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IBOLYA TIBOR
A tetoválás, mint a kriminalisztikai azonosítás eszköze
A tetoválás, a test díszítésének ez a napjainkban is újra reneszánszát élő és népszerű,
ugyanakkor sokak által visszataszítónak tartott módja gyakorlatilag egyidős az emberiséggel.
A világ egymástól távol eső földrajzi helyeiről előkerült, több ezer éves véletlenül
mumifikálódott holttestek1 ezt ugyanúgy bizonyítják, mint a bebalzsamozott egyiptomi
múmiák, vagy a napjainkban is a civilizált társadalomtól elszigetelten élő, különböző
természeti népek gazdagon tetovált képviselői.
A tetoválás során az emberi bőr pigmentálását változtatják meg a bőrréteg alá – eltérő
módszerekkel bevihető – színező anyagok segítségével. (A hagyományos tetoválástól
különbözik az az elsősorban afrikai törzsek által használt módszer, amikor a bőrön sebeket
ejtenek és a varasodás illetve a bőr végső gyógyulásának késleltetésével hoznak létre a bőrből
plasztikusan kiemelkedő, festék nélküli ún. hegtetoválást.)
A civilizáció fejlődésével a „kulturált” Európában ez az ősi szokás azonban elfelejtődött, és
csak a XVIII. századi felfedező utak után került ismét – a maga egzotikumával – az
érdeklődés homlokterébe. James Cook brit hajós és felfedező első útját (1768-1771) követően
a polinéz szigetvilágban megismert szokást a brit tengerészek terjesztették el ismét, maga a
tetoválás (angolul tattoo) szó is a polinéz eredetű tatau szóból származik, első ízben Joseph
Banks természettudós jegyezte fel 1769-ben, Cook hajóján, az Endeavour-on.2 A tetoválás
divatja tehát ekkor söpört végig először Nyugat-Európán, nem utolsó sorban az arisztokrácia
képviselőinek körében volt rendkívül népszerű.
Mivel a nyugati divatirányzatok Európának erre a felére mindig késéssel jutottak el, ezzel
magyarázható, hogy történelmünk híres tetováltjai inkább a XIX. és XX. század szereplői
voltak. A tetováltak táborát gyarapította nálunk pl. gróf Széchenyi István, aki szerelmének
nevét és egy kis szívet viselt a bal karján, vagy Ferenc József császár tragikus sorsú felesége
Erzsébet királyné3 (Sissi) és szintén tragikus véget ért fiuk Rudolf trónörökös,4 de említhetjük
Horthy Miklós kormányzót is, aki fiatal tengerésztisztként (állítólag már nem szomjas
állapotban) tetováltatta magát egy hajóútja során.5
Természetesen, mint minden divathóbort a tetoválás divatja is lassan véget ért, közben
azonban talált magának a tengerészeken kívül is egy olyan társadalmi csoportot, ahol
népszerűsége mind a mai napig töretlen maradt; a bűnözéssel életvitelszerűen foglalkozó
hivatásos (régi kifejezéssel élve szokásos) bűnözők csoportját.
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Ilyen pl. Ötzi a Tirolban megtalált kb. 5300 éves jégmúmia, akinek testén koromból készült festékkel
elkészített tetoválások láthatók.
2
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tetoválás
3
Erzsébet királynét 1898. szeptember 10-én Genfben egy Luigi Lucheni nevű olasz anarchista meggyilkolta,
szíven szúrta egy reszelővel.
4
Rudolf trónörökös 1889-ben vitatott körülmények között öngyilkos lett.
5
A híres tetovált történelmi személyekhez tartozik továbbá többek között II. Miklós orosz cár, aki jellegzetes,
Japánban készült tetoválást viselt, vagy Bernadotte marsall, Napóleon egyik legtehetségesebb tisztje, későbbi
svéd király, a jelenlegi svéd uralkodóház őse, akinek mellére még bősz jakobinus korában állítólag a „Halál a
királyokra” mondatot tetoválták.
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Itt fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy a tetoválás és a bűnözés között semmilyen
direkt kapcsolat nincs és nem is volt. Az ezzel kapcsolatos, még ma is elterjedt téves nézetek
Cesare Lombroso olasz kriminálantropológus nevéhez (illetve követőihez) köthetők, aki az
általa megteremtett „született bűnöző” kategóriájának leírásakor fontosnak tartotta azt is
megjegyezni, hogy a született bűnöző „érzéketlen bőrét tetováltatja”.6Lombroso egyébként
külön tanulmányt is szentelt a témának „A tetoválás barbár eredete”7címmel.

1. ábra Lombroso tanulmányának egyik rajza
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Lombroso 1876-ban adta ki főművét a „Bűnöző ember” címmel, de a tetoválással már 1864-ben
katonaorvosként is foglalkozott, megállapítva, hogy a becsületes és becstelen katonát a tetoválásaik alapján is
meg lehet különböztetni egymástól. Erről és Lombroso pályafutásáról bővebben pl. Dr. LÁSZLÓFY Csaba: A
kriminálantropológiai elmélet napjainkban – igazságok és ellentmondások. Szakdolgozat. Rendőrtiszti Főiskola
Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék. http://fogaszatiszakerto.hu/a-kriminalantropologiai-elmelet-napjainkbana-fiziognomia-es-a szemelyleiras.html
7
Cesare Lombroso: The Savage Origin of Tattooing. Popular Science of Monthly. Vol. IV., 1896
http://en.wikisource.org/wiki/Popular_Science_Monthly/Volume_48/April_1896/The_Savage_Origin_of_Tattoo
ing
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Lombroso ebben az írásában egy hír ürügyén – mely szerint Londonban a társasági hölgyek
körében divat lett a kar tetováltatása – fejti ki nézeteit a tetoválásról. Tanulmányában korabeli
híres illetve általa megvizsgált bűnözők tetoválásait írja le részletesen, megmagyarázva azok
jelentését és jelentőségét az azokat viselő bűnöző életében. Véleménye szerint a bűnözők
között a tetoválás gyakorlatilag képírásos hieroglifa, amely az írást helyettesíti, és mindennél
többet elárul viselőjéről. Lombroso itt is megismétli azt a korábbi állítását, hogy a bűnözők,
akárcsak a „vademberek” kevéssé érzékenyek a fájdalomra és érdekes adatot közöl saját
vizsgálatából, mely szerint 89 felnőtt bűnöző közül 66-nak voltak olyan tetoválásai,
amelyeket még 9 és 16 éves koruk között csináltattak. Lombroso felteszi a kérdést, mi az oka
a tetoválás szokásának? Szerinte az okok között a primitív vallásosság, az utánzás szelleme, a
különbözés vágya, a tetoválás emlékeztető funkciója, ami a bosszúvágyban ölt testet,8 a
semmittevés (89 személyből 71-et a börtönben tetováltak), az összetartozás érzete (itt
konkrétan említi a nápolyi maffiózókat), illetve a „legmagasztosabb emberi érzések
impulzusa”, mint például a barátság (a katonáknál) játszanak szerepet, de az alapvető fő ok az
atavizmus.9 A tetoválás valójában az egyik sarkalatos ismertetőjele a primitív embernek,
illetve azoknak, akik még mindig civilizálatlan állapotban élnek. Erre számos a természeti
népek köréből hozott példát hoz, majd összegzésként megállapítja:
Jelen tanulmány után szerintem bizonyítást nyert, hogy ez a szokás teljesen barbár, és azok
között is csak ritkán tapasztalható, akik elbuktak a mi becsületes társadalmunkban. A szokás
nem játszik jelentős szerepet, csak a bűnözőknél, akik között viszont különös módon szinte
teljesen elterjedt, és mint azt néha hangoztatják, ugyanaz számukra, mint katonáink esetében
az egyenruha. Számunkra ők lélektani modellként szolgálnak, lehetővé téve, hogy
megismerjük a bűnözői lélek sötét oldalait, a rendkívüli haszontalanságot, a bosszúszomjat és
az atavisztikust karaktert, akár még írásban is.
Így, amikor megkísérlik elfogadtatni a tetoválást a tisztelt világgal, igazi undort érzünk. Nem
azokkal szemben azonban, akik tetováltatnak, hanem azokkal szemben, akik azt javasolják, és
akiknek bizonyára van valami atavisztikus és barbár a szívükben. Ily módon ez teljesen olyan,
mint a középkori istenítéletekhez, a törvénykezési párbajokhoz való visszatérés. Atavisztikus
visszaütések, amelyekre csak borzalommal tekinthetünk.10
Lombroso és követőinek elmélete a tetoválás és a bűnözés összefüggéséről Magyarországon
is elterjedt és uralkodóvá vált, annak ellenére, hogy azt már igen korán kritika tárgyává tették
és megcáfolták pl.:
Így LOMBROSO és GAROFALO a tetoválás szokását is a született bűntettes veleszületett
sajátságai közé sorolják, ma azonban igen alapos kételyek merültek föl ezen álláspont ellen,
sőt mondhatni, hogy sikerült is már kimutatni, hogy a tetovált bűntettesek nagy száma csupán
onnan ered, hogy azokban az alacsony műveltségi fokon álló néposztályokban, melyekből az
elítéltek zöme kikerül, a tetoválás szokása igen elterjedt és hogy ezekben a néprétegekben a
fedhetetlen egyéneknél a tetováltak aránya semmivel sem kisebb, mint az elítélteknél.11
8

