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Elindul az Írásanalitikai Szemle online (elektronikus) változata

Tisztelt Olvasó!

Az  Írásanalitikai  Szemle  alapvetően  egy  szakmai  jellegű  kiadvány,  ennek  ellenére  a
Szerkesztőbizottság úgy gondolja, hogy nem csak az íráselemzés, az írásanalitika iránt érdeklődők
számára készül.

Az  Írásanalitikai  Szemle  nyomtatott  változata  2010-ben  jelent  meg  először,  még  az  írásanalitika
egyetemi képzésének időszakában. Az óta több számban számoltunk be az írásanalitikai tudományos
kutatásokról, az elért eredményekről, és az egyetemi képzésről. 

Főszerkesztője  a  legendás  grafológus  és  írásszakértő,  Gulyás  Jenő István  lett  volna,  aki  fél  éven
keresztül  a  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetemen beindított  írásanalitikai  képzés  hallgatója  és
egyben tanára is volt egészen haláláig.
Nem lehet méltóbb a köszöntés annál, hogy idézzük utolsó gondolatait, amiket a kórházi ágyán
nekünk és felénk irányított.

"Nyitnikék, nyitnikék! Valamikor gyermekkoromban a rádió egyik irodalmi műsora volt  gyerekek,
óvodások és általános iskolások, kezdők számára. 
Nyitnikék arra az újra, mely több éve feszegeti a tudomány falait! Nyitnikék a csapatmunkára, azon
emberek hozzáállásának és munkájának elismerésére, akik létrehozták az írásanalitikát...Köszönet és
siker illeti meg mindazokat, akik ezen az úton végigmennek…”

Aztán múlt az idő, folyt az egyetemi képzés, született 64 nívós szakdolgozat, megszületett az első
írásanalitikai témájú PhD, tudományos értekezés, majd 2013-ban megalakult a Magyar Írásanalitikai
Tudományos  és  Érdekképviseleti  Szervezet  és  2016-ban  22  szerző  megalkotta  az  Írásanalitikai
Kézikönyvet.

Az írás elemzésének tudományossága nem csak a kutatásoktól, új eredmények megjelenésétől függ,
hanem bizonyos értelemben vett hit kérdése is. Olyan hitet tükröz, ami a téma iránti elkötelezettséget
jelent.
A  tudomány  relatív  jelenség.  Azt,  hogy  valójában  tudományos  talajon  mozgunk-e  vagy  sem,
egyetlenegy dolog döntheti el, nevezetesen a tudósok között kialakult egyetértés. 
Így van ez az írásanalitika tudományosságának elfogadásában is!

Tisztelt Olvasó!

Rendhagyó kiadványt olvashat, mint ahogy az írásanalitika sem tartozik a megszokott íráselemzési
rendszerek közé.  Meggyőződéssel  és  tudományos  megfontolással  ajánlom szíves  figyelmébe  azon
szakemberek munkáit, akik képzett írásanalitikusként tárják fel kutatásaikat és azok eredményeit.
Fogadják  kellő  hittel  és  nyitottsággal  az  Írásanalitikai  Szemle  online  változatát,  amely a  szerzők
elképzelése és reménye szerint az írásanalitika mindennapjának tudományos pillére lehet.

Közös utunk során mindvégig legyen támaszunk az írásanalitika eredeti  Küldetésnyilatkozata,  ami
még ma is nagyon sok muníciót adhat.

Végül  köszönet  jár  az  Írásanalitikai  Szemle  jelenlegi  és  leendő  szerzőinek,  akik  elősegítik  az
írásanalitika tudományos elismertetését.

Budapest, 2020. május

Dr. Farkas László, PhD
főszerkesztő
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AZ ÍRÁSANALITIKA KÜLDETÉSNYILATKOZATAAZ ÍRÁSANALITIKA KÜLDETÉSNYILATKOZATA
AAZZ  ÍRÁSANALITIKAÍRÁSANALITIKA  AA 21.  21. SZÁZADSZÁZAD  SZELLEMISZELLEMI  TERMÉKETERMÉKE..

Az írásanalitika az írás elemzésének újszerű, tudományos szemlélete, átfogó rendszere, amely a gyakorlatban alkalmazott 
íráselemzési elméletek, módszerek, technikák eredményeit figyelembe véve az íráson túl, annak létrejöttét és kivitelezését 
befolyásoló összes, jelenleg ismert körülményét kutatja és rendszerezi.

Az írásanalitika nem csupán kifejező mozgásként kezeli az írást, hanem új megközelítésben vizsgálja a genetikai, az íráskép-
földrajzi, az írás egészségügyi, ezen belül az ÍráSzemészeti, a kultúrantropológiai dimenziók írásra gyakorolt közvetlen és 
közvetett, tudatos és tudatalatti hatásait, összefüggéseit. Az írásanalitika az EMBERT tekinti legfőbb értéknek, 
szemléletmódja humanisztikus, de értéksemleges.

AZ ÍRÁSANALITIKA SZEMLÉLETMÓDJÁT TÁMOGATÓ ELMÉLET ÉS MÓDSZER AZ ÍRÁSKÉP-FÖLDRAJZ, AZ ÍRÁSZEMÉSZET, 
VALAMINT A(Z) (KÉZ)ÍRÁS OPTIMALIZÁCIÓS FOLYAMATÁT LEÍRÓ VEKTORSZEMLÉLET-Ű MEGKÖZELÍTÉS. AZ ÍRÁSANALITIKA 
GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁT NAGYMÉRTÉKBEN SEGÍTI A SZIDNAI-FÉLE REZONOMETRIAREZONOMETRIA,, MINT ALAPVETŐ MÉRÉSI-ELEMZÉSI 
ELMÉLET, MÓDSZER ÉS TECHNOLÓGIA. AAZZ  ÍRÁSANALITIKAÍRÁSANALITIKA  ALAPMŰSZEREALAPMŰSZERE  AA S SZIDNAIZIDNAI-K-KISSISS  FÉLEFÉLE G GRAFORAFOMMÉTERÉTER..

AZ ELTELT ÉVEK SORÁN AZ ÍRÁSANALITIKA SZAKMAI-TUDOMÁNYOS  FEJLŐDÉSE TÖRETLEN VOLT,  AMELYET AZ
ALÁBBI TÉNYEK IS BIZONYÍTANAK:

Az írásanalitika szó első megjelenése:
A Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem Egyetemi  Tanácsa  2001-ben  elfogadta  az  írásanalitikaírásanalitika (grafológia)
szakirányszakirányt, amely során 13 fő hallgató felvétele megtörtént, de a képzés nem indult el.

Az első írásanalitikai, íráskép-földrajzi kutatás:
Farkas László és Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos 2002-2005 között elvégezte 2700 fő írásának ÍráSzemészetÍráSzemészeti
felmérését és vizsgálatát. Megszületett az ÍráskéÍráskép-földrajz elmélete.

Az írásanalitika első aktív egyetemi képzési formája:
A  Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  Szenátusa  2007-ben  elfogadta  az  „írásanalitikus  szakirányú„írásanalitikus  szakirányú
továbbképzési szakot”továbbképzési szakot”, mely keretén belül 2012-ig összesen 64 fő szerzett írásanalitikusi egyetemi diplomát, vagy
főiskolai oklevelet.

Az írásanalitika első tudományos szakmai kiadványa:
A Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem  és  a  T&F  Veritas  Kft.  közös  kiadásában  2010-ben  megjelent  az
Írásanalitikai  SzemleÍrásanalitikai  Szemle 1. bemutatkozó száma.

Az első írásanalitikai nemzetközi konferencia: 
A Zrínyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetem szervezésében  2010.  február  26-27-én  megrendezésre  került  az   I.I.
Nemzetközi  Írásanalitikai  KonferenciaNemzetközi  Írásanalitikai  Konferencia,  amelyen  román,  orosz  és  izraeli  íráselemző  szakemberek  is  szerepet
vállaltak.

Az első írásanalitikai klub: 
Az írásanalitika  tudatalatti  dimenziójának megismerésére  és  feldolgozására  2011.  március  04-én megalakult  az
Írásanalitikai Klub.Írásanalitikai Klub.

Az első írásanalitikai tudományos doktori (PhD) fokozat megszerzése:
A Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen  Farkas László  Farkas László  2013.  február  12-én megvédte írásanalitikai témájú doktori
(PhD) értekezését.

Az írásanalitika további tudományos szakmai kiadványa:
A T&F Veritas Kft. kiadásában 2013-ban megjelent az Írásanalitikai  SzemleÍrásanalitikai  Szemle 2. összefoglaló száma.

Az elért  eredmények tudományos alapot  adtak arra,  hogy az  elkötelezett,  alapvetően írásanalitikai  egyetemi
végzettségű okleveles  írásanalitikusok és  főiskolai  oklevéllel  rendelkező írásanalitikus szaktanácsadók 2013.
áprilisban szövetséget alapítsanak

Magyar Írásanalitikai
TUDOMÁNYOS ÉS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZET

néven (röviden Magyar Írásanalitikai Szövetség- MÍTÉSZ)

A MÍTÉSZ felhívással fordul minden olyan szakemberhez -elsősorban az írásanalitikusokhoz és írásanalitikát
tanító oktatókhoz,- akik szeretnék elkötelezetten képviselni, hirdetni és védeni az írásanalitikai értékeket, hogy
vállalják fel  a MÍTÉSZ Alapszabályában és Etikai  Kódexében megfogalmazott jogokat,  kötelezettségeket és
kérjék felvételüket a

Magyar Írásanalitikai Szervezetbe.

Érdeklődni, és a jelentkezési lapot beszerezni az alábbi helyeken lehet:

grafonet@t-online.hu  ,       www.irásanalitika.hu,      06/30/9941962 -Dr. Farkas László, PhD
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A MÍTÉSZ ELNÖKSÉGÉNEK összegzése
a MÍTÉSZ 2013-2020 közötti időszak tudományos tevékenységéről

Előadások írásanalitikai témában

2015

--04. 18-án előadások (Szombatiné Kovács Margit, dr. Szidnai László, Dr. Csermák Károly, Demeter
Lilla) a MÍT Konferencián (Jelen volt még Csősz-Rada Beáta):
1. Dr. Szidnai László előadása a rezonometria lényegéről.
2.  Dr.  Csermák  Károly  előadása  „A(Z)  (KÉZ)ÍRÁS,  MINT  RELATÍV  OPTIMUMOK
SOROZATA” címmel.
3. Szombatiné Kovács Margit előadása „MÉRLEGEN AZ ÍRÁSANALITIKA” címmel.
4. 05. 16-án Szombatiné Kovács Margit (megismételt) előadása az ELTE PPK-án. Jelen volt dr. 
Szidnai László, Dr. Csermák Károly, Podonyi Hedvig.
5.  06.  26-án Dr.  Farkas  László előadása a  Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület  szervezésében a
budakalászi  Kós  Károly  Művelődési  Házban,  „AZ  ÍRÁSANALITIKA  RENDSZERE,
KOMPLEXITÁSA, ELMÉLETE, KOMPETENCIÁJA”  címmel. Jelen volt  Szombatiné Kovács
Margit, Gyulai Zsuzsanna.
6.  09.  25-én Dr.  Farkas  László előadása a  Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület  szervezésében a
budakalászi  Kós  Károly  Művelődési  Házban  „AZ  ÍRÁSKÉP-FÖLDRAJZ  FOGALMI
APPARÁTUSA” címmel. Jelen volt Podonyi Hedvig, Csősz-Rada Beáta és Keczeli Zsanna.
--2015. 11. 21-én a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület dísztagjának választotta Dr. Farkas Lászlót.

2016

7.  04.  29-én  a  Pázmány Péter  KE JÁK kriminalisztikai  szakjogász  képzésben Dr.  Farkas  László
előadása „Az ÍRÁSANALITIKA alapműszere: a GrafoMéter” címmel, az alábbi tankönyv alapján:
Tóth Éva–Belovics Ervin (szerk.): A büntetőeljárás segédtudományai. PPKE JÁK, 2015. II. Dr. Farkas
László: A GrafoMéter működése és gyakorlata, 64-93. oldal.
8  09.  30-án  Dr.  Farkas  László  előadása  a  Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület  szervezésében a
budakalászi Kós Károly Művelődési Házban „Az ÍRÁSANALITIKA alapműszere: a GrafoMéter.
Az írás láthatatlan jeleinek láthatóvá tétele” címmel.
9.  10.  28-án  Podonyi  Hedvig  előadása  a  Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület  szervezésében  a
budakalászi  Kós Károly Művelődési  Házban „BAROKKOS SZELLEMBEN-A KÉZÍRÁSRÓL”
címmel. Jelen volt dr. Szidnai László.
10.  11.  25-én  Podonyi  Hedvig  előadása  a  Zürichi  Magyar  Történelmi  Egyesület  szervezésében  a
budakalászi  Kós  Károly Művelődési  Házban,  „Esettanulmány: íráselemzés  a  történelemkutatás
szolgálatában”  címmel. Jelen volt dr. Szidnai László.
11-14.  09.  28-án,  10.  05-én,  11.  22-én  és  11.  30-án  Dr.  Farkas  László  előadása  a  Nemzeti
Közszolgálati  Egyetemen a polgári és katonai nemzetbiztonsági hallgatók számára, az írásanalitika
gyakorlati felhasználhatósága témában.

