra vonatkozóan, hogy „ ne lehessen becsületes, törvényt 
tisztelő polgárt ártatlanul meghurcolni, személyi szabad
ságától megfosztani”} A büntetőeljárás megreformálásá
ra irányuló törekvések a 18. században, Franciaországban 
jelentkeztek először, a törvénytelen elítélések számának 
erőteljes növekedése következtében. Csak példaként em
lítem a korszak jeles képviselői közül Cesare Beccari- 
át, aki 1764-ben írta meg Dei d e lit e delle pene című, 
korszakalkotó művét, amelyben a halálbüntetés és a kín
vallatás eltörléséért szállt síkra. Gaetano Filangieri hang
súlyozta, hogy a büntető törvények fő célja a speciális és 
generális prevenció érvényre juttatása, de emellett garan
ciális rendelkezésekkel kell biztosítani a polgárok szabad
ságának védelmét. Általános követelménynek tekintette, 
hogy a személyes szabadságot súlyosan korlátozó kény
szerintézkedések alkalmazásának lehetőségét és feltételeit 
törvényben rögzítsék, illetve arra a legsúlyosabb bűncse
lekmények esetén, és csak kivételesen kerülhessen sor. 
Sonnenfels az állam alapvető feladatának tulajdonította, 
hogy biztosítsa a polgárok számára a szabad cselekvést, 
személyük, becsületük és vagyonuk sérthetetlenségét, 
amely az indokolatlan letartóztatásokkal szemben nyújtott 
védelmet.

A 19. század végén a tortúra eltörlésével, valamint a 
bizonyítási tan fejlődésével megkérdőjeleződtek az ink- 
vizitórius rendszer alaptételei. A vádelvű eszmék elterje
désével a személyes szabadság garanciája többé nem a 
bizonyítási szabályokban, hanem a terhelt perbeli jogál
lásában öltött testet. A személyes szabadság minél széle-
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A személyi szabadsághoz 
való jog történeti 
fejlődésének főbb 
állomásai a magyar 
és a német jogban 
a 19. században

sebb spektrumú érvényesítése azonban az anyagi igazság 
feltétlen érvényesítésének és az igazságszolgáltatás aka
dályozásának veszélyeit is magában hordozta.2

A személyes szabadságra, illetve a személyes szabad
sághoz való jogra vonatkozó garanciákat részletesen a 
19. századi alkotmányok fogalmazták meg.3 A német te
rületeken három délnémet -  a bajor, a badeni és a würt- 
tembergi -  alkotmány külön is rendelkezett a személyes 
szabadsághoz való jogról.4 Az 1831. évi belga alkotmány 
sok tekintetben hatott a későbbi, 1849-es német, pauls- 
kircheni alkotmányra. A német alaptörvény -  a belgához 
hasonlóan - , tettenérés esetét kivéve, csak megalapozott 
bírósági határozat alapján tette lehetővé a személyes sza
badságtól való megfosztást. Hasonlóak voltak a letartóz
tatott személy bíróság elé állítására vonatkozó követelmé
nyek is, ugyanis a hatóságoknak a letartóztatott személyt 
legkésőbb a fogva tartás kezdetét követő napon szabadon 
kellett bocsátani, vagy bíróság elé kellett állítani. A pauls- 
kircheni alkotmány azonban már különbséget tett a sze
mélyes szabadság korlátozhatóságának okai között, amire 
a korábbi dokumentumokban még nem volt példa.5
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