A Christopher Nolan által rendezett, Guy Pierce főszereplésével készült Memento című filmben a főszereplő ki
akarja nyomozni, ki erőszakolta és ölte meg a feleségét egy betöréses támadás során, melyben ő elvesztette az
emlékezetét. Csak a támadás előtti eseményekre emlékszik, új emlékeket néhány percnél hosszabb ideig képtelen
megőrizni, ezért, hogy bosszút állhasson, magára tetoválja az általa fontosnak vélt új információkat.
9
Az a jelenség, amikor az egyed olyan jellemzőket mutat, amellyel csak a nagyon régi ősei bírtak. Lombroso
szerint a született bűnöző atavisztikus.
10
A tanulmány lefordításáért köszönet Ibolya Árpád ezredes úrnak.
11
HELLER Erik: Lombroso és a bűntettes-typus tana. Magyar Társadalomtudományi Szemle, 1910. 3. évf. 6. sz.
Az idézeteket mindenhol betűhíven közlöm.
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Mindazonáltal a tetoválás újra felfedezése után a bűnözők és a tetoválás „egymásra találása”,
és azóta is tartó töretlen kapcsolata, véleményem szerint teljesen természetes és a tetoválás ősi
funkcióinak a bűnözők világára vetítésével könnyen megérthető.
A tetoválás ősi funkciói (többek között) a következők:





a test díszítése
a társadalmi rang, illetve az abban bekövetkezett változás megjelenítése
egy bizonyos csoporthoz tartozás megjelenítése
félelemkeltés az ellenség harcosaiban