2017

15. 03.  14-én a Semmelweis Egyetem Doktori  Iskolájában Dr. Farkas László előadása „Az ÍRÁS
GENETIKAI SAJÁTOSSÁGAI” címmel. Jelen volt  Keczeli  Zsuzsanna és  Dr. Csizmazia Endre,
akikkel rövid megbeszélést folytattunk a kvantumelméletről és a lehetséges kutatási irányokról.
16-18.  09.  12-én és 09.  19-én Dr.  Farkas  László előadásai  a Nemzeti  Közszolgálati  Egyetemen a
Nemzetbiztonsági Intézet Terrorelhárító Tanszékén és 2017. 10. 02-án a NKE Rendészeti Karon, az
írásanalitika gyakorlati felhasználhatósága témában.
19. 09. 29-én Dr. Farkas László előadása a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület szervezésében a
budakalászi Kós Károly Művelődési Házban "Az ÍRÁS GENETIKAI SAJÁTOSSÁGAI" címmel.
Moderátor volt dr. Szidnai László.
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20-22.  11.  20-án,  11.  21-én  és  11.30-án  Dr.  Farkas  László  előadásai  a  Nemzeti  Közszolgálati
Egyetemen,  a  Nemzetbiztonsági  Intézet  Terrorelhárító,  Katonai  és  Polgári  Nemzetbiztonsági
Tanszékein  az  írásanalitika  gyakorlati  felhasználhatósága  témában,  a  terrorelhárítók,  a  polgári  és
katonai nemzetbiztonsági hallgatók számára.

2018

23-24. 01. 20-án a MÍT szervezésében részt vettünk a Kézírás Napja rendezvényen, ahol a MÍTÉSZ
tagjai  közül  Dr.  Farkas  László  (a  GrafoMéterről)  és  Dr.  Csermák  Károly  (a  vektorelméletről)
előadásain kívül alapvető szervezői, rendezői és előadói szerepet töltött be Demeter Lilla és Podonyi
Hedvig (egyben MÍT-elnök) is. Ezen kívül a rendezvényen részt vett dr. Szidnai László, Kántor Attila
és Csősz-Rada Beáta is.
25.  02.  26-án  Dr.  Farkas  László  előadása a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem Rendészeti  Karán,  a
GrafoMéter gyakorlati felhasználhatósága témában.
26. 03.  13-án a Semmelweis Egyetem Doktori  Iskolájában Dr. Farkas László előadása „Az ÍRÁS
GENETIKAI SAJÁTOSSÁGAI” címmel. Jelen volt Keczeli Zsuzsanna is.
27-30. 09. 12-én, 09. 19-én, valamint 11. 21-én és 11. 22-én Dr. Farkas László előadásai a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézet Katonai és Polgári Nemzetbiztonsági Tanszékein az
írásanalitika  gyakorlati  felhasználhatósága  és  GrafoMéter  témában  a  polgári  és  katonai
nemzetbiztonsági hallgatók számára.

2019

31.  02.12-én  Dr.  Farkas  László  előadása  a  Nemzeti  Közszolgálati  Egyetem Rendészeti  Karán,  a
GrafoMéter gyakorlati felhasználhatóságáról.
32. 04.27-én Dr. Farkas László előadása a ZMTE Konferencián a kódexírás rejtelmeiről. (tájékoztató a
MÍTÉSZ honlapon,  a  YouTube-n videofelvétel,  a  Grafomagazinban rövid tájékoztató,  az Acta-ban
teljes anyag megjelentetése)
33-34. 09. 16-án és 26-án Dr. Farkas László előadása az NKE NB Intézetnél az írásanalitikáról és a
GrafoMéterről.
35. 09. 16-án Dr. Farkas László előadása az NKE Rendészeti Karon a GrafoMéterről.
36.  09.  27-én  Dr.  Farkas  László  előadása  a  ZMTE  szervezésében  Budakalászon  a  GrafoMéter
validitásáról.
37. 11.  28-án Dr.  Farkas László előadása Nyíregyházán a Közép-Európai  Biztonsági Akadémia és
Szabolcs-Szatmár  Megyei  Kereskedelmi  és  Iparkamara  szervezésében  „A biztonság  és  az  írás
kapcsolata  írásanalitikai  alapon  (Adatbiztonság  és  az  írásanalitika  összefüggései  a  humán
erőforrás gazdálkodás tervezésében)” címmel.

2020

38. 03. 06-án Dr. Farkas László előadása Tatabányán a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészségén
„Az írásanalitika alkalmazhatósága az igazságügyi szakértői munkában” címmel

Publikációk írásanalitikai témában

2012-2013

1. Farkas László PhD doktori értekezése 2012-2013-ban
http://uni-nke.hu/index.php/hu/500-doktori-tablazat
http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2013/farkas_laszlo.pdf

2014

2. Dr. Farkas László: Genetikai összefoglaló -angol nyelvű különkiadás
http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html#szsz2014-2-spec
konkrétan: 2014-2-special-issue 89. oldal

7



3. Az írásanalitika és a Szidnai-féle Rezonometria®. Oktatási segédjegyzet, 2014. Összeállította: 
Podonyi Hedvig 

2015

4. Tóth Éva–Belovics Ervin (szerk.): A büntetőeljárás segédtudományai
PPKE JÁK, 2015. II. uo. 
Dr. Farkas László: A GrafoMéter működése és gyakorlata, 64-93. oldal

5. Írásanalitikai Szemle Különkiadás- Szombatiné Kovács Margit: Mérlegen az írásanalitika
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Az ÍRÁSANALITIKA és a GRAFOMÉTERAz ÍRÁSANALITIKA és a GRAFOMÉTER
Láthatóvá tett láthatatlan írássajátosságokLáthatóvá tett láthatatlan írássajátosságok

Publikációk a GrafoMéterről 2013 óta

Dr. Farkas László: GrafoMéterrel az agyírás tudatalatti rejtelmes világában
KNBSz Szakmai Szemle: 2018_2_szam 116-130.
Dr. Farkas László – Dr. Szidnai  László: A Szidnai-Kiss -féle GrafoMéter tudományossága és elméleti 
validálása
KNBSz Szakmai Szemle: 2019_3_szam 154-177.

A GrafoMéter alkalmazási statisztikája

Az írásanalitika genetikai vetülete

A kutatás során felszínre került információk alapján az írássajátosságok genetikai vetületeit az 
alábbiakban összegezhetjük, vagyis ezek az írássajátosságok  tekinthetők genetikai alapúaknak:
 - ductus (kötésmód),
 - térséma elemei,
 - temperamentum elemei, 
 - impulzivitás paraméterei.

Publikációk a genetikai vetületről

Dr. Farkas László: Genetikai összefoglaló -angol nyelvű különkiadás
http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html#szsz2014-2-spec
konkrétan: 2014-2-special-issue 89-101. oldal

Dr. Farkas László: Az írássajátosságok genetikai alapjai
KNBSz Szakmai Szemle: 2016_1_szam 134-146.oldal
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Dr. Farkas László
At írásanalitika újszerű megközelítése és kiegészített sémájának lényege

A boríton látható az írásanalitika legújabb sémája, ami az alapsémától eltérően ki lett egészítve két
legújabb kutatásunkkal, így az epigenetikával és a kvantumelmélettel.

Emlékeztetőül kijelenthetjük1, hogy „az  írásanalitika tudományos megközelítése szerint nevezhető a
posztmodernista  gondolkodás  eredményének.  Több  szempontból  is  újszerű,  egyfajta
rendszerszemléletet, rendszerelméletet kíván nyújtani az írás átfogóbb, tudományos megközelítéséhez. 

A posztmodern irányzat képviselői azt vallják, hogy a tudományos tevékenység alapvető feladata nem
a magyarázat, hanem a megértés. 

Írásanalitikai  szempontból annak  idején  több  gondolat  került  felszínre,  miközben  az  írás
írásanalitikai fogalma megszületett, ezek: 

- az írás egy tudatos automatizált tevékenység,
- a nyelv megjelenési formája, 
- mondanivalónk rögzítése látható jelekkel, időbeli és földrajzi távolságok áthidalására,
- az írásjelek, például betűk rögzítése, lejegyzése valamilyen hordozón, olyan céllal, hogy azokból a
későbbiekben értelmezhető szöveget hozzunk létre,
- gondolatok, fogalmak kódolása, melynek fordított művelete az olvasás,
- alkotó tevékenység a közlés egyik formája, alapvetően fogalmazást, illetve kreatív írást jelent,
- nagyobb irodalmi művek létrehozásának mestersége.

Az  írás  olyan  szociológiai  tényező,  amelynek  társadalomszervező,  racionalizáló  hatása  van,
ugyanakkor az írás racionalizáló hatása csak olyan mértékben érvényesülhet, amilyen mértékben az
írás  érvényesül,  elterjed  az  adott  társadalomban.  „Kikristályosodott,  megdermedt  gesztus”,  ami
abban nyilvánul meg, hogy „akaratom, vágyam, szándékaim pecsétjét rányomom a valóság viaszára.
Jelet, nyomot hagyok hátra. 

Mindezeket figyelembe véve az írás írásanalitikai fogalmát az alábbiakban fogalmaztuk meg: 

Alapvetően az auditív beszédet kiegészítő, rögzítő és az emberi gondolatnak erre a célra alkotott,
speciális,  egyetemlegesen  elfogadott,  viszonylag  általánosan  ismert  jelentésű,  vizuálisan
érzékelhető,  időhöz  és  térhez  köthető  jelekkel  történő  közlés,  kifejezés,  egyben  mindezek
megörökítése. „

Az írásanalitika helyzete 

Az íráselemzés alábbi  sémája  összefoglalja,  hogy az írásanalitika előtt  csak az olyan közismert és
művelt  területek  léteztek,  mint  a  paleográfia,  a  grafológia,  a  klinikai  íráspszichológia  és  az
írásazonosítás. 

1 Farkas László PhD doktori értekezése 2012-2013-ban
http://uni-nke.hu/index.php/hu/500-doktori-tablazat
http://193.224.76.2/downloads/konyvtar/digitgy/phd/2013/farkas_laszlo.pdf
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Az írásanalitika megjelenésével teret nyert az írásszemészet, amely megmutatja, hogy az írásban mely
írássajátosságok jellemzik a szem állapotát. Az új rendszer kialakítását alapvetően az írás térbeliségét
is vizsgáló íráskép-földrajz megjelenése gyorsította fel. Következményeként jött létre az írás komplex,
minden oldalú elemzésével foglalkozó írásanalitika. 

Az írásanalitika tárgya 
Az alábbi ábrán, -amely az írásanalitika alapsémája volt- követhető, hogy a grafológia alapvetően a
személy tulajdonságaival, tudatos és tudattalan motivációival, viselkedési formáival foglalkozik.

Az írásazonosításnak az írást meghatározó kéz(vagy írógép)-eredet megállapítása az alapvető feladata.
Az írásanalitika az írás elemzésénél az írást befolyásoló minden (személy, tér, idő, kultúra, genetika,
íróeszköz, írófelület és specális) tényezőt figyelembe véve keresi a teljességet. 
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Az írásanalitika tárgya maga az írás. Az írásanalitika az írás különféle, önálló és egymástól szét nem
választható  dimenzióival  együttesen  foglalkozik.  Ezek  alapján  vizsgálja  az  írás  keletkezésének
korszakához  köthető  időbeliségét,  földrajzi  térbeliségét,  az  ember  történelmének,  kultúrájának
társadalom-földrajzi folyamatait, az írófelületet, az íróeszközt jellemző sajátosságait és a készítőjéhez
kapcsolódó pszichés, anatómiai, „genetikai” vetületeket. 

A  felsorolás  komplex,  de  korántsem  teljes,  a  tudományterület  fejlődésével  egyre  bővülhet,  és
összetettebbé  válhat,  amit  az  is  bizonyít,  hogy  az  alapséma  kiegészült  az  epigenetikával  és  a
kvantumelmélet írásra ható sajátosságaival.