Ezek a funkciók a tetoválások viselésével kapcsolatban a bűnözők között külön-külön,
bizonyos – történelmileg kialakult – speciális bűnözői csoportokban pedig (pl. az orosz Vor v
zakonyie, vagy a japán Yakuza12) akár együttesen is megtalálhatók. A bűnözők világában a
nyers fizikai erőnek, a kemény, férfias megjelenésnek érthető okokból rendkívüli jelentősége
van, az ezt kihangsúlyozó tetoválások tehát ezt a szerepet erősítik, ugyanakkor félelmet is
keltenek annak viselője iránt. A tetoválásokkal elborított bűnöző ezzel is jelzi, kivonult a
számára semmit nem jelentő társadalomból, az alvilág tagja, ahol a saját szabályai szerint él.
Vannak bűnözői csoportok, amelyek csak általuk viselhető tetoválásokat készíttetnek,13 ezzel
is megerősítve a saját csoportjukhoz tartozás rangját, fontosságát illetve a csoport iránti
elkötelezettségüket.14A „beszélő tetoválás” – ahol az ahhoz értő ember számára a bűnöző
teljes életútja, bűnözői karrierje a tetoválásaiból megismerhető – tipikusan és kifejlett
formában az orosz alvilágban figyelhető meg, nem véletlen, hogy a téma hazai és külföldi
irodalma is elsősorban ezzel foglalkozik.15Az orosz alvilágban és a lágerekben a bűnöző által
viselt tetoválás többek között arra is szolgál, hogy viselője a többiek tudomására hozza, „ez és
ez vagyok, és mielőtt hozzám szólsz, jobb, ha tudod, mire számíthatsz tőlem.” A rendkívül
kegyetlen orosz lágerviszonyok között a tetoválás, mint jelzés így a túlélés eszköze is lehetett,
akár a viselője, akár a tetoválás észlelője részéről.
A Szovjetunió széthullása után, illetve azzal párhuzamosan, az orosz és egyéb utódállamokból
származó szervezett bűnözői csoportok nyugat-európai, egyesült-államokbeli megjelenésével
a nyugati bűnüldözők is felfigyeltek erre a jelenségre, illetve az ebből adódó azonosítási
lehetőségekre, majd a hollywoodi filmipar is felfedezte.16 A téma népszerűvé válásával
megszaporodtak – jellemzően az interneten – a féligazságokat és sületlenségeket tartalmazó
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A szervezett japán alvilág tagjai által viselt jellegzetes, egész testet beborító tetoválás neve irezumi.
Ilyenek a már említetteken kívül pl. az ún. törvényen kívüli vagy 1%-os motoros bandák az Egyesült
Államokban és máshol. Az 1%, mint jelkép – ami a tetoválásokban is megjelenik – az amerikai motoros
szövetség elnökének egy korabeli nyilatkozatára vezethető vissza, amelyben kijelentette, hogy a motorosok
kilencvenkilenc százaléka törvénytisztelő állampolgár. Az FBI komoly figyelmet fordít ezekre a bandákra és
minden évben megemlíti őket a szervezett bűnözésről szóló éves jelentésében pl. http://www.fbi.gov/statsservices/publications/2011-national-gang-threat-assessment
14
Ahogy vannak jellegzetesen katonák, rendőrök vagy tűzoltók stb. által viselt tetoválások is. A különbség az,
hogy a bandák által használt jelképek „jogtalan” viseléséért, akár halálbüntetés is járhat.
15
Magyarul elérhető művek: KOVÁCS Ákos-SZTRÉS Erzsébet: Az orosz tolvajvilág és művészete. Pesti
Szalon Könyvkiadó.1994 illetve KOVÁCS Ákos-SZTRÉS Erzsébet: Tetovált Sztálin. Szovjet elítéltek
tetoválásai és politikai karikatúrái. JATE Nyomda, Szeged, 1989.
16
A téma egyik legjobb filmje véleményem szerint a Viggo Mortensen főszereplésével, David Cronenberg által
rendezett és a londoni orosz alvilágban játszódó Eastern Promises című film (magyarul „Gyilkos ígéretek”),
amelyben természetesen szerepet játszanak a „tetkók” is.
13
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írások is, ezért azokat különösen a tetoválások konkrét jelentésével kapcsolatosan mindig
érdemes kritikával kezelni.
Azt, hogy a tetoválásnak komoly szerepe lehet a kriminalisztikai azonosításban, akár élő, akár
halott személyről van szó, természetesen már a korai bűnüldözők is felfedezték, hisz nem
szükséges különösebb belátás ahhoz, hogy a tetoválás, mint különös ismertető jel, remekül
alkalmas a személy azonosítására. A XIX. század utolsó harmadának legfontosabb
kriminalisztikai megoldást váró problémája a bűnözők által használt álnevek miatt a
személyazonosítás volt, éppen ezért a kriminalisták elsődleges feladatuknak egy
megbízhatóan működő személyazonosítási rendszer megalkotását tartották. Ennek a jegyében
született a kezdetben komoly eredményekkel kecsegtető Bertillon féle antropomorfia, majd
nem sokkal később, a megnyugtató megoldást felmutatni tudó daktiloszkópia. A tetoválás
bűnügyi célú felhasználhatóságával kapcsolatosan éppen ezért a személyazonosításon kívül a
korai szakirodalomban nem is esik másról szó. A téma fontosságát jelzi, hogy a magyar
kriminalisztikai irodalom első tankönyve az 1897-ben kiadott Endrődy Géza csendőr
főhadnagy által jegyzett „A bűnügyi nyomozás kézikönyve” a szakértőkről szóló fejezetben
már külön alcímet („A tätovirozásról”) is szentelt neki:
Az ugyanazonosság bizonyításánál nagy szerepük van a tätovirozásoknak. Az olasz bűnügyi
iskola újabban azt állítja, hogy a tätovirozások leginkább a bűnösök és a bűnre hajlammal
bírók között fordulnak elő. Mi ezzel szemben határozottan azt állítjuk, hogy nem annyira a
bűnösök és a bűnre hajlók, hanem inkább a durvább és érzéki természetűek tätoviroztatják
magukat. Ugyanis ritkán találunk tätovirozott szabót, kellnert (pincért. A szerző), írnokot –
míg ellenben mészáros, kovács, favágó, matróz, katona stb. gyakran tätovirozza magát. Ennek
megfelelőleg a bűnösök osztályában a házi tolvajon, a csalón a zsebmetszőn stb. nem igen
fogjuk ezeket a jeleket látni; de a gyilkosok és rablókon majdnem kivétel nélkül
előfordulnak.17
Láthatjuk, hogy a szerző is az „ugyanazonosság” megállapítását tartja fontosnak megemlíteni
a tetoválással kapcsolatban, és az „olasz bűnügyi iskolára”, vagyis Cesare Lombrosora és
követőire hivatkozik, ugyanakkor rögtön kritikát is megfogalmazva vitatja a
kriminálantropológiai irányzat merev állításait. A „durvább és érzéki természetűek” tetoválási
hajlandóságáról szóló sorokat talán egy tetováló művész tudná véleményezni, ugyanakkor
ezzel kapcsolatban a polgári életből hozott foglalkozások párhuzamba állítása a korabeli
bűnöző típusokkal abból a szempontból találó, hogy az erőszakos bűncselekményeket
elkövetők között valószínűen ma is több a börtöntetoválásokat viselő tetovált. Ennek
véleményem szerint az lehet az oka, hogy az erőszakos elkövetők már fiatalkorúként is –
amikor a tetoválási hajlandóság bizonyosan nagyobb18 – könnyebben börtönbe kerülhetnek és
később is többet tartózkodnak büntetés-végrehajtási intézetben, mint a nem erőszakos
bűncselekményeket elkövető társaik.