Nem a teljesség igényével nézzünk meg néhány gondolatot e két új elem tudományos alapjaival
kapcsolatban. 

A MÍTÉSZ Kutatási Bizottság tagjai, Dr. Csizmazia Endre vezetésével elkezdte kutatni, összegezni az
alapfogalmakat és az írásra ható körülményeket.

Epigenetika2

„Az  elnevezés  1942-ben  –  tehát  a  molekuláris  genetika  kialakulása  előtt  –  keletkezett,  szülője
Waddington brit tudós. Tartalma és jelentése azóta sokat változott, elsősorban annak köszönhetően,
hogy  megismertük  az  öröklési  anyagot,  a  DNS-t  és  annak  szerkezetét.  Ma  a  legelfogadottabb
meghatározás szerint az epigenetika azokkal a génműködést befolyásoló tényezőkkel és változásaikkal
foglalkozik, amelyek örökletesek, és nem a DNS nukleotidsorrendje által meghatározottak. E tényezők
összessége az epigenom. Ez a definíció egyértelműnek látszik, de valójában nem egészen az. Az első
kétely  az  örökletes  szót  illeti.  A laikus  számára  ez  nyilván  azt  jelenti,  hogy  a  szülők  átadják
tulajdonságaikat az utódoknak, azaz a jelenség a nemzedékek közötti (szakszóval: transzgenerációs)
öröklést írja le. A biológus azonban tudatában van annak, hogy a soksejtű élőlények egyedfejlődése és
élete során a sejtek számtalanszor osztódnak,  ennek során a szülősejtek átadják tulajdonságaikat a
leánysejteknek és ez is öröklés. Ennek során a sejtek kromoszómái megkettőződnek, így a leánysejtek
kromoszómaszáma  megegyezik  a  szülősejtekével  –  ez  a  mitózis.  Ezzel  szemben  az  új  egyed
kialakulásához szükséges hím és női ivarsejtek létrejöttéhez olyan osztódás vezet, amelynek során a
sejtek kromoszómaszáma megfeleződik – ez a meiózis. Az örökletes szó értelmezésénél látnunk kell,
hogy az epigenom a mitózis során többnyire (nem mindig) változatlan marad, a meiózis során viszont
többnyire (nem mindig) letörlődik. „

A nem-szakember  számára természetesen nem az epigenom kémiai  szerkezete érdekes elsősorban,
hanem annak biológiai szerepe: mennyiben hasonlít, illetve különbözik a szorosabb értelemben vett
genomtól, azaz a DNS nukleotidsorrendjétől. 
Az első és legfontosabb különbség az, hogy míg a genom (azaz a DNS nukleotidsorrendje) a soksejtű
élőlények  minden  sejtjében  azonos  és  az  egész  életük  során  változatlan,  addig  az  epigenom az
egyedfejlődés során változik és a különböző szövetekben, szervekben különböző lehet.

A másik különbség, hogy a genomra általában nem hat a külvilág, környezeti hatásokra nem reagál jól
definiált  adaptív  változásokkal.  Ezt  fejezi  ki  a  molekuláris  biológia  Crick  által  megfogalmazott
„centrális  dogmája”,  miszerint  a  biológiai  információ  a  DNS-től  halad  a  fehérjék  felé,  sohasem
megfordítva. Ezzel szemben az epigenom változhat a környezet hatására. 
Végül a harmadik különbség, amiről korábban már volt  szó: a DNS nukleotidorrendje lényegében
változatlan marad mind a mitotikus, mind a meiotikus sejtosztódás során. Ezzel szemben az epigenom
örökletessége  csak  a  mitotikus  osztódásra  vonatkozik,  a  meiózis  általában  letörli  azt,  azaz
nemzedékeken  át  –  többnyire  –  nem öröklődik.  Ez  alól  a  szabályszerűség  alól  azonban  vannak
kivételek és ezek nagyon érdekesek és fontosak. 

A környezet által előidézett epigenetikus változásra egyetlen konkrét példát mutatnék be. Már régen
ismert,  hogy  a  laboratóriumi  patkányok  „személyiségét”  döntően  befolyásolja,  hogy  életük  első

2 Epigenetika (Biológia) - Meghatározás,jelentés - Online Lexikon - MiMi.hu
https://www.mimi.hu › ... › Epigenetika
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hetében mennyit  nyalogatja,  szeretgeti  őket anyjuk. Az ilyen „szeretettel nevelt” patkányok felnőtt
korukban  határozottabbak,  kockázatvállalóbbak,  szorongás-mentesebbek,  mint  a  rossz,  gondatlan
anyák  gyermekei.  Nos,  ez  a  különbség  tettenérhető  az  epigenomban  és  kialakulásának  biokémiai
mechanizmusai is többé-kevésbé tisztázottak.  Talán még érdekesebb, hogy ez az eredmény bizonyos
fokig  reprodukálható  embernél  is.  Kanadai  kutatók  nagyszámú  öngyilkos  epigenomját  vizsgálták
ugyanabban a régióban, ahol a patkányoknál különbség volt az anyai gondosság függvényében, majd
két részre osztva a mintákat,  kiderült,  hogy azok, akiknek az élettörténetében kimutathatók voltak
súlyos  gyermekkori  traumák,  állandó  bántalmazás,  szexuális  abúzus,  alkoholista  szülők  stb.,  más
epigenetikus mintázatot mutattak, mint a többiek, illetve a nem öngyilkos kontrollcsoport. 

Az epigenetika a modern biológiában a gének olyan öröklődési formájának vizsgálata, amely nem jár
együtt  a  DNS szekvenciájának megváltozásával.  A vizsgálat  arra a kérdésre keres választ,  hogy a
környezeti  tényezőknek  a  szülőkre  gyakorolt  hatása  milyen  változásokat  okoz  az  utódok
génkifejeződését tekintve. 

Az  orvostudomány  régi  nagy  kérdése,  hogy  egyes  betegségek  genetikai  vagy  inkább  környezeti
tényezők befolyása miatt alakulnak-e ki. Vannak olyan kórképek, ahol ma már teljesen egyértelmű a
magyarázat.  Ilyen  például  az  idegsejtek  leépülésével  járó  örökletes  betegség,  a  Huntington-kór:  a
betegség  a  genetikai  meghatározottság  klasszikus  példája,  hiszen  ha  valaki  hordoz  egy bizonyos
génmutációt, annál később egészen biztosan kialakul az idegrendszer károsodása.
Más kórképeknél ezzel szemben nem a génjeink, hanem elsősorban a környezeti vagy életmódbeli
tényezők  tehetők  felelőssé  a  megbetegedésért.  Ilyen  például  a  tüdőrák:  bár  ebben  az  esetben  is
ismertek a betegségre hajlamosító génváltozatok, a daganatok kialakulásának oka az esetek 85-90%-
ában a dohányzás. Egy másik, ennél szélsőségesebb példa, ha nem tüdőrákban, hanem autóbalesetben
halunk meg: ilyenkor egészen biztos, hogy génjeink nem hajlamosítottak minket erre a sorsra.
A legtöbb betegségre az jellemző, hogy a hajlamosító génváltozatok és a környezeti tényezők együtt
vezetnek az egészség romlásához. Az imént említett tüdőrák erre is jó példát kínál. Az utóbbi évek
kutatásaiból  kiderült  ugyanis,  hogy még a dohányosok között  sem egyforma a rák kialakulásának
kockázata. A 15-ös kromoszómán található egyik génváltozat - attól függően, hogy hány példányban
van jelen - 30, vagy akár 80%-kal is megnövelheti a cigarettázók tüdőrákra való esélyét.

Igen,  ezek után megkérdezhetjük,  hogy mindezen elméleti  „okoskodások” hogyan hatnak az
írásra és az azt befolyásoló körülményekre. Nagyon fontos megvizsgálni, hogy a MÍTÉSZ által
végrehajtott ikervizsgálatok esetében mindezek miként jelennek meg!

Epigenetika és ikervizsgálatok3

Sokak számára az egypetéjű ikrek egyformasága minden kétséget kizáró módon bizonyítja a genetika
környezeti hatásoktól független erejét. Ám az epigenetikusok figyelmét éppen azok az esetek keltik
fel,  amikor  az  egypetéjű  ikrek  mégsem  tökéletesen  azonosak,  például  nem  teljesen  egyezik  a
fogékonyságuk  bizonyos  betegségekre,  vagyis  előkerülnek  az  életkor  előrehaladtával  kialakuló
epigenetikai  különbségek.  Úgy  tűnik,  hogy  a  fiatal  egypetéjű  ikrek  hasonló  DNS-metilációs
mintázattal rendelkeznek, míg a kor előrehaladtával ez megváltozik. 

Lehetséges,  hogy éppen  a  metilációs  mintázatban  rejlő  különbségek  vezetnek  a  betegségek  iránti
eltérő fogékonysághoz, a szklerózis multiplex esetében ezt azonban egyelőre nem sikerült igazolni.
A kutatócsoport az epigenetikai mintázat és a hírvivő-RNS-ek vizsgálata ellenére sem jutott közelebb
a  megoldáshoz.  Miután  összevetették  egymással  az  egyik  ikerpár  teljes  genetikai  állományának
bázissorrendjét,  nem  találtak  olyan  genetikai  eltérést,  amely  felelős  lett  volna  a  betegség
megjelenéséért. A teljes szekvenciavizsgálatot a három ikerpárból ugyan csak az egyiknél végezték el,
de  a  másik  két  ikerpárnál  is  összehasonlítottak  körülbelül  egymilliónyi  apró  genetikai  eltérést
(pontmutációt), és ez sem vezetett eredményre. Az ikrek genetikai állománya mindenben megegyezett,
a párok egyik tagja mégis beteg volt, a másik pedig egészséges.

3Magyar Tudomány - Ikerkutatások és epigenetika - MeRSZ
https://mersz.hu › matud__576
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A génkifejeződés  mintázataiban  ugyan  sikerült  eltéréseket  találni  az  ikerpárok  tagjai  között,  ez
azonban nem függött össze a betegséggel - olvasható a kutatási beszámolóban.

Mi lehet az ikrek közötti eltérés oka?

"Az új tanulmányban az ikerpárok teljes genetikai állományát átvizsgálták, így nagy valószínűséggel
kijelenthető,  hogy  a  szklerózis  multiplex  kialakulását  önmagukban  nem  indítják  be  a  genetikai
eltérések. Jelen pillanatban nem tudunk olyan genetikai okot mondani, amely megmagyarázná, hogy
miért alakult ki a betegség az ikerpárok egyik tagjánál, és miért nem jelent meg a másik testvérnél" -
mondta David Hafler, a Yale Egyetem neurológusa. 4

A betegség kockázatát növelő génváltozatok közül a most vizsgált ikerpárok is hordoztak néhányat, de
úgy  tűnik,  hogy  ezek  nem  elegendőek  ahhoz,  hogy  megjelenjen  valakinél  a  betegség.  "Olyan
tényezőknek  is  létezniük  kell,  amelyek  előmozdítják  a  kórkép  megjelenését  akkor,  ha  a
kockázatnövelő  génvariánsok  is  jelen  vannak.  Ez  történhetett  a  beteg  ikreknél,  az  egészséges
testvéreknél viszont hiányozhatott a környezeti kiváltó ok. Lehetséges, hogy a megegyező genetikai
kockázattal jellemezhető ikrek beteg tagjánál a környezeti tényezők ismeretlen keveredése vezetett a
kórkép kialakulásához" - mondta Hafler.

A betegséget elősegítő környezeti  tényezők között lehet  a dohányzás,  a D-vitamin-hiány,  valamint
egyes vírusfertőzések. A jelenleg leginkább elfogadott elmélet szerint az Epstein-Barr vírus lehet az,
amely beindítja az immunrendszer saját szervezet elleni támadását. Ha valóban így van, akkor egyedi
genetikai különbségeink eltérő módon befolyásolhatják immunrendszerünket, és végül ez döntheti el,
hogy megbetegszünk-e vagy sem.

Stephen Kingsmore rámutatott arra, hogy "...most csak az immunsejteket elemeztük, lehet, hogy mégis
rejtve  maradt  előlünk  még  valami.  A jövőben  meg  kellene  vizsgálnunk  a  betegség  által  érintett
idegszövetet is, amiből talán kiderülhetne, hogy az ikrek között mégis vannak genetikai különbségek.
A  másik,  hogy  a  teljes  genomszekvenciát  egyszerre  több  ikerpár  esetében  is  érdemes  lenne
összehasonlítani."