17

ENDRŐDY Géza: A bűnügyi nyomozás kézikönyve a m. kir. csendőrség, városi és járási rendőrhatóságok,
valamint vizsgálóbírák, királyi ügyészségek s általában a bűnügyekkel foglalkozó egyének részére. Losonc,1897.
61. old. A könyv nagyobbrészt Hans Gross 1893.-ban megjelent a „Vizsgálóbírák kézikönyve” című
munkájának a fordítása. A műről és Endrődyről bővebben IBOLYA Tibor: Az első magyar kriminalisztikai
tankönyv és szerzője http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/24.pdf
18
Lásd Lombroso már idézett vizsgálatát, mely szerint 89 felnőtt bűnöző közül 66-nak voltak olyan tetoválásai,
amelyeket 9 és 16 éves koruk között csináltattak.
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Endrődy a nyomozástani tankönyvben a hamis nevet használó gyanús egyének „tapintattal
való orvosi megvizsgálását” is szorgalmazza, mert az jellegzetes ismertető jegyeket állapíthat
meg:
„(…) továbbá a karokon, vagy a mellen található tätovirozásokat. Ez utóbbiak nagy
fontossággal bírnak, mert esetleg arról tanúskodhatnak, hogy az illető a hadsereghez tartozik
s nem ritkán igazi nevének kezdő betűit tüntetik fel.”19
A szerző itt nagy valószínűséggel tényleges gyakorlati tapasztalatait osztja meg, hisz a
csendőrség feladata volt a hadseregtől megszökött, bujkáló katonák felkutatása és elfogása. A
hadsereg tagjai – akárcsak a mai katonák – előszeretettel tetováltatták magukat, amiről
Moravcsik Ernő Emil a kor neves elmegyógyásza, a magyar klinikai pszichiátria egyik
legjelesebb képviselője szintén Lombroso-t kritizálva így ír:
Lombroso a tettoválásnak nagy fontosságot tulajdonít s a veleszületett gonosztevők typusánál
mint elmaradhatatlan degeneratív jelt szerepelteti. Tapasztalatom szerint a tettoválás
hazánkban a köznépnél nagyon el van terjedve s különösen a katonai szolgálatot teljesítettek
nagy részénél találjuk, főleg a két karon nevük, ezredük kezdőbetűjének, számának, a
szolgálati idő évének kitettoválását s e mellett szintén elég gyakran koszorú vagy szív közepén
kedvesük keresztnevét vagy nevének kezdőbetűit. Azt hiszem, a tettoválásnak pathologikus
jelentőséget csak akkor tulajdoníthatunk, ha annak alakja és tartalma obscén vagy legalábbis
a badarság, az ítéletbeli gyengeség, az erkölcsi érzés megfogyatkozásának bélyegét hordja
magán. És ilyenekkel is elég számban találkozhat az, a kinek alkalma nyílik a gonosztevőkön
is tenni megfigyeléseket.20
A kor katonáinak vonzódása nevük illetve monogramjuk magukra tetoválása iránt 21 valóban
nagyon megkönnyíthette szükség esetén személyazonosságuk kiderítését illetve
megállapítását, de a katonák szokásában véleményem szerint az is szerepet játszhatott, hogy
ebben az időben még reális esélye volt bármelyiküknek igazi fegyveres harcban való
részvételre és így a hősi halálra is. Ekkor azonban még nem létezett a „dögcédula”22
intézménye, így a katonák névtetoválási szokása sok más indok mellett eredetileg
valószínűleg annak is köszönhető, hogy nem akartak ismeretlen katonaként névtelen sírban
feküdve nyugodni.
Visszatérve a nyomozási kézikönyvhöz, a szerző a konkrét tetoválásokról egyébként így ír:
Ami a tätovirozást illeti, legtöbben megelégesznek a nevök kezdőbetűivel, esetleg az
évszámmal, szeretőik nevével, vagy mesterségük képletes feltüntetésével. Katonák keresztbe
fektetett kardot, tüzérek ágyút, matrózok horgonyt, bányászok kalapácsot, mászárosok
egymást keresztező taglót viselnek, többnyire karuk alsó részén. De a hivatásszerű
bűntetteseknél már frivol célzásokra találhatunk; előfordult már akasztófa, sőt hamis kulcsok
ábrája is: az erősen kifejlett érzékiséggel bíró, buja embereknél pedig erkölcstelen képek
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ENDRŐDY id. mű 89. old.
Moravcsik Ernő Emil: A századvégi degenerátióról. Huszadik Század, 1900. I. 13-31. old.
21
Lombroso fentebb ismertetett cikkében leírja, egy öreg katona azt állította neki, hogy 1820-ban nem volt
egyetlen katona sem a legénység körében, aki nem tetováltatta volna magát, ezzel is bizonyítva a fájdalommal
szembeni bátorságát.
22
Azonossági jegy, melyet a Nemzetközi Vöröskereszt 1929-es kezdeményezésére Magyarországon a magyar
királyi belügyminiszter 70.300/1937 BM rendeletével vezettek be.
20
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reprodukcióit észlelték. Itt meg kell jegyezni, hogy a női nem között
csak a nyilvános nőszemélyeknél fordul elő a tätovirozás.23
A fentieknek az a legnagyobb érdekessége, hogy e sorok leírásakor
még élt a magyar nép szeretett Erzsébet királynéja, aki maga is
tetovált volt, Endrődy azonban idézett mondatával a „nyilvános
nőszemélyek” vagyis a bordélyházakban dolgozó prostituáltak közé
sorolta őt be. Természetesen akkoriban sem volt köztudomású, hogy
az uralkodó felesége tetoválást visel, elgondolkodtató azonban, hogy
a XIX. század legvégére már ennyire megváltozott a tetoválás
megítélése, annak ellenére, hogy egyáltalán nem volt ismeretlen a
közvélemény előtt az arisztokraták vonzódása a tetoválások iránt.24
A korból ismerni olyan kijelentést is, mely szerint „azok a tetovált
személyek, akik nincsenek börtönben, vagy látens bűnözők, vagy
degenerált arisztokraták”25 Az idézet másik érdekessége, az
erotikus tetoválások említése. Mint a fentebbi Moravcsik idézetből is 2. ábra Korabeli erotikus
tetoválás rajza
kiderül, a kor megítélése szerint az erotikus tetoválások viselését még
azok sem tartották „normálisnak”, akik egyébként vitatták a
kriminálantropológiai iskola tézisét a tetoválás és a bűnözés összefüggéséről. Hozzá kell
tennünk, hogy ezek a bőrrajzok többnyire csak a kor megítélése szerint nevezhetők
„erkölcstelennek” és „obscén”-nek és a nemiség ábrázolásában meg sem közelítik pl. a
későbbi szovjet lágerekben készült (nők által is viselt!), egyértelműen pornográf, akár a nemi
aktust is konkrétan ábrázoló tetoválásokat. Véleményem szerint az erotika és a nemiség
megjelenése tetoválási motívumként teljesen természetes azokban a tetoválást egyébként is
hagyományosan „elismerő” férfiközösségekben – katonaság, tengerészet, börtön – ahol sokan
vannak hosszabb időre összezárva a nőhöz jutás esélye nélkül.
Endrődy a tetoválásokról szóló ismertetését a továbbiakban így folytatja:
Általában véve a tätovirozás az illetőnek egész életén át megmarad, de ha nincs eléggé erősen
készítve, vagy ha az illető azt bármi okból testéről eltüntetni igyekezett, a festék idővel egészen
elenyészik s csakis a tűvel való pontozások maradnak meg. Ilyen esetekben kell a szakértő
orvost igénybe venni, aki a pontozatokat nagyító üveggel felösmervén, azt sötét olajfestékkel,
vagy tentával bedörzsöli és az eltüntetett tätovirozást újra szemlélhetővé teszi.26
A tetoválás hosszabb idő után történő kismértékű elhalványodása természetes jelenség,
teljesen azonban csak akkor tűnik el, ha a festéket eredetileg nem a bőr legalsó hámrétegének
alá („nincs eléggé erősen készítve”), hanem a fölé juttatják be. A tetoválást azonban a fenti
módszerrel nem lehet újra láthatóvá tenni, így az Endrődy munkája nyomán hasonló feladattal
megbízott orvosszakértő bizonyosan kudarcot vallott. Mint azt majd látni fogjuk a tetoválással
foglalkozó kriminalisták mindannyian kiemelik a tetoválás eltüntethetetlenségét és biztos
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ENDRŐDY id. mű 61. old.
Véleményem szerint inkább arról van szó, hogy a korabeli társadalmat is megosztotta a tetoválás, hisz
Lombroso fentebb ismertetett cikke Endrődy könyve után egy évvel, 1898-ban azért íródott, mert a tetoválás újra
divat volt Londonban.
25
„Tattooed persons who are not in prison are either latent criminals or degenerate aristocrats.”ADOLF Loos:
Ornament und Verbrechen (1908) idézi: J.CANALES-A.HERSCHER: Criminal Skins: Tattoos and Modern
Architecture
in
the
Work
of
Adolf
Loos.
Architectural
History.48:2005.
http://www.fas.harvard.edu/~hsdept/bios/docs/canales-Criminal%20Skins.pdf
26
ENDRŐDY id. mű 62. old.
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módszereket javasolnak az eltüntetni próbált – az eltüntetés eszköze ebben a korban általában
az ecetsav volt – tetoválások láthatóvá tételére.
Megjegyzem azonban, hogy a saját gyakorlatomból is ismerek hasonló célú – az elhalványult
tetoválás elolvasására irányuló – igazságügyi orvosszakértő kirendelését elrendelő bírósági
végzést. A szakértő kirendelése véleményem szerint az adott ügyben egyáltalán nem volt
kifogásolható, hisz az a bűncselekmény bebizonyítása szempontjából érdemi bizonyítási
indítványon alapult, és a vizsgálattal érintett személy testének közvetlen megvizsgálására
irányult. 27
Első nyomozástani kézikönyvünk szerzője végül a konklúziót így vonja le:
Általában véve a tätovirozás a csendőrre nézve soha sem lehet közönyös és szabály az, hogy
ha a gyakorlati szolgálatban bűntetteseken ilyet észlel, arról a vizsgálóbíró tájékoztatása
végett jelentésében sohase feledkezzen meg.28
Azt nem tudjuk, hogy a jelentés minden esetben megíratott-e, az azonban bizonyos, hogy ha
az elsősorban a vidék rendjéért felelős – éppen ezért tetovált személyekkel is ritkábban
találkozó – csendőrség részére készült nyomozástani tankönyvben külön alcímet szenteltek a
tetoválásnak, akkor az valóban fontos szerepet játszhatott a korabeli személyazonosításban,
figyelembe véve Moravcsik Ernő Emil állítását is, mely szerint a tetoválás a „köznép körében
nagyon el volt terjedve”. Ennek viszont ellentmondani látszik az a konkrét adat, amely egy
1896-ban kiadott bűnözői névjegyzékben szerepel.29 A névjegyzéket a fővárosi rendőrség a
millenniumi ünnepségekre felkészülés jegyében adta ki két kötetben összesen 13 695 „rovott
múltú” egyén személyes adataival és mindössze 61 személynél szerepelt a különös ismertető
jegyek között a tetoválás.30
Mindezt persze annak a fényében érdemes megítélni, hogy ekkor még nem létezett az
egységes bűnügyi nyilvántartás, sőt még annak előzményei is gyerekcipőben jártak. Nem
véletlen, hogy Endrődy jelentés megírását szorgalmazza, és nem a tetoválás lefényképezését –
amely sokkal hatékonyabb lehetett volna – hisz ebben az időben még a gyanúsítottak
lefényképezése sem volt általános, először azt csak az akkori „kiemelt” ügyekben
alkalmazták.31 A budapesti rendőr főkapitányságon – ahol a későbbi országos nyilvántartás
alapjait lerakták – ugyan már 1887-től lefényképezték a gyanúsítottakat, de pont 1897-ben
Endrődy könyve első kiadásának évében rendelte el egy főkapitányi utasítás (nyilvánvalóan
költségcsökkentési célzattal) az általános, minden letartóztatottra kiterjedő fényképezés
leállítását. Az utasítás értelmében csak azokról a letartóztatottakról lehetett fényképet
készíteni, akik a gyanú szerint több hasonló bűncselekményt követtek el, visszaesők, súlyos
(öt évnél súlyosabb szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett) bűncselekményt követtek el,
illetve kilétük ismeretlen vagy a gyanú szerint álnevet használtak.
27