Az írásanalitikusok által  elvégzett  alapikervizsgálatok során keletkezett  több száz írás újbóli
feldolgozása talán választ ad majd arra is, hogy az epigenetika milyen hatással van (lehet) az
írásra. 

4Világelső elemzést végeztek gének és környezet viszonyáról - Origo
https://m.origo.hu › tudomany › 201004...
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Dr. Csizmazia Endre
A kvantumelmélet (hatása az írásra)5

Az írás a gondolat térben és időben megdermedt anyagi vetülete.

Ha az egyes betűket egységnyi kvantumként kezeljük, akkor a szavak is egységnyi kvantummá állnak
össze, csak itt több az energia és az információ, vagyis az írás egy tudati teremtés végterméke.

Mi a kvantum?6 Kvantum szó jelentése-kvantum (főnév)

1. Alapvető mennyiség, amely jellemez egy mérhető dolgot. Egység, amellyel növelhető a mérhető
mennyiség. 
A kvantum nagysága függhet a választott mértékegységtől. A gépkocsi sorozatgyártásának kvantuma
az „egy gépkocsi”, mivel egy részben összeszerelt autó még nem eladható. 

2. Fizika: Az energia legkisebb egysége; hatás kifejtésére képes állandó rezgésű részecskecsomag. 
Ha a  kvantum hullámhossza eléri a szemmel érzékelhető tartományt, akkor fényt kapunk. A fizikus
nem tud a kvantumnál kisebb mennyiséget megmérni, de tudja, hogy ez is több részecske együttes 
hatása. 

Eredet [kvantum <német kvantum (kvantum, mennyiség) <latin quantum (mennyi) < quam (mennyire,
hogyan)]

Mi a kvantumelmélet?7 kvantumelmélet [m-e] főnév (fizika) 

Az  az  elmélet,  amely  szerint  az  energia  átadása,  kisugárzása  a  természetben  nem folyamatosan
történik, hanem kis ugrásokban, legkisebb egységekben, ún. kvantumokban. 

A kvantumfizika és kvantumelmélet kifejezéseket gyakran a kvantummechanika8 szinonimájaként
használjuk,  máskor  viszont  bővebben  beleértjük  a  kvantummechanika  előtti  régebbi
kvantumelméleteket is, vagy amikor a kvantummechanikát egy sokkal szűkebb értelemben
használjuk (a klasszikus mechanika mintájára), akkor beleértjük az olyan elméleteket például, mint a
kvantumtérelmélet vagy annak első kidolgozott változatát, a kvantum-elektrodinamikát. 

A kvantummechanika egy rendszer pillanatnyi állapotát a hullámfüggvénnyel ábrázolja, ami a mérhető
tulajdonságok – azaz a megfigyelhető mennyiségek- valószínűségi eloszlását írja le. Megfigyelhető
mennyiség  például  az  energia,  térbeli  helyzet  (a  nem  relativisztikus  elméletben),  impulzus,
impulzusmomentum. A kvantummechanika általában nem rendel határozott értékeket a megfigyelhető
mennyiségekhez, hanem becsléseket ad a valószínűségi eloszlásukra. 

Ezek az elméletek miként jelen(het)nek meg az írásban?

Kőbe, papírba merevedett írásnál, pont az a lényeg, hogy az idő illan el belőle.(?)
Az  írás  kvantumfizikai  megközelítésénél  vizsgálni  kellene  a  tudatos  írás  térbeli  és  időbeli
kötetlenségének kiegészítését tudattalan, különleges észlelések sorozatával.

Egyes vélemény szerint az írás az író személy tudatos, a 4. dimenziót, az időt nélkülöző, olyan
információs  tevékenysége,  mely  az  általa  közölni  szándékozott  elsődleges  információ  két
dimenzióban, síkban való rögzítését eredményezi.
Az írás több eltérő szempontból vizsgálható, aszerint, hogy az információ a hordozás, az energia, az
idő, vagy a téri megjelenés szempontját vesszük elsődlegesnek. 

5 Dr. Csizmazia Endre írásos megjegyzései a MÍTÉSZ Kutatási Bizottság tagjai számára

6Kvantum szó jelentése https://wikiszotar.hu › ertelmezo-szotar

7kvantumelmélet | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár - Arcanum
https://www.arcanum.hu › online-kiadva...

8Kvantummechanika – https://hu.m.wikipedia.org › wiki › Kvan...
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Az elsődleges  információ szempontjából  az  írás  egy kétdimenziós,  (sík  és  tér)  rendszerben képes
hordozni  az  elsődleges  információt  az  egyezményes  jelek  által.  Hagyjuk  figyelmen  kívül  egy
pillanatra, azt, hogy pl. kőbe nem lehet mélység (?), tehát 3. térdimenzió nélkül jelet hagyni, hiszen, ha
pl. egy graffitit nézünk, akkor a durva falfelszínen a festék adta harmadik dimenzió elhanyagolható, és
nem  is  járul  hozzá  az  elsődleges,  tehát  a  Tudatos  Tudat  által  közölni  szándékozott  információ
átadásához. Amennyiben egy hőérzékeny papírra írunk, akkor még ez a minimális 3. térdimenzió is
elveszik, anélkül, hogy ez az információt lényegileg befolyásolná. Tehát az írás ebből a szempontból
lényegében kétdimenziós, a három dimenziós térben és képes így is hordozni a szükséges információt.

Ha kézírásról beszélünk, akkor már mindenképpen jelen van a harmadik dimenzió is, (a nyomaték), ez
azonban már nem az eredeti információról ad újabb plusz információt. Itt egy olyan folyamat zajlik le,
kiegészülve a szabályos egyezményes írásjelek módosulásával, ami egyrészt a közlő személyről ad
információt, részben tudatosat, részben tudatalattit. Másrészt az ekkor a kvantumfizikai térben lezajló
folyamatok  energetikai  információs  hatásáról  van  szó  a  tudatalattiban,  ösztönös  formában
megnyilvánulva az írásképben. 

Ha a tudat provokálta változás a kvantumfizikai térben eléri azt az energetikai – informatikai szintet,
hogy az eseményhorizont  felett  megnyilvánul  a fizikai  világban fizikailag is  értelmezhető módon,
akkor ezt mind a tudat, mind a tudatalatti észleli és ezek együttműködése lesz az írás. Ha azonban a
kvantumfizikai hatás nem éri el ezt a szintet és nem nyilvánul meg a fizikai síkon, akkor a létrejövő
potenciális  hatás  a  tudatalattiban  fog  csak  változást  előidézni.  Ezt  nevezzük  intuíciónak,
megérzésnek, előrejelzésnek. 

Mi a helyzet az idővel?

Első körben le kell szögezni, hogy az írást, akár két, akár 3 dimenziós téri cselekedetnek fogadjuk is
el, nincs meg idő nélkül. Amíg az írás készül, a folyamat zajlik, addig két téridő fajtával találkozunk.
Ezek pedig a múlt és a jelen. A múlt amit már leírtunk, a jelent az éppen a toll hegye alatt keletkező
írásrészlet képviseli. 
Az írás szempontjából tehát megállapíthatjuk, hogy nincs jövő!(?) (Megjegyzés: ha lenne, akkor az
már a jóslás kategóriájába tartozna, így csak egy orientációt tudunk feltételezni.)

Most nézzük az információt, amit az írás rögzít, vagy közölni akar velünk. 
Ebben az esetben „még rosszabb” a helyzet. Itt ugyanis már csak múlt létezik. Sőt! Nincs is igazán
idő.  Az  a  gondolat,  dolog,  történés,  amiről  írunk,  pontosabban  írtunk,  az  az  adott  pillanat  képét
próbálja meg rögzíteni.  Itt  csak az a gond,  hogy amíg hallva egy beszédet,  vagy látva egy képet,
egyszerre ragadjuk meg az összes információt, addig ezeket külön - külön kell leírni és az írás csak az
adott pillanatot rögzíti.
Egy csendes tóparti táj több oldalas leírásába nem fér bele, hogy a következő pillanatban egy fuldokló
éles sikolya hallatszik, ez már egy újabb „írás” ami megint csak a sikolyt, mint tényt rögzíti, de abban
a  pillanatban,  amikor  elhangzik,  nincs  előtte  csend  és  utána  hangzavar.  A jövő  meg  ebben  a
kontextusban végképp nem működik. Ha most leírunk egy jövőbeni tervet, pl. kirándulni megyünk
holnapután a hegyekbe, „még meg sem száradt” a tinta az íráson, amikor kapunk egy telefont, hogy
meghalt  egy rokon és aznap lesz a temetése.  A jövő elérhetetlen az írás számára,  pláne ha aznap
elromlik az autónk, akkor még ez a program is módosul. 

Az írás az író személy tudatos, a 4. dimenziót, időt nélkülöző, olyan információs tevékenysége,
mely  az  általa  közölni  szándékozott  elsődleges  információ  két  dimenzióban,  síkban  való
rögzítését eredményezi. 

Az írás harmadik térdimenziós információja a duktor tudatalatti  reakcióját és információját
jeleníti  meg  az  írás  által  hordozott  elsődleges  információval  kapcsolatban.  A kettő  közötti
kvantumfizikai  kapcsolatot  a  felhasznált  szavak  adják.  Ugyanis  az  információ  leírása  során
minden  szó  „végtelen  számú”  rokon  értelmű  szóval  lenne  behelyettesíthető.  A  potenciális
választható lehetőségek közül a duktor azonban azt a szót fogja kiválasztani, mely a tudatos és
tudatalatti  folyamatok  eredőjeként  legjobban  közvetíti  az  olvasó  felé  az  átadni  kívánt
információt. 
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Dr. Farkas László, PhD
Az íráskép-földrajz fogalmi apparátusa 

Lektorálta: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára, 
az NKE egyetemi tanára, a MÍTÉSZ tiszteletbeli tagja

A publikáció alapja 2012-ben a szerző PhD dolgozatában lett  először megfogalmazva, majd 2015.
szeptember 25-én a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében elhangzott
előadásban  lett  részletezve  és  összefoglalva.9 A rendezvényt  akkor  a  Zürichi  Magyar  Történelmi
Egyesület szervezte. 

ÍRÁS és ÍRÁSKÉP-FÖLDRAJZ 

Írásanalitikai  megközelítéssel  az  írás  elemeinek  térbelisége  értelmezhető  szűkebb  és  tágabb
vonatkozásban. 

Az írásanalitika az írás különféle, önálló és egymástól szét nem választható dimenzióival együttesen
foglalkozik. Ezek alapján vizsgálja az írás keletkezésének korszakához köthető időbeliségét, földrajzi
térbeliségét, az ember történelmének, kultúrájának társadalom-földrajzi folyamatait, az írófelületet, az
íróeszközt  jellemző  sajátosságait  és  a  készítőjéhez  kapcsolódó  pszichés,  anatómiai,  „genetikai”
vetületeket.

A szűkebb értelmű térbeliség adja az alapját az írás sajátosságainak grafológiai elemzésére, míg a
tágabb térbeliséget az íráskép-földrajz vizsgálja, hisz annak már földrajzi aspektusai is lehetnek.

A SZŰKEBB TÉRBELISÉGET megközelíthetjük az írás szerkezeti elemeivel.
Az előadás összeállításánál felhasználásra került a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen megvédett PhD
értekezés teljes anyaga.10

Az írás szerkezete
A kéz(agy)írás valódi projektálása a személyiségnek.
Az írófelületen mozgó íróeszköz létrehozza a mikromotoros mozgás produktumát, ami szimbolikus és
kicsinyített mása életterünknek.

Elemei: statikus, és dinamikus.

Struktúrái: 1.) Makro 2.) Mezo 3.) Alap 4.) Mikro (minden illusztráció Farkas László szerkesztése)

1.) Makrostruktúra
- Írástömb
- Szövegtömb
- Margó
- Tagoltság: bekezdés megléte

2.) Mezostruktúra
- Megszólítás
- Aláírás: az írástömb kitüntetett sora, a szövegtömb után az író személy névaláírása, lehet: teljes név,
vezetéknév, keresztnév, szignó
- Szavak, szótávolság
- Sorok, sortávolság

3.) Alapstruktúra
- Betű: a mérendő szerkezeti elem
-  Zónák (alsó,  középső,  felső):  a  szóban,  sorban valamennyi  betűszem felső,  alsó érintőpontjának
összekötésével kialakuló képzeletbeli vonal 3 sávra osztja a betűket.
- Írásnagyság (középzónás betűk mérése)

9 https://epa.oszk.hu/01400/01445/00015/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2016_1_132-150.pdf

10  http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193&vid=10493
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-  Írásszélesség  (-  elsődleges  szélesség:  betűszélesség,  a  betűszem jobb és  bal  érintőpontjainak  az
alapvonalra vetített távolsága, - másodlagos szélesség: betűtávolság, a betűk közötti távolságot jelenti,
a kötővonalak szélességét)
- nagybetűk magassága, nagybetűk szélessége

- Kötöttség (- kötött, - kötetlen)

- Kötési mód: duktus, a törzsvonalakat összekapcsoló vonal

- Dőlés: a betű törzsvonala vagy betűtengely és a betű alapvonala által bezárt szög

- Sodrás (bal, jobb)

4.) Mikrostruktúra
- Ovál: középzónában elhelyezkedő, önmagába visszatérő zárt görbe, kör vagy ellipszis, (a,d,g,o,ö,q,
lehet: p,b)
-  Hurkok:  ívelt  vonalvezetésű,  önmagát  keresztező vonallal  létrehozott  csepp alakú bezárt  terület,
mindhárom zónában lehet
- Kezdő és végvonalak: betűszem előtti, utáni vonal, előfordulhat a toll felemelése esetén a szó közben
is
-  Ékezetek: a hang hosszúságát v. rövidségét jelöli az írásban, felső zónában van a norma szerint, a
betűtest fölött
- Áthúzások (t- áthúzás)
- Szabadjegyek

A struktúrákból néhány térbeli példa (az ábrákat szerkesztett Farkas László)

Az  írástömb  a makrostruktúrán belüli  legnagyobb egység. Az írásminta  teljes egésze beletartozik,
vagyis tartalmazza a megszólítást, dátumot és aláírást is.

Az  írástömb  méretével  az  író  személy  jelzi  a  világban  és  a  társadalomban  elfoglalt  helyét,
tervezőképességét.  Például a  kicsi  írástömb  visszafogottságot,  gátoltságot  a  térfoglalásban  és  az
önkifejezésben, nagy kontrollt, kis térigényt, befelé fordulást, introverziót jelez.

Az íráselemzés  felhasználja  a  térszimbolikát, ezért  az  írófelületet  részekre bontja.  Az  írástömb
vízszintesen 3 irányban helyezkedhet el: jobb, bal és közép.

Függőlegesen: fent és lent.

A térszimbolika szerint az irányok más és más jelentéssel bírnak. Például:

Baloldal a múlt, anya, introverzió, visszafogottság, egoizmus.

Jobboldal a jövő, apa, extraverzió, haladás.

Fent a szellemiség, intellektus, fantázia, álmodozás.

Lent találhatók az ösztönösség, anyagiasság, szexualitás, de akár a természetszeretet jegyei is.

18



Konkrétan a bal–lent  értelmezése szerint kudarckerülő, érzelmi fejlődése korlátozott, önfejlesztése
gátolt, aszociális ösztönök, gyermekkori trauma, depressziós állapot, idős korban múltba nézés.

A margók az írástömb és a lapszél közötti be nem írt felület.

Az írásanalitika megkülönböztet még egy úgynevezett belső margót is, ami  a  szavak ingadozásából
keletkező változó szóközökből áll, amely létrehoz egy szövegen belüli árkot (más néven kéményt).  
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A soroknál létezik egy tudatos sortávolság, ami a szövegtömb nem bekezdéssel kezdődő soraiban az
első betűszemek alsó érintőpontjai között a bal lapszéllel párhuzamosan mért sortávolságok átlaga.

Szótávolság:  az  első  szó  jobb oldali  középzónás  érintőpontjának,  illetve  a  második  szóval  oldali
középzónás érintőpontjának vízszintes segédegyenesre vetített távolsága.

Mérhető  még  a  szó  alapvonala,  alakzata,  iránya,  magassága,  szélessége,  kötővonala,  kötöttsége,
kötésmódja, amely lehet

girland: ívelt vonal, mely felül nyitott, alul zárt formát hoz létre,

árkád: ívelt vonal, mely alul nyitott, felül zárt formát hoz létre,

szög: a mozdulat megállításából és irányváltoztatásából létrejövő, vonaltörést tartalmazó forma,

fonalas (hullámos): ívelt vonal, amely kígyózó formát hoz létre,

kettős  ívelés:  a  szög átalakításából  származó,  a  törzsvonal  és  a  kötővonal  szétválásával  létrejövő,
legalább két, egymást követő ívből álló hullámvonal, melynek magassága eléri a középzóna méretét,

sacre-coeur: támasztott és szöges kötésmód.

Zónák: közép, felső, alsó.

Írásanalitikai elsődleges szélesség–betűszélesség: a betűszem bal és jobb érintőpontjának vízszintes
segédegyenesre vetített távolsága.

Írásanalitikai  másodlagos  szélesség–betűtávolság:  az  első  betűszem  jobb  érintőpontjának  és  a
második betűszem bal érintőpontjának vízszintes segédegyenesre vetített távolsága. 
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A TÁGABB TÉRBELI ÉRTELMEZÉST

megalapozó íráskép-földrajz gondolata egy írásalapú ÍrásSzemészet®-i kutatáshoz kapcsolódik.

A kutatás  arra  irányult,  hogy  szemészeti  szűrőeljárást  fejlesszünk  ki  az  írás  segítségével.  Azt  a
felvetést  vizsgáltuk,  hogy  alkalmas-e  az  írás  a  szemészeti  állapot  kimutatására,  illetve  vannak-e
adekvát szemészetspecifikus írássajátosságok?

A felmérések során adottak voltak azok a szociokulturális ismérvek, amelyek befolyásolhatják az írás
keletkezését. A vizsgált populáció életkor megoszlásán, a családi-szülői helyzetén, a nemzetiségbeli
hovatartozásán  túl  feltételezésünk  szerint  meghatározó  szerepet  játszhat  a  lakóhely
településszerkezete, mérete és a hagyományok.

A kutatás  módszertani  alapkérdései  közé tartozott  a  különböző régiók általános iskoláiban történő
reprezentatív felmérés annak érdekében, hogy az alap-írássajátosságokat felderítsük.

A vizsgált populáció elsősorban 8-12 éves általános iskolások körét tette ki.

A  kutatás  sajátosságának  tekinthetjük,  hogy  ezt  a  korosztályt  orvosi-szemészeti  szempontból
alapvetően  csak  az  iskolai  kötelező  orvosi  szűrések  érintik.  A  nyilvántartások  és  az  orvosi
tájékoztatások szerint áttekintő és célirányos statisztikai adatok a nyilvánosság számára nem állnak
rendelkezésre.  A  kutatás  protokolljának  kialakításakor  megteremtettük  saját  adatbázisunkat  és
funkcionális statisztikákat – nem, életkor, orvosi vizus, szülői háttér szerint –állítottunk fel.

Összesen 2241 vizsgálatot végeztünk el négy megye (Zala, Fejér, Pest, Bács-Kiskun) 9 iskolájában
2002-2005 között. A részeredmények szerint az egyes térségekben élő általános iskolások szemészeti
adataiban statisztikailag értékelhető különbségek mutatkoztak. Az alábbi táblázat százalékos formában
mutatja,  hogy a  2241 fős  mintát  alapul  véve  az  ország  különböző  régióiban  milyen  eredmények
születtek a szemészeti állapotot illetően.

Vizsgálati kategória/megy Zala Fejér Pest Bács Országos

Nincs szemelváltozás és a szülő sem jelezte - ép szemű 9 46 59 55 56

Szemelváltozás szülői kontrollal - szemüveges 9 19 7 17 13

Szemelváltozás szülői kontroll nélkül - hajlam 22 27 31 24 26

Nincs szemelváltozás a szülő jelölésével - rossz a korrekció 8 3 5,5

Vizsgálati eredmények régiós felosztásban 
(szerkesztette Farkas László)

A következő fontos megállapításokat tehetjük a kutatás összesített adataiból:

1. A legkevesebb szemelváltozást Zala megyében regisztráltuk.
2. A legtöbb szemelváltozás és rossz korrekció Fejér megyében található.
3. A legtöbb hajlam Pest megyében mutatható ki.
4. Szignifikáns különbség van Zala és Bács-Kiskun megye értékei között.
5. Az országos átlagokhoz viszonyítva minden kategóriában elért maximális mutató magasabb értéket
jelez.

Az eredmények közötti  eltéréseket  értékelve arra a következtetésre lehet  jutni,  hogy az adekvátan
kimutatható  és  a  szemészeti  állapotot  jelző  specifikus  írássajátosságokon  túl,  a  földrajzi  régiók
különböző befolyásoló tényezőire is kell, hogy utaljanak az írásjellemzők.
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Erre a komplex választ az íráskép-földrajz adhat, amely keretén belül vizsgálhatjuk, hogy lehetnek-e
befolyásoló hatással a szubkulturális, földrajzi diszpozíciók a magyar népesség – az általános iskolai
tanulók – szemészeti állapotára.

Ez a  gondolat  adta  tudományos  megközelíthetőségét  annak az elgondolásnak,  hogy az írásképnek
lehetnek társadalomföldrajzi vetületei és nyomozható térbelisége.

Minden  új  irányzat  a  fogalom megalkotásával  kezdi  meg  önálló  életét.  Az  elnevezés  kialakítása
gondolatalapú  produktum  volt,  amely  során  először  az  íráskép  fogalmát  kellett  definiálni.
Véleményem szerint egy adott és szűkebb térben megjelenő írást felfoghatjuk úgy, mint egy képet,
amely gondolatokat közvetít. A szűkebb tér tágítható földrajzi mértékben is, s ekkor már jelen van egy
földrajzi  tér  és  az  ahhoz  kapcsolódó  tartalom.  Ezek  figyelembe  vételével  logikus  szóalkotás
eredménye volt az íráskép, amelynek van földrajzi vonzata.

Feltehetjük  a  kérdést,  hogy  miért  íráskép-földrajz?  Miért  nem  írásföldrajz,  vagy
képírás-földrajz?

A képírás, jelentésrögzítő jelek kizárólag szemantikai információkat tartalmaznak, fonetikaiakat nem.
A 20. század első évtizedében bukkantak rá a spanyolországi Santillana de Mar közelében, az Altamira
barlangra, amelynek falain a jégkorszakból származó bekarcolt és kiszínezett állatrajzok, bölények,
vaddisznók, vadlovak ábrázolatait fedezték fel. A barlangbeli ábrázolások évezredekkel előzték meg a
művészi rajzolást, ugyanúgy évezredekkel előzte meg a képírás a betűkkel való írást.  Az Interneten
való kommunikáció nem lenne ugyanaz, ha nem rakhatnánk  mosolyokat, kacsintásokat mondataink
végére. Ezen kívül ott a temérdek ikon, amely az oldalakon való navigálást könnyíti meg.

A képírás  mondanivalóját  képek segítségével  közli.  Az  a  gondolatcsoport,  amelyet  egy-egy ilyen
piktogram  tartalmaz,  többé-kevésbé  tetszés  szerinti  szavakkal,  szabadon  választható  sorrendben
mondható el. A képek, az írás és a használandó szavak közt nincs szoros kapcsolat. Egy kép többször
ismétlődhet, a szó is, ilyen módon a kép és a szó kapcsolata rögződik, s a kép egy és már csak egy
meghatározott szót jelent. Tartalmilag a kép értelme egyetlen fogalomra, szóra specializálódik, s attól
kezdve a rokon értelmű szavak közül csak ennek az egy szónak az írásjegyévé válik. Minél több ilyen
szókép – íráskép – „keveredik” a képek közé, a képírás annál inkább szóírássá válik.

A  képírás  jelei  konkrét  tárgyakat  ábrázolnak,  amelyek  kézzelfoghatók  és  látási  ingerek  útján
érzékelhetők. A jelek értelmezése társadalmi közmegegyezést feltételez, és a jeleknek nincs rögzített
hangértékük.

Az előbbi gondolatsor alapján elmondhatjuk, hogy átmenet sejthető a képírás és a szóírás által indukált
íráskép között.
A Magyar  Értelmező  Kéziszótár  szerint  az  íráskép  az  alábbiakban  fogalmazható  meg:  „Szónak,
szövegnek írott vagy nyomtatott alakja.”11

11 Magyar Értelmező Kéziszótár A-LY. Akadémia Kiadó. Budapest, 1987. 600.
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Az íráskép,  mint  átvitt  értelmű  fogalom megtalálható  a  tipográfia tárgykörében is.  „A tipográfia
nyomtatott betűkkel foglalkozó tudomány, melynek célja olyan írásképet kialakítani a betűtípusok és
betűcsaládok alkalmazásával, mely egyszerre esztétikus és célszerű. Modernebb megfogalmazásban az
információ megjelenítésének szabályrendszere.”12

Az íráskép fogalmát és értelmezését a betűtípusok csoportosításánál is használják:

„Könyvekben, újságokban, plakátokon naponta találkozhatunk az írás apró elemeivel: a betűkkel. A
történelmi korokban a betű alakját, így az írás képét is alapvetően az íróeszköz határozta meg.”