Az erőszakos közösüléssel vádolt terhelt a tárgyalás során azzal a védekezéssel állt elő, hogy azért nem lehet a
cselekmény elkövetője, mert a sértett által állított helyzetben a sértettnek okvetlenül látnia kellett volna a
hímvesszőjére tetovált feliratot, erről azonban vallomásában nem számolt be. Az orvosszakértő kirendelését a
védelem indítványozta. A kirendelt orvosszakértő megállapította, hogy a vádlottnak valóban tetovált a pénisze,
azon szabad szemmel alig kivehetően két betű volt látható. A terheltet ettől függetlenül a vádnak megfelelőn
elítélték.
28
ENDRŐDY id. mű 62. old.
29
A rovott egyének rövid személyleírással ellátott betűsoros névjegyzéke. Bp., 1896.
30
Perényi Roland: A "figyelő, megelőző és felfedező" rendőrség. Egy bűnözői névjegyzék tanulságai. Budapesti
Negyed 47-48. A bűnös Budapest.
31
Pl. Rózsa Sándorról és bandájának tagjairól vizsgálati fogságuk alatt 1871-ben a szegedi várbörtönben
készültek felvételek.
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1901-től azonban a különös ismertetőjegyek – bennük a gyanúsítottak tetoválásaival –
nyilvántartását Budapesten már önállóan kezelték, jelentőségét mutatja, hogy 1905-ben a
gyűjteményben 3.148 adat szerepelt.32
Az Országos Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal létrejöttével – melyet a 24.300 I. M. 1908.
rendelet 1909. január 01-ével hozott létre – a különös ismertetőjegyek nyilvántartása is
országossá vált, de a daktiloszkópiai nyilvántartás bevezetésével a tetoválások
nyilvántartásának szerepe természetesen csökkent, bár fontos kiegészítő szerepe a
személyazonosítás terén továbbra is megmaradt.
Az országos nyilvántartás létrejötte utáni első komolyabb kriminalisztikai tankönyv szintén a
csendőrség részére készült.33 Ennek 1924-ben megjelent második, bővített kiadása Endrődy
könyvéhez képest már jóval kevesebbet foglalkozik a tetoválásokkal, melyekről a személy
azonosításának különböző módozatai között ír:
Tätoválások gyakran adnak felvilágosítást a foglalkozásra és a katonasághoz való tartozásra
nézve; gyakran a név kezdőbetűit és a születési évet mutatják. Katonák, tengerészek,
mészárosok kovácsok, favágók, halászok szokták a tätovirozást űzni. Nagyon gyakoriak különösen a trágár rajzok - a büntetett egyéneknél.34
Látható, hogy az újabb tankönyv Endrődy könyvéhez képest a tetoválásokkal kapcsolatban
újdonságot nem tartalmaz, a „trágár” tetoválásokat viszont Soltész is egyértelműen a büntetett
előélethez, tehát a bűnözéshez köti.
1924-ben Budapesten csendőrtisztek részére tanfolyamot rendeztek, amelynek célja az volt,
hogy a világháború és a forradalmak következtében félbeszakadt csendőrségi
továbbképzésnek keretet adjanak, és a csendőrtiszteket modern kriminalisztikai, rendészeti és
egyéb szakmai ismeretekre oktassák. A tanfolyam egyik résztvevője a tanfolyamon elhangzott
előadásokról készített jegyzeteit nyomtatásban is közreadta, amely szerint a továbbképzésen a
tetoválásról, mint különös ismertetőjegyről az alábbi érdekességek hangzottak el:
Különös ismertető jegyek ezer meg ezer számban vannak. Ezek is nagyon elősegítik az
azonosság megállapítását. Ide tartoznak az anyajegyek, régi sebhegek és a tetoválások.
Utóbbi azért fontos, mert életkor, foglalkozás és hajlamra bizonyít. A tetoválás festéke nem a
felhámbőrben van, ezért az nem hámlik le. Ha a festék cinóber, akkor az nagyon elhalványul,
mert vízben oldható. A vízi hullán, ha a bőrt ledörzsöljük, a tetoválás jól meglátszik.35
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Erről és a bűnügyi nyilvántartás előzményeiről bővebben: DR. ANTI Csaba László: A nyomozás egyik
legfontosabb segédintézménye, a bűnügyi nyilvántartás. Jubileumi emlékalbum a 125 éve alakult Budapesti
Detektívtestület tiszteletére. Szemelvények az állami bűnüldözés történetéből. Írta és szerkesztette: Dr.
SZOMOR Sándor. Országos Rendőr-főkapitányság. Budapest, 2011.
33
SOLTÉSZ Imre — KÁRMÁN Elemér: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve
a M. Kir. Csendőrség számára. Budapest, 1911.
34
SOLTÉSZ Imre: Útmutatás a bűnügyi nyomozás alkalmával követendő eljárásra nézve a M. Kir. Csendőrség
számára. II. bővített kiadás. Palladis kiadása, Budapest, 1924. 264-265. old.
35
Támpontok a bűnügyi nyomozáshoz. Budapesten 1924-ben a csendőr tisztek részére tartott tanfolyamon
készített jegyzetek alapján felsőbb engedéllyel összeállította BESSER Béla m. kir. csendőr százados.
Székesfehérvár, 1926. Nyomatott Csitáry G. Jenő Könyvnyomdájában. 80 old.
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A két világháború között a magyar rendészeti –
kriminalisztikai szakirodalom a virágkorát élte, nagy
számban jelentek meg könyvek, szakfolyóiratok. Ezek
egyike volt a Magyar Detektív című folyóirat, amelynek
1930. évi 4. száma fényképes tanulmányt közölt „A
tetoválás a bűnözővilágban” címmel. A tanulmány szerzője
szerint a tetoválás divat, amelynek azért hódol jóval több
férfi, mint nő, mert az „előkészület és a végrehajtás”
kényelmetlen és fájdalommal jár. Leírja azt is, hogy ebben
az időben a tetováláshoz indigót, míniumot, szenet, cinóbert,
lőport, tust „avagy kék vagy fekete tentát” használtak, de az
is igen gyakran előfordult, hogy téglaport (!)36.
A tanulmány írója leszögezi, hogy a tetoválás „mindig
valamely vonatkozásban áll az azt alkalmazó személlyel”,
továbbá a tetovált képek leggyakrabban az illető hivatásával,
foglalkozásával és családi állapotával állnak kapcsolatban.
A „bűntettesvilágban” nem ritka a szexuális vonatkozású
ábrák tetoválása sem, amelyet elsősorban prostituáltakon és
kitartott férfiakon lehet látni.
A Magyar Detektív szerint a bűnözők és különösen a
3. ábra
„szokásos gonosztevők” nem menekülhetnek a hatóság elöl, A Magyar Detektív cikkének egyik
hisz tetoválásaik alapján tagadásuk esetén is tudják őket
ábrája. "Egy ismert német női
azonosítani, hála a precízen vezetett nyilvántartásnak, bűnöző jellegzetes ábrái a balkaron”
melynek megfelelő részén a tetoválások „alapos és
részletes” leírása is szerepel, „ez az ismertető jel pedig olyan, hogy azt le sem lehet tagadni.”
A cikkben kifejezetten a tetoválások leírásáról van szó, továbbá a cikkhez mellékelt
fényképek a berlini bűnügyi múzeum fényképtárából származtak. Ebből arra lehet
következtetni, hogy ebben az időben azért a magyar gyakorlatban még nem volt jellemző a
tetoválások külön-külön történő lefényképezése, amelynek elsősorban szinte bizonyosan
anyagi és nem szakmai indokai lehettek.
A cikk írója kitért arra is, hogy az eltüntetni próbált tetoválások esetén az „erőszak ismertető
jelei és nyomai megmaradnak” így azokat egy „jó nagyítóval, vagy fényképezés által
feltétlenül fel lehet fedezni.” Ez a jó tanács a mai napig érvényes, annak ellenére, hogy a
plasztikai sebészettel foglalkozó magánklinikák a tetoválás lézeres eltávolításáról
hirdetéseikben ennek ellenkezőjét állítják. A cikk legvégén az eltávolított tetoválás láthatóvá
tételének „biztos” módjáról az alábbiak olvashatók:
Az eltüntetett tetoválás felismerésére a legegyszerűbb eljárás az, hogy a kérdéses bőrfelületet
ujjainkkal, vagy egy puha kefe sörtéjével veregetjük. Ez esetben a halványfehéren maradt
tetovált figura erősen kiemelkedik az ütlegelés következtében vörösessé vált bőrfelületből.
A magyar királyi államrendőrség detektívjei, ahogy a gyanúsított „kérdéses bőrfelületét”
ujjaikkal veregetik…

36

Ma a tetováláshoz készült festékek virágporból és más természetes anyagokból készülnek.
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4. ábra A Magyar Detektív cikkének másik ábrája
" Tipikus szexuális tetoválási ábra egy gyilkos matróz jobb karján"

1936-ban Belgrádban tartották a nemzetközi bűnügyi rendőrségi „bizottmány” XII.
közgyűlését, ahová magyar részről dr. Tartsányi Dániel 37 rendőrtanácsost, rendőrkapitányt
delegálták, aki a közgyűlés személyleírási albizottságában is részt vett. Itt belga javaslatra
szóba került, hogy a tetoválásokat külön nyilvántartásban kellene kezelni. Dr. Tartsányi
Dániel hozzászólásában erre ismertette, hogy Magyarországon az Országos Bűnügyi
Nyilvántartó Hivatal a tetoválásokat a különös ismertetőjegyek egyik „alosztályaként” már
eddig is külön tartotta nyilván, a tapasztalat azonban az, hogy a feljegyzett tetoválások száma
nem nagy, és az „utóbbi évtizedben” a számuk állandóan csökken. Azt is közölte, hogy a
Budapesten tartott rendőrtiszti és detektív tanfolyamokon a hallgatóknak rendszeresen
bemutatják a különös ismertetőjegyeket, így a tetoválásokat is.38
Szintén 1936-ban jelent meg a magyar kriminalisztikai irodalom kimagasló színvonalú – a
technikai fejlődéstől eltekintve – ma is használható remekműve Bűnügyi nyomozástan39
címmel. A csendőrtisztek által írt 652 oldalas könyv, melyet a csendőrség részére
tansegédletként is rendszeresítettek, két oldalon keresztül foglalkozik a tetoválással „A
tetoválás és lélektana” címmel. A szerzők rövid történelmi áttekintést adnak a tetoválásról,
továbbá jórészt megismétlik a már korábban megismerteket (beleértve az elhalványult
tetoválás láthatóvá tételének legendáját), véleményük szerint is elsősorban az „erőszakos
37