Az íráskép szó ma már a  művészetben  is használatos. Példaként említhetem a British Múzeum egy
kiállítását,  amelyet  „Word  into  art”  vagyis  „A szó  a  művészetbe(n)”,  vagy  még  inkább  „Szót
művészetté” címmel rendeztek meg, amely során kortárs, közel-keleti származású modern művészek
alkotásait  állították  ki.  Közös  jellemzőjük  a  betű,  a  szó  képének  különböző  transzformációi,
modifikációi, vagy pedig az írott szöveg valamilyen képi kontextusba történő illesztése. A kiállítás
nemcsak művészetelméleti kérdéseket tesz fel a nézőnek, hanem politikai és történelmi problémákat is
exponál.  A művészi formálás minden esetben az arab írásjegyeket, illetve az arab írásjegyekkel írt
szöveget teszi tárgyává.13

Érdekességként az alábbi ábrán bemutatok egy kiállított képet.

Ahmed Moustafa: Az isteni tökéletesség attribútumai, 2000. olaj, vízfesték, papír, 125×149 cm 
(Mestyán Ádám nyomán szerkesztette Farkas László)

Az  íráskép-földrajz  gondolatát,  fogalmát  és  egész  rendszerét  a  posztmodern  gondolkodás
eredményének  tekintem.  A  posztmodern  irányzat  képviselői  azt  vallják,  hogy  a  tudományos
tevékenység alapvető feladata nem a magyarázás, hanem a megértés.

A megértésnek viszont nem egyféle leíráson kell alapulnia, mivel az objektív valóság igen bonyolult,
tehát  a  mindössze  egy  szempontra  korlátozódó  leírás  nem  vezethet  a  valóság  megértéséhez.  A
tudomány  is  relatív  jelenség.  Azt,  hogy  valójában  tudományos  talajon  mozgunk-e  vagy  sem,
egyetlenegy dolog döntheti el, nevezetesen a tudósok között kialakult egyetértés. Az viszont, hogy ki
tartozik a tudósok köréhez, az adott társadalomban érvényes általános kultúrnormákból következik. 
Az  így  értelmezett  tudományban  elfogadott  tudományos  módszer  nem a  metatudományból  ered,
hanem a tudósok között létrejött íratlan megegyezésnek a következménye.

A mai posztmodernizmus, ahogy a fentiekből kitűnik, más gondolkodási módot ajánl, olyat, amely
lemond az  abszolút  világrendezés  igényéről.  Ez  új  kihívás  a  tudomány számára,  a  földrajz-  és  a
nyelvtudomány számára is, amely nyilvánvalóan új kutatási perspektívákat vázol.

12 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tipogr%C3%A1fia

13 MESTYÁN Ádám: Word into Art – Artists of the Modern Middle East -British Museum, London
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Az íráskép-földrajz fogalma

Az  íráskép-földrajz  az  írásos  jelenségek  térbeliségét,  ill.  az  azzal  összefüggő,  abból  levezethető
törvényszerűségeket vizsgálja. Az írásos produktum sajátosságai alapján magyarázza az emberi írásos
tevékenység és környezete okokozati összefüggéseit.

Egységes tudományterületnek tekinthető,  belső szerkezete tagolt,  sokrétű kutatási  irányzatai  között
találhatunk  kulturális,  egészségügyi,  írástörténeti  és  íráspszichológiai,  valamint  katonaföldrajzi
vonatkozásúakat.  Ez  a  megközelítés  az  íráskép-földrajz  multidiszciplináris  és  interdiszciplináris
jellegére utal, illetve az írás formai jellemzői miatt képes a részletekbe menő értékelésre.

Az íráskép-földrajz része lehet a társadalomföldrajznak, alapjaiban szorosan kapcsolódik a kulturális
földrajzhoz és a katonaföldrajzhoz, illetve az írás formai elemei révén az íráspszichológiához. Együtt
jelenhet meg a paleográfiai, a kulturális földrajzi és a nyelvföldrajzi kutatások téziseivel,  és közös
tudományos megállapításokat fogalmazhatnak meg.

Az íráskép-földrajz funkciója kettős

– egyrészt a sztenderdizált írásképek változása révén híven leképezi egy adott kor arculatát,
– másrészt a sztenderdizált íráselemektől egyedivé válik és lehetőséget ad az adott személyiség

megismerésére. 

Az íráskép-földrajz tárgya: az ÍRÁS és annak környezete.

Az  íráskép-földrajz  az  írás  alapján  vizsgálja  az  emberi  kultúra  történetiségét,  társadalomföldrajzi
folyamatait, földrajzi diszpozícióját, és annak változásait. 

Nagyon  fontos  szerepe  van  abban,  hogy  az  írás  alapján  megismerjük  egyegy  térség  kultúráját,
társadalomföldrajzi sajátosságait.

Az íráskép-földrajz kutatási területe több tudományterületet ölel át, ezek:
társadalomföldrajz,  emberföldrajz,  kulturális  földrajz,  katonaföldrajz,  szociálgeográfia,  paleográfia,
nyelvföldrajz, íráspszichológia.

Mindezeket figyelembe véve a következő ábrán vázolom az íráskép-földrajz helyét és kapcsolódási
irányait a földrajztudományban, illetve egyes tudományágakhoz.

Az íráskép földrajz helye és kapcsolódási irányai a földrajztudományban és az egyes tudományágakhoz 
(Tóth József nyomán szerkesztette Farkas László)

24



Az írás és annak „képe” függhet a földrajzi környezettől, az adott etnikumtól, annak szubkultúrájától
és akár az érintett  földrajzi  térségben található tájszólástól,  népviselettől,  a katonai jelenléttől  és a
geopolitikától is.
Tágabb értelmezésben felvetődhet az a kérdés, hogy mely körülmények hatnak az írásra, mint közegre,
ahol  sok  minden  mellett  a  társadalmi-,  politikai-,  katonai,  jelenlét  is  kimutatható.  Ebbe  a  körbe
sorolom, hogy egy, a mai felfogásban értelmezett nemzetet és annak írásbeliségét nem kis mértékben
befolyásolja szűkebb és tágabb környezete, annak minden elemével együtt.

Magyar vonatkozású történetek

Konstantinos  Porphyrogennetos  (Bíborbanszületett  Konstantin)  meghatározta  a  magyaroknak  az
onogur/onogundur  bolgárokhoz való viszonyát,  másrészt  bizonyította  a  magyaroknak,  mint  etnikai
entitásnak a jelenlétét a 7. század végétől kezdve a pontuszi szteppén egészen a Dunáig. Az általa
használt Hepta geneai (Hét törzs) kifejezés a magyarokat illette. A fellázadt és később a magyarokhoz
csatlakozott „kabar” törzsek körében a kivezényelt kazár haderő vérfürdőt rendezett és három törzs
ezért megszökött. A „kabar” szó nem népnév, hanem megjelölés, ami annyit jelent, mint elégedetlen,
zúgolódó, háborgó, lázadozó, zavart okozó. A szó az ősi háb szumir gyökről származik.

Ókori babiloni forrásokban Kr. e. 1100 körül jelentek  meg, az Egyiptomból kiűzött ún. hikszoszok,
azoknak  Szíriában és  a  mai  Palesztina területén kódorgó,   rablóhadjáratokat  végrehajtó,  turbulens
kötelékei; a felbomló hikszosz haderő csavargó egységeit hívják ezek a források „habiruknak”. A szó
az asszírok közvetítésével  belekerült  a szabir  nyelvbe,  és a magyar  háború,  háborgó,  habar,  kavar
szavak formájában mind mai napig megvan a fenti jelentéstartalommal.14

Néhány érdekesség a magyarsággal kapcsolatban

Nézzünk egy, a MAGYAR szó eredetét taglaló hitelesnek vélt forrásmunkát! 15 

A „magyar” népnév ókori nyomainak kutatása a dél-kaukázusi térben már 150 éve megindult. Kr. e. a
17. századtól  a Kr.  u. a 10. századig eltelő 2700 év folyamán babiloni, egyiptomi, asszír, káld-huni,
perzsa, görög, örmény, római, bizánci és arab forrásokban, különböző korokból származó különböző
nyelveken, különböző írásrendszerekkel, írásmódokon leírt és különböző helyeken talált leletek adatai
újra és újra értesítenek egy népről, amelynek a neve határozottan és egységesen ’m’ hanggal kezdődik
és  van  a  név  belsejében  egy lágy mássalhangzó,  amelynek  pontos  visszaadására  a  fenti  nyelvek
fonetikai rendszere képtelen.

„Ezt a rejtélyes mássalhangzót ezek a nyelvek megpróbálják jelölni ’d’, ’dz’, ’t’, ’t’, ’tz’, ’ts’, ’z’, ’k’,
sőt ’x’, betűjeggyel is, sőt az arabok ’dz’, ’dzs’, az örmények ’gh’ hangokkal is.” 
És „ez a név a Kr. e. 5. századig ’mita’, ’mitha’ (többesben mitanni), ’mada’, ’méd’, ’médj’, ’médz’,
’manni’,  ’manda’,  ’maza’,  ’matia’ (többesben matiani) ’matsi’ (többesben matsien), ’musk’, ’max’,
’mag’, torzulásokban jelenik meg, illetőleg a különböző írásrendszerűkből latin betűs
írásra ilyen formában tette át ezeket a neveket az írástudomány. Feltűnő, hogy a  Kr.  e. 5. századtól
kezdve, a Káspi-vidéki és kaukázusi individuális népnevek felbukkanása során ugyanezek a nevek az
-ar, -or, -er, -ir, -inna népnév végződéssel ellátva jelennek meg a következő formákban: ’inad-inna’ (a
madából), ’max-era’ (a musk-ból), matchar (a matsi-ból), mezori (többes), mezorani (többes), mazori
(többes ), megari és maghiori mind kettő többes ), mazar, madzar, madjyr, matchar, magior, maghiar,
mogher, makar, madar, végül madzsar írásmódon.”

Ugyanez a név kisebb-nagyobb torzulásokkal megjelenik a dél-kaukázusi és  Kaszpi-tenger környéki
tér különböző földrajzi neveiben is.

14 HARMATTA János: A magyar honfoglalás írásos kútfői.
http://blog.kromek.hu/?page_id=1734

15  PADÁNYI Viktor: Dentu-Magyaria 2. rész
Szabir magyarság vagy onogur magyarság 2-1. http://blog.kromek.hu/?page_id=1734
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Mindezek alapján kétségbevonhatatlan – apodiktikus – érvénnyel ki lehet mondani, hogy ilyen nevű
nép, vagy népek a Kr. e. 17. és a Kr. u. 10. századok közti korban Elő-Ázsiában létezett, vagy léteztek.
Ezzel szemben a délkaukázusi térben és a Kaszpi-környéken ma semmiféle ’m’ hanggal kezdődő nevű
nép nem található, de az egész Eurázsia területén is csak három van, KeletÁzsiában a ’mandzsuk’,
Indiában a ’mundák’ és Közép-Európában a ’magyarok’.
A fenti különböző torzulású formákból kiszublimálható fonetikai bázis feltűnően hasonlít a ’magyar’
népnévre, amelynek 1100 év alatt magának is voltak Magor, mogyer és megyer torzulásai, sőt van egy
’madjar’ és ’mátyár’ torzulása is.

Földrajzi  nevekben  ez  a  népnév  a  következő  helyeken  és  torzulásokban  fordul  elő  –  a  lista
természetesen nem teljes:
Maxera – dél-Kaszpi folyó Ptolomeusnál,
Mazara – város a Tigris és az Eufrátesz forrásvidékén,
Matsar – erőd a mai Pejbárt közelében,
Madzar – város a Kuma és Bybala összefolyásánál az észak-kaszpi térben,
Kaukázus Magyar-Hegység neve, Fekete-tenger Magyar-tenger neve,
’Madzsar-völgy’,  ’Madzsarok  faluja’ –  a  különböző  örmény  történelmi  és  földrajzi  munkákban
említve.
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A fenti  ábra  a  magyarság  Urál-vidéki  és  Kaukázus-alja  környéki  hazáját  mutatja  a  Kr.  u.  4–9.
században: 

A térképről Bendefy László úgy gondolta, hogy a Kuma folyó két oldalán elterülő egykori országot
régi utazók, pápai bullák, történetírók, földrajztudósok Kummagyaria névvel illették. A kummagyarság
magyar  népünknek  egy olyan  része,  amely a  9.  század  végén,  a  Meótisz-Káspi-Kaukázus-vidéki
őshazában a  besenyők támadásakor  elszakadt  a  mi  honfoglalóinktól,  és  attól  az  időtől  kezdve fél
évezreden át önálló állami életet élt.