Dr. Tartsányi (Schreiber) Dániel a kor kiváló kriminalistája és szakírója volt. Munkái „A német rendőrség”
(1922), „A szerelem a tolvajnyelv szótárában” (1922), „A helyszín” (1924), „Daktiloszkópia” (1928).
Legismertebb műve „A játékkaszinók szélhámosai” címmel jelent meg 1934-ben és a kártyacsalások különböző
módszereit taglalja.
38
NEMES Sándor: Gyakorlati nyomozás. Griff Könyvkiadó kiadása Budapest 1944. 110. old.
39
vitéz RIDEGH Rajmond - OLCHVÁRY-MILVIUS Attila: Bűnügyi nyomozástan. Budapest, Hornyánszky
Viktor Rt. Magyar Kir. Udv. Könyvnyomda
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szakmabeliek” (betörők, rablók, gyilkosok) és
szexuális gonosztevők kedvelik ezt a „durva szokást”.
Figyelemre méltó megfogalmazásuk szerint, amely
már a tetoválás bűnügyi célú felhasználásának addigi
határait is feszegeti, a tetoválás tartalma „világot
vethet viselőjének jellemére, gondolatvilágára,
elárulhatja szokásait, valamely közösséghez való
tartozását stb. Ilyen értelemben a tűszúrásos rajzok és
írások „beszélő hegeknek” tekinthetők.” Az
azonosíthatóság szempontjából leszögezik, hogy a
tetoválást lerajzolással vagy fényképezéssel kell
rögzíteni „a leírás magában nem felel meg a
követelményeknek, mert a rajz tárgya (témája) maga
igen gyakran ismétlődik, de a kivitel módja mégis
minden esetben más.”
Nem csak az alább kifejtettek miatt érdekesek a
következő mondatok is:
Ha különös ismertetőjelként csak azt tüntetnők fel pl.
jobb alkaron tetovált magyar címer, akkor ezen az
alapon sok ártatlan embert lehetne elfogni. Ezért a
5. ábra "Bűnügyi nyomozástan"
tetoválási ábrát pontosan kell lerajzolni. A rajz
természetes nagyságát úgy nyerhetjük, hogy üveglapot szorítunk a tetovált testrészre, a rajzot
átlátszó papírra irónnal átmásoljuk, majd azt kék, piros, fekete stb. tintával az eredetinek
megfelelően színezzük.40
A második világháború viharában az Országos Bűnügyi
Nyilvántartó Hivatal anyaga az evakuálás során előbb
nyugatra került, majd gyűjteményének nagyobb része
megsemmisült. A háború a régi rendőri, nyomozói kart is
megtizedelte, illetve sokakat politikai okokból távolítottak
el. Az újonnan felállított „demokratikus” rendőrséghez
nagy számban kerültek a nyomozó munkáról semmilyen
ismeretekkel nem rendelkező újoncok, akiket az ún.
detektív szaktanfolyamon képeztek ki. A tanfolyamon
elhangzott előadások anyagát „kézirat gyanánt kizárólag
rendőrségi alkalmazottak részére” tankönyvként is kiadták,
a „Személyleírástan” című részben – melyet egyébként a
könyv szerkesztője Kepes Ferenc rendőrnyomozó
százados adott elő a tanfolyamon – az alábbiak olvashatók:
A tetoválás igen lényeges leírást kívánó körülmény, ez
pedig többnyire az alkaron, kézen látható. Figyelembe kell
vennünk a tetoválás képét, helyét, a nagyságot; gyakran
előfordul a magyar címer tetoválásának képe; ezt a címert
külön figyelemre kell méltatni, mert a képek különben nem
azonosíthatók.41
40

RIDEGH – OLCHVÁRY-MILVIUS id. mű 157. old.

6. ábra "Amit a detektívnek tudnia
kell"
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A fenti sorok egyértelműen a Ridegh-Olchváry mű
ismeretéről tanúskodnak, a magyar címer, mint
tetoválási motívum azonban, jellemző módon –
ellentétben a Bűnügyi Nyomozástannal – negatív
szövegösszefüggésben kerül megemlítésre. Ne
feledjük, közvetlenül a második világháború után
vagyunk, a háború előtt és alatt pedig felerősödtek az
(akár szélsőséges) nemzeti érzések, amelyek az arra
hajlamos egyéneknél a nemzeti jelképek magukra
tetoválásában is testet öltöttek. Ezeknek a
személyeknek egy része – különösen a nyilasok –
már a háború előtt is a munkások és a kispolgárok
közül kerültek ki, akiktől egyáltalán nem állt távol a
tetoválás divatja, és akik a bűnözés számára is
állandó utánpótlást jelentettek. A háború alatt a
katonaság volt az – ahogy azt fentebb már
ismertettem – ahol a tetoválásnak komoly
hagyománya volt és ahol bizonyára sok hazafias
tetoválás is elkészült. A tetoválás ebben a körben
tehát politikai állásfoglalásként is működött, amely
azonban a háború, de különösen a kommunista
hatalomátvétel után kriminogén tényezővé vált.42 A
7. ábra
szomorú magyar történelem aztán nem is olyan soká
"Személyazonosítás"
újabb alkalmat teremtett a hasonló állásfoglalásra.
Göncz Árpád köztársasági elnökként a magyar parlamentben maga mesélte azt el, hogy az
1956-os forradalom és szabadságharc leverése után a börtönben lévő „pesti srácok” – akik a
tényleges fegyveres harcokból leginkább kivették a részüket, és akik közül nem egy büntetett
előéletű volt – Kossuth címeres tetoválásokat „varrattak” magukra, ezzel is bizonyítva a
kommunista diktatúra elleni elszántságukat és megtörhetetlenségüket.43
A bűnüldözés átpolitizáltságát jól jelzi, ez az 1949-ből származó „Személyazonosítás” című
kriminalisztikai kiadványból vett tetoválással kapcsolatos idézet is:
A tetoválás, mint „különös ismertetőjel”, nagyon értékes adat a személyleírás készítésénél és
a személyazonosításnál, mert állandónak nevezhető. Idők folyamán elhalványulhat ugyan a
tetoválás rajza, de rendszerint akkor is felismerhető. Mesterségesen is eltávolítható, de az
orvos mindenesetre észlelni tudja a hegek helyeit, s ha ezeket befesti, a rajz vagy írás ismét
előtűnik. Pl. az SS-pribékek felismerését nagyban megkönnyítette a hónaljukba tetovált
vércsoportjelzés, melyet sokan igyekeztek orvosilag eltávolítani.44
41

Amit a detektívnek tudnia kell. Szerkesztette Kepes Ferenc, rendőrnyomozó százados, szakoktatási előadó.
Kiadja a Magyar Rendőrség Budapesti Főkapitányságának Detektívszaktanfolyama1945. 144. old.
42
A tetoválásnak, mint politikai állásfoglalásnak elképesztően változatos szubkultúrája alakult ki a szovjet
lágerekben. Erről bővebben KOVÁCS Ákos-SZTRÉS Erzsébet hivatkozott munkái.
43
Némely „pesti srác” büntetett előélete semmit nem von le hősiességükből. Érdekes ugyanakkor, hogy egyre
több hazafias (a magyar őstörténetből vett jelenetek, rovásírás, Nagy Magyarország stb.) tetoválást lehet látni,
erre specializálódott tetováló szalonok nyíltak, amelyből véleményem szerint egyértelműen arra lehet
következtetni, hogy a fiatalok körében népszerű a radikális jobboldali ideológia. A jelenségről már tanulmány is
született: SŐRÉS Anett: A (Nagy)Asszony varrva jó? Jellegzetes tetoválások a szélsőjobboldali csoportok
körében.
Kaleidoscope.
Művelődés-,
Tudományés
Orvostörténeti
Folyóirat
2011/2.
http://kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=cikk&cikkid=60
44
Nyomozástani tankönyvek. II. kötet. Személyazonosítás. A Belügyminisztérium kiadványa.1949. 63. old.
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Természetesen a szerző hivatkozhatott volna a tetoválás azonosító funkciójával kapcsolatban
más alanyokra is, de a kor „követelményeinek” az „SS-pribékek” nyilván jobban megfeleltek.
Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az SS által kitalált módszer a
vércsoport jelzésére úttörő módon a tetoválás új funkcióját, az orvosi felhasználást jelentette,
amit bizonyos hadseregekben (pl. US) azóta is használnak. A németek által a zsidókkal
szemben alkalmazott tetoválás a koncentrációs táborokban, viszont a tetoválás egy másik ősi
funkciójának felélesztése; a karukra tetovált szám a nyilvántartás mellett megszégyenítő
bélyegként is működött, ami még jobban érthető, ha tudjuk, hogy a zsidó vallás tiltja a test
tetoválását. Az idézet másik érdekessége a visszatérés ahhoz a már Endrődy által 1897-ben is
leírt tévedéshez, hogy egy eltüntetni próbált tetoválást pusztán a hegek helyének befestésével
újra láthatóvá lehet tenni. Annak, hogy ez a tévedés ilyen makacsul tartani tudta magát, csak
egy oka lehetett; ezzel a módszerrel az eltüntetni próbált tetoválás láthatóvá tételét a
gyakorlatban valószínűleg soha nem próbálták ki.
Az 1961-ben kiadott Kriminalisztika45nem említi a tetoválást, (a személyi azonosítást a
bűnügyi nyomtan körében és csak az ujjnyomok kapcsán vizsgálta), az 1984-ben kiadott
Krimináltechnika46azonban két fényképet is közölve a „Modus Operandi” nyilvántartás
körében foglalkozik vele.

8. ábra A "Krimináltechnika" tetoválás fotói

45

Dr. Garamvölgyi Vilmos (főszerk.): Kriminalisztika. Általános rész. Kiadja: Belügyminisztérium Tanulmányi
és Módszertani Osztálya, Budapest, 1961
46
Dr. Illár Sándor (szerk.): Krimináltechnika. Tankönyv a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói részére. BM
Könyvkiadó, 1984
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A tetoválásokat a mai napig a modus operandi (szó szerint az „elkövetés módja”)
nyilvántartásban kezelik. A nyilvántartás egyaránt tartalmaz az elkövetők személyével és a
bűncselekményekkel kapcsolatos adatokat is. A modus operandi nyilvántartásban az elkövető
személyével kapcsolatban a kriminalisztikailag jellemző és később is értékelhető, az
ismeretlen tettes által elkövetett bűncselekmény nyomozásánál felhasználható adatokat tartják
nyilván, ezek a tetoválás mellett kiterjednek az esetleges álnévre, vagy más különös
ismertetőjelre is. A tankönyv szerzői szerint a bűnüldöző munkát nagyban elősegíti, ha a
különös ismertetőjelekről pontos, részletes leírást, illetve rajzot, fényképet küldenek a
nyilvántartás részére. Minden esetben ki kell tűnnie az okmányból annak is, hogy a tetoválás
vagy egyéb ismertetőjel mely testrészen látható. A nyilvántartás a különös ismertetőjegyeket
testrészenként illetve a tetoválások „fajtái” szerint tartalmazza. Fiatalkorúak esetén jellemző a
„tököli” (a Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete működik Tökölön) három pont
tetoválás, a kézfejen vagy az ujjakon a születési évszám, monogram stb.47
A „három pont” (tetszés szerinti elhelyezésben) illetve az „öt pont” (a dobókockának
megfelelő elrendezésben) „nemzetközi” jellegű bűnözői tetoválások. Az „öt pont”
börtönviseltségre utal („négy fal között egyedül”, leggyakrabban kézfejen a mutatóujj és a
hüvelykujj közötti bőrredőn viselve) a három pont leggyakoribb jelentése a „kórház, börtön,
temető”, mint lehetséges alternatívák a fiatal bűnöző életében, de pl. Franciaországban „halál
a zsarukra” az amerikai latino gangekben pedig „őrült életem” (Mi Vida Loca) jelentéssel is
bír.
A hatályos modus operandi utasítás48 2. számú melléklete szerint a jövőben történő
visszakereshetőség érdekében a különleges ismertetőjelekről is pontos és részletes leírás
szükséges, így különösen a tetoválások testrész szerinti elhelyezkedése, színe, kiterjedése és
leírása tekintetében fontos az azonosításra alkalmas meghatározás. Célszerű az egyes
tetoválások és testrészek kapcsolatának jelzése (pl.: nyak: pókháló, bal alkar: Anyám felirat,
hát: tigris).
Az ezt megelőző utasítás49 jóval részletesebb és célját tekintve bizonyosan hatékonyabb
szabályozást tartalmazott és kifejezetten tiltotta („nem rögzíthető”) az általános vagy
pontatlan leírást. Az utasítás szerint a tetoválásokról testrészenként kellett (9x13 cm-es
méretben!), külön-külön, azonosításra alkalmas, méretarányos fotókat készíteni. A fotók
hátoldalára rá kellett írni a gyanúsított nevét, születési idejét - év, hó és nap szerint - valamint
az anyja nevét, továbbá az ábrázolt testrész megnevezését, és ezt az adatlaphoz csatolva
kellett megküldeni a nyilvántartónak. A kiterjedt, több, különféle ábrát, számot, betűt,
szöveget tartalmazó tetoválásokat szöveges leírással kellett részletesen ismertetni. Az utasítás
melléklete szerint a tetoválás fekete, kékeslila, piros, zöld vagy egyéb színű lehetett és szám,
írás vagy ábra formájában díszíthette viselőjét.
Véleményem szerint a súlyos bűncselekményt elkövető személyek tetoválásait részletesen
feltüntető nyilvántartásnak továbbra is komoly szerepe lehet a bűnügyek felderítésében és a
bizonyításban egyaránt. Figyelembe véve a tetoválás jelenkori népszerűségét és ebből
adódóan a hasonló tetoválást viselő személyek alaptalan gyanúsításának lehetőségét,
ugyanakkor a tetoválási motívumok illetve stílusok (pl. old school, tribal, mechanic,
47

Dr. Illár Sándor (szerk.): Krimináltechnika. Tankönyv a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói részére. BM
Könyvkiadó, 1984 392. old.
48
12/2009. (OT.7) Utasítás a Kriminalisztikai Archiváló Rendszer üzembeállításával és működtetésével
kapcsolatos egyes feladatokról. http://www.police.hu/data/cms576352/12_09orfkut.pdf
49
22/2000. (XII. 29.) ORFK utasítás a Modus Operandi Nyilvántartás ideiglenes Szabályzata kiadásáról.
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rockabilly, stb.) rendkívül nagy számát és változatosságukat, a rabosítások esetén különös
gondot kellene fordítani a tetoválások szakszerű leírására. Az is fontos lenne, hogy a
rabosítást végző rendőrségi és ügyészségi alkalmazottak megfelelően fel legyenek készítve a
tetoválások és az azzal kapcsolatos szimbólumok50 mibenlétére. Nem feledkezhetünk meg
arról sem, hogy ma már a tetoválásnak nem csak a hagyományos személyazonosítás az
egyetlen lehetséges bűnügyi célú felhasználása, hisz pl. a titkos nyomozások esetén az
remekül alkalmas lehet egy bűnszövetkezetbe beépíteni szándékozott fedett nyomozó
legendájának megerősítésére, vagy segítséget nyújthat egy ismeretlen elkövető bűnügyi
profiljának elkészítéséhez is.

50

Pl. egy tetovált kereszt leírásánál nagyon nem mindegy, hogy a kereszt máltai, kelta vagy ún. András-kereszt
(nem beszélve a több tucat egyéb változatról).