Bendefy szerint a kaukázusi népek között még pár nemzedékkel ezelőtt is élő volt a hagyomány, hogy
a  Kaukázus  hatalmas  hegycsúcsainak  északi  lankáitól  egészen  a  Manics  folyóig  terjedő  területet,
melyet  a Kuma folyó szel keresztül,  több száz éven át magyar, illetve magyarokkal rokon törzsek
népesítették be.

Ezt  a  hagyományt  számos  írásos  bizonyíték  támasztja  alá,  például  Chorenei  Mózes,  az  örmény
történetírás atyja, „Arménia Földrajza" című művében azt közli, hogy abban az időben, vagyis Kr. u.
460 körül Északi Szarmáciában, tehát a Kaukázus északi lábánál a kazárok, húnok, bolgárok, bazilok,
abkázok és masszagéták mellett ott laktak a kuma-magyarok is.

Mai tudásunk szerint itt szerepel a magyar népnév legelső alkalommal az írott történelemben.

A térképen a kaukázusi magyar haza északi részét, ahonnan a honfoglalóink a besenyők elől 883-889-
ben elvándoroltak, a Levedia, a déli részt a kummagyar szó jelzi, ez azonban nem jelenti azt, hogy
ebben az időben a Don vidékén két (?) magyar haza volt.

Az  írás  kialakulásának  egyik  központja  –  a  tudósok  egy csoportja  szerint  –az  ókori  Közel-Kelet
mellett a Kárpát-medence és a Balkán térsége volt. A Kárpát-medence ősidők óta fekvésénél, földrajzi
adottságánál fogva az emberiség kultúrájának kialakulása szempontjából minden tekintetben alkalmas
terület  volt.  Ezt  a  tömeges  régészeti  leletek  is  bizonyítják.  Nem  véletlen  tehát,  hogy  az  írás
kialakulásának egyik bölcsőjeként is tekinthető. Sokan azt állítják, hogy a képírásból kialakult föníciai
írás, mint az első lineáris betűírás, rovásírásként a Kárpát-medencében is meghonosodott, és a magyar
nép ősi íráskultúrájaként máig fennmaradt.

A székely rovásírás kutatásának helyzete követhetetlen. Ezt a ’misztikus’,  különös írást az ótürk írás
kései ágának, végső soron arameus eredetűnek minősítették.

Ezt a nézetet 1990 óta a hivatásos kutatók sorra feladták. A székely rovásírás kutatása terén minden
alapvető kérdés tisztázatlan, még azt sem lehet tudni, miért kell vele egyáltalán foglalkozni, meg az
akadémikus ’tudomány’ is kihátrált.
A Homo sapiens kb. 100000 éve vándorolt át Afrikából a Közel-Keletre. Innen kb. 50000 éve indult
tovább Európába, Ázsiába és Amerikába. A régészek az eddig ismert első jelkészletet Kelet-Afrikában
találták,  melynek  kora  60-70000  év.  Okunk  van  annak  feltételezésére,  hogy  a  Közel-Keletről
szétvándorló népek mindegyike ismerte az írást, ezért az eurázsiai és amerikai ősírásokat genetikus
kapcsolat  fűzi,  fűzheti  egymáshoz.  Több olyan  mitológiai,  nyelvi  és  jelpárhuzam létezik ugyanis,
amelyek egymástól nagy időbeli és földrajzi távolságra lévő rendszerekben bukkannak fel. Közéjük
tartozik néhány eurázsiaiamerikai jelmegfelelés is, amely az írás kőkorszaki kezdeteit bizonyítja, ha
ezek a jelkészletek genetikusan összefüggenek.

E genetikus kapcsolatot az alábbiakban egy székely jelekkel olvasható anaszazi felirat segítségével
illusztrálom, amit az alábbi ábra mutat. Az anaszazi16 felirat egyes íráskutatók szerint a magyar nyelv
és egyúttal az emberiség legkorábbi másolatokban fennmaradt, kőkori eredetű fonetikus felirata.

16 A Chaco-kanyonban élt indiánok, a sziklavárosokat és bonyolult úthálózatot építő anaszázik történetét mindmáig rejtély 
övezi. Az indiánok körében számtalan legenda keringett arról, hogy a kanyonok között valahol egy mesés 
aranykincsekkel telezsúfolt ősi város, Quivira romjai rejtőznek. Az eltűnt város felkutatására irányuló próbálkozások 
azonban mind ez ideig kudarcba fulladtak. http://blog.xfree.hu/myblog.tvn?SID=&kat=1306&n=zsevi 
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Anaszazi korsó és feliratai
(Varga Géza és Clark nyomán szerkesztette Farkas László)

NYELVJÁRÁS ÉS KÖZNYELV. A NYELVJÁRÁS HATÁSA AZ ÍRÁSRA.17

Aki tájszólásban beszél, szülőföldjét képviseli.
A tájszólás hatását, megjelenését az írásban még nem vizsgálta az írásanalitika, ez még egy kutatási
feladat.
A tájszólásból elsősorban a laza, elnagyolt megformálásokat (amelyek részben a városi lazanyelvre is
jellemzők) ajánlatos elhagyni, pontosítani, például  vót, mán ~ má (már), mér, mié (miért), kő (kell),
ecce (egyszer) ementem (elmentem) -ban/-ben helyett -ba/-be.

Az  á színezetű  a hang  sokkal  inkább  elfogadható  palóc  származású  beszélőtől,  mint  (elvileg)
köznyelvet  beszélő  budapestitől.  A  palócok  nagy  része  ma  Szlovákia  területén  él,  ezért  nem
befolyásolták őket a magyarországi egységesítési törekvések. A palóc nyelvjárásnak helyi köznyelvi
változata is kialakult, de ettől még nem külön nyelv.

A dunántúliak  az  ú-t,  ű-t,  í-t  általában  röviden  ejtik,  esetleg  a  következő  mássalhangzó  erősebb
ejtésével pótolják a szótag hosszúságát, például: tanittó.

A tiszántúliak (és a pestiek egy része) viszont megnyújtják az első szótagbeli magánhangzót, például
Tíbor, kőrút, pósta. Ezekben a kérdésekben a helyesírás eligazít.

Nehezebb kérdés a betűhatárokat átlépő esetek megítélése. Ezek közül az özés (például:  mögvösz,
retök, föcske) a legnagyobb jelentőségű. Különböző mértékben, de nagy területre, több nyelvjárásra
kiterjed. A hangzás szempontjából határozottan kedvező, mert (a zárt ë-hez hasonlóan) csökkenti az e
terheltségét.

Kár, hogy nem került  át  nagyobb mértékben a köznyelvbe. Élő beszédben nyugodtan használható,
írásban inkább csak azokat az alakokat használjuk, amelyeknek a köznyelvben két alakjuk van (pl.
fel/föl, zsemle/zsömle.)

Szélsőségesebb és  ritkább jelenség az  ü-zés,  í-zés:  üdő,  üsmer,  üng  (idő,  ismer,  ing),  a  nyíltabb–
zártabb megfelelés:  gyűrő  (gyűrű),  burul  (borul),  lú  (ló),  szíp (szép),  kilís  (kelés),  mássalhangzó-
eltolódások:  vőfény (vőfély),  szappany (szappan), Istvány; gyi(j)ó (dió); gyün, gyütt, gyött  (jön, jött),
eltérő tőtípusok pl.  keves  (kevés),  tehen,  szőj  ~ szöv ~szől  (sző),  nagyobb mértékű vagy másfajta
hasonulások,  összeolvadások  (hal-  lám  (hadd  lám,  talló  (tarló),  mettanál  (megtalál),  Vazs  megye,
ödven vagy ötfen;  hangbetolds, pl.  tángyér. (tányér). Ezek sem többek, sem kevesebbek a köznyelvi
változatnál, csak mások. Erős különbözésük miatt ajánlatos megtanulni a köznyelvi megfelelőjüket, ha
valaki köznyelvi környezetbe kerül.

17 http://nyelvmuveles.hu/elveink/nyelvjarasok-es-koznyelv
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Az  erdélyi  bevándoroltak  hatására  –  de  talán  kényelmi  okokból  is  –  igen  terjed,  de  nem tiszta
szerkezet a kell legyen, kell menjek formula. Tekinthetjük úgy,  hogy a kell, hogy legyen szerkezetből
kimaradt  a  hogy.  Ha  nem  összetett  mondatnak  tekintjük,  (vesszőt  sem  teszünk),  akkor  két  igei
állítmány áll egymás  mellett. Szabatosabb a hagyományos és jellegzetes magyar megoldás, a kell +
ragozott főnévi igenév: kell lennie, el kell mennem.

Tájszavak

A legnagyobb  értéket  a  tájszavak  hordozzák.  Némelyik  közismert,  például  köztudomású,  hogy a
burgonyának  (konyhanyelven  krumplinak)  vannak  más  elnevezései:  pityóka,  kolompér,  s  hogy  a
kukoricát  némely vidékeken  tengerinek  hívják; az  egresnek is tájanként más és más az elnevezése.
Vannak kevésbé ismert tájszavak, pl.  iperedik (serdül, növekszik),  dinkatök, uritök (sütőtök),  herőce
(csörögefánk), nadály (vérszívó pióca), murok (sárgarépa), göbécs (kavics), pilinga (penge), melënce
(vájt fatál).

A  magunkkal  hozott,  találó  vagy  szép  tájszavakat  érdemes  alkalomadtán  közkinccsé  tenni,  de
természetesen meg kell őket magyarázni.

A nyelvjárások a nyelv „aranytartaléka”. Miként a 19. századi nyelvújítók merítettek belőlük,  ma is
lehetne  elővenni  feledésbe  merült  tájszavakat  új  fogalmak  megnevezésére.  A nyelvjárásokból  a
nyelvtörténetre,  sőt,  az őstörténetre is  lehet  következtetéseket  levonni.  Sajnálkozással,  ráolvasással
nem lehet  megmenteni  őket.  Csak úgy,  ha közszereplővé válnak.  Ha a köztájékoztatás (média)  az
egész nemzetnek szól, a tájaknak is képviseltetniük kell magukat benne.
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KUTATÁSI IRÁNY

Felvillantunk egy olyan példát, amelyben a található jelek elemzése lehetőséget ad az íráskép-földrajzi
kutatás számára: 500.000 éves véset édesvízi kagylókon.

Egy új kutatás szerint a Jáván élt korai emberek már jóval a Homo sapiens  megjelenése előtt
kagylókat használtak eszközként és vésőként. 
Édesvízi  kagyló  felszínébe  karcolt  egyszerű,  cikcakkos  mintát  írtak  le,  amely az  indonéziai  Jáva
szigetén  keletkezett  mintegy félmillió  éve.  A kutatók  szerint  a  lelet  hatalmas  lépés  volt  a  korai
embereknek, és arról árulkodik, hogy a Homo erectus faj – a Homo sapiens elődje – fejlettebb kognitív
képességekkel rendelkezett, mint korábban hitték.
Találtak egy kagylót, melyet eszközzé alakítottak lekerekített és csiszolt széllel, valószínűleg késként
vagy vakaróként használták. Egy másikon cikcakkmintát fedeztek fel, amelyet nagy valószínűséggel
cápafoggal véstek bele, a kutatók szerint az eddig ismert legkorábbi geometriai vésetet reprezentálja.
A véseteket talán azért nem fedezték fel korábban, mert szabad szemmel alig látszanak, a fosszíliákról
készített digitális fotókon viszont azonnal szembeötlenek.

Természetesen még nagyon sok olyan régészeti és paleográfia eset létezik, amelyeket érdemes lenne
az íráskép-földrajz elmélete és rendszerébe tartozó gondolatisága alapján kutatni.
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Dr. Farkas László–dr. Szidnai László

A Szidnai-Kiss-féle GrafoMéter használata, tudományossága és validálása 18

Lektorálta: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára, az NKE egyetemi tanára

A GrafoMéter  ötletét  és  elméleti  alapjait  az  1980-as  évek  végétől  dr.  Szidnai  László  okleveles
írásanalitikus  és  írás-szakpszichológus  alkotta  meg,  szoftverét  Kiss  András  informatikai  mérnök
fejlesztette ki. A feltalálók elképzelései szerint egy olyan általános számítógépes mérőeszközt akartak
kifejleszteni, amely kifejezetten speciális grafikus jelenségek (ilyen a kézírás is) térben és időben való
nagy felbontású rögzítésére alkalmas. 

Innen kapta a „GrafoMéter” elnevezést.

Nyugodtan  mondhatjuk  a  GrafoMéter  teljes  mértékben  magyar  találmány  és  a  maga  nemében
világelső.

A pszichológiai alapot Szidnai László bölcsészdoktori értekezése adta, amelyet 1995-ben védett meg a
debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. A mikromotoros mozgások vizsgálati lehetőségének
kifejlesztése révén megalkotta az írásmozgás individuális sajátosság-rendszerét, s ezzel a GrafoMéter
működési elvét. 19

Bár a készülék alapvetően komplex személyiségvizsgálati célokra készült, a gyakorlatban 1995 óta
elsősorban igazságügyi  területen,  2000-től  hazugságvizsgálati  céllal  alkalmazza Dr.  Farkas  László,
PhD, okleveles írásanalitikus.

A  GrafoMéter  elméletével  és  alapvető  gyakorlati  működésével  korábbi  publikációkban  már
részleteiben foglalkoztunk. 20

1. A GrafoMéteres vizsgálat írásanalitikai háttere

Elméletében a  2001-ben létrejött  írásanalitika,  felismerve  a  GrafoMéter  tudományos  jelentőségét,
alapműszerként használja különböző írásvizsgálatokra és tesztelésekre.

A sokszínű hazugságvizsgálati fogalom miatt célszerű az írásanalitikai alapú GrafoMéteres eljárást az
alábbiak szerint definiálnunk:
Hazugságvizsgálatnak  nevezünk  minden  olyan  eljárást,  melynek  során  a  kézzel  létrehozott
grafikumok törvényszerűen visszatérő  sajátosságai  alapján,  módszeres  és  objektív  eljárással,
olyan következtetéseket vonhatunk le,  amelyek a grafikum megszerkesztettségének módjából
kiolvashatók,  és  a  közlés,  a  vizsgálati  személy  által  igaznak/hamisnak  tudott  tartalmára
vonatkoznak.

Látható,  hogy  a  definícióban  nem  szűkítettük  le  a  vizsgálati  metódust,  így  elméletileg  többféle
modellel  felelhetünk  meg  a  fenti  kritériumoknak.  Eszerint  vizsgálhatunk  folyó  szöveget,  pl.

18 A teljes anyag megjelent a KNBSz Szakmai Szemle 2019/3. számában 
https://www.knbsz.gov.hu/letoltes/szsz/2019_3_szam.pdf

19 SZIDNAI László:  A  mikromotoros  mozgások  egy  vizsgálati  lehetőségének  kifejlesztése,  különös  tekintettel  az
írásmozgás individuális sajátosságaira, Doktori értekezés, KLTE Debrecen, 1995. Könyvtár

20 SZIDNAI László: A kézírás „on-line” vizsgálati lehetőségei, In: AGÁRDI Tamás-SZIDNAI László (szerk.): A grafológia
kézikönyve, Grafológiai Intézet, Budapest, 1998. III. 5.2. pp. 755–760.
FARKAS László: A grafométer működési elve és gyakorlata, In:  TÓTH Éva–BELOVICS Ervin (szerk.): A büntetőeljárás
segédtudományai II, Pázmány Press, Budapest, 2015. pp. 64–93.
FARKAS László: Az írás láthatatlan dimenziójának láthatóvá tétele, In: FARKAS László (szerk.): Írásanalitikai Kézikönyv,
MÍTÉSZ és T&F Veritas Kft, .Budapest, 2016. pp. 341–368.
FARKAS László: Grafométerrel az agyírás tudatalatti rejtelmes világában, KnbSz Szakmai Szemle, Budapest,
2018/2. pp. 116–129. http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2018_2_szam.pdf   
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végrendeletet,  használhatunk  mikroszkópot,  vagy  egyéb  segédeszközöket,  szkennert,  képrögzítő
eljárást.

2. A GrafoMéter, mint mérőeszköz fejlesztési lépcsői 

A műszer,  a  számítástechnika fejlődésével  párhuzamosan több generációs  fejlesztésen esett  át,  de
alapelvei változatlanok maradtak.

1991-  1991-  A GrafoMéter véglegesítése 1. generáció: 386 DX asztali gép, DOS operációs rendszer, házi
készítésű, zsinóros golyóstoll, külön adatfeldolgozó kártyák
1994-  1994-  A GrafoMéter  2.  generációja:  Pentium asztali  gép,  WACOM digitális  tábla  elem és  zsinór
nélküli golyóstoll, DOS és Win3,1 operációs rendszer
2015-2015- A GrafoMéter 3.  generációja:  Laptop USB2 porttal,  WACOM digitális  tábla  elem és
zsinór nélküli golyóstoll, Linux operációs rendszer
Ezen  publikáció  aktualitását  az  adja,  hogy bemutassuk a  műszer  gyakorlati  validitásához  köthető
hazugságvizsgálati alkalmazását, hiszen eddig nem összegeztük az elért eredményeket és nem vontunk
le következtetéseket az érvényességet és a hatékonyságot illetően.

Kizárólag  a  dinamikus,  online,  műszeres,  azaz  a  GrafoMéteres  eljárásra  koncentrálunk,  de  az
írásanalitika  lehetővé  tenné az  alábbiakban részletezett  háttérrel  az  egyéb módszerek és  eszközök
használatát is.

Az egységes gondolkodás és a tudományosság érdekében célszerű néhány fogalom tisztázása és ennek
megfelelő alkalmazása 21

3. A GrafoMéter tárgyilagosságának (objektivitásának) elmélete

Ennek a kritériumnak való megfelelés azt jelenti, hogy mennyire tárgyilagos, vagyis független a mérés
során kapott eredmény az adott módszert alkalmazó, a felmérést végző személytől. 
A  GrafoMéteres  vizsgálat  különböző  fázisaiban  a  vizsgálatot  elvégző  és  értékelő,  valamint  az
eredményeket  értelmező  személy  mindig  ugyanaz,  így  az  objektivitás  három  alapesetéről
beszélhetünk: 

(1) adatfelvételi objektivitás,
(2) értékelési objektivitás és
(3) interpretációs objektivitás

A GrafoMéteres vizsgálat során:
–  személyiségvizsgálat  esetében  a  populáció  minden  elemének  azonos  esélyt  biztosítunk,  hogy

bekerüljön  a  vizsgálatba  (Adatfelvételi  objektivitás:  a  Grafométeres  vizsgálat  protokolljának
egységes használata), 

– azonos körülmények között származnak az adatok (sztenderdizálás), 
– objektív mérések biztosítják az adatokat,
– a speciális szoftver révén egységes hibaszázalékkal keletkeznek az adatok (Értelmezési objektivitás:

útmutatóval- a részleteket egy korábbi cikkben dolgoztuk ki),
– az  elvégzett  vizsgálatok  adatai  összevethetők  (Kiértékelési  objektivitás:  hazugságvizsgálatnál

egységes értékelési protokoll szerint).

A GrafoMéter  szoftvere  és  protokollja  a  felsorolt  kritériumokat  a  gyakorlati  tapasztalatok
alapján alapvetően teljesíti.

21 RÓZSA Sándor, NAGYBÁNYAI NAGY Olivér, OLÁH Attila (szerk): A pszichológiai mérés alapjai, 
http://www.mek.oszk.hu/05500/05536/05536.pdf   
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4. A GrafoMéter megbízhatóságának (reliabilitásának) és érvényességének (validitásának)
elmélete

Ha  egy  műszer,  vagy  vizsgálati  módszer  megbízható,  akkor  megismételhető  és  konzisztens
eredményeket ad. 

A megbízhatóságot  rendszerint  több mérés  korrelációjával  vizsgálják.  Amikor  például  ugyanazt  a
feladatot két egymást követő alkalommal ugyanazoknak az embereknek adják, az első alkalommal
kapott adatoknak magas szinten kell korrelálniuk a második alkalom adataival. Ha a korreláció magas,
akkor azt mondjuk, hogy a vizsgálat, vagy egy műszer, esetünkben a GrafoMéter rendelkezik ismétlési
stabilitással.
Az érvényességi együttható annak a mértéke, hogy a vizsgálat valóban jól és valóban azt méri-e, amire
tervezték. Kétféle érvényességről beszélhetünk: az elméleti (konstruktum) validitásról, és a gyakorlati
(tapasztalati) validitásról.

A GrafoMéter egy olyan eszköz, amivel egy vizsgálatot többször megismételhetünk, így az eredmény
validitása jól vizsgálható.

Ahhoz, hogy tudjuk, lehet-e a tapasztalati érvényességen javítani, szükség van a GrafoMéter elméleti
validálására is, azaz annak vizsgálatára, hogy pl. a hazugság mint elméleti konstruktum, hogyan érhető
tetten operacionalizáláskor, azaz a megvalósításkor. Ehhez a hazugság fogalmát és elméleti hátterét
tisztázzuk a későbbiekben.

A konstruktív  érvényesség  azt  mutatja  meg,  hogy az  alkalmazott  műveleti  meghatározás  milyen
mértékben fedi le a fogalmi meghatározást. Ha két meghatározás között nagy az átfedés, magas fokú
érvényességről beszélhetünk. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  GrafoMéter  a  hazugság  vizsgálatára  fejlesztettük/terveztük,  így  ebben  a
pontban  már  érzékelhetően  elkülöníthetjük  a  poligráftól.  A  tapasztalat  azt  bizonyítja,  hogy  a
GrafoMéter azt méri, amire létre lett hozva, azaz a poligráffal ellentétben nem csak az idegrendszeri
változásokat, hanem magának a hazugságnak meglétét.

5. Az érvényesség és a megbízhatóság kapcsolata 

A  mérőeszközök,  a  célbalövéshez  használható  eszközökhöz  hasonlóan,  abban  térnek  el,  hogy
„találataik”  mennyire  szóródnak  egy  pontban.  Amennyiben  találataik  egymáshoz  közel  érik  a
céltáblát, az eszköz megbízhatónak tekinthető. Ha az egymáshoz közel eső pontok nem feltétlenül a
célunknak megfelelő helyre, a céltábla közepére esnek, ilyenkor az eszköz nem felel meg a célnak,
azaz nem érvényes. Érvényesnek és megbízhatónak azt az eszközt tekintjük, amelynek a találatai a
céltábla középpontjához közel szóródnak.

6. A hazugságvizsgálat alkalmazásának követelményei 

Az alkalmazási követelményeknek, a több mint százéves poligráfos technológia ellenére csak igen
fiatal kvázi sztenderdjei vannak, ebből talán a legismertebb a precedens eljárásokról elhíresült USA
egyik  Kerületi  Bíróságának  ítélete  (Daubert  v.  Merrel  Dow  Pharmaneuticals  Inc.  ügyben  2002.
március 5.), ahol az alábbi feltételekhez kötötte a büntetőeljárásban való tudományos bizonyítást: 

-legyen megfelelően megalapozott ahhoz, hogy általánosan elfogadja az a terület, amelyhez tartozik
(konstruktív validitás),
-az eljárás tudományos ellenőrzöttségre vagy összevetésre kerüljön a többi, már elfogadott eljárással
(tapasztalati validitás),
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-megfelelő legyen a megbízhatósága, tehát minél kisebb legyen a mérési hibája (reliabilitás). 22

7.A hazugság, a megtévesztés fajtái, kognitív pszichológiai megközelítése 

A hazugságvizsgálat,  mint  eljárást  az igazságügyi  gyakorlatban többféle megnevezéssel  jelölik,  pl.
műszeres  vallomáselemzés,  őszinteség  ellenőrzés,  valóság  ellenőrzés,  lojalitásvizsgálat.  23 Ahhoz,
hogy meg tudjuk ítélni a „Daubert-elv” működését, a hazudás folyamatát és fogalmát kell tisztáznunk.
Erre jó alapot nyújtanak azon fiatal tudományterületek, mint a kognitív pszichológia, a neurológia és
nem utolsó sorban az írásanalitika interdiszciplináris megközelítései.

Ez  a  megközelítés  annyiban  adhat  új  szempontokat,  hogy képes  kritikai  szemszögből  értékelni  a
„tapasztalati” állításokat, így lehetővé teszi a hatékonyabb eljárások kifejlesztését.

A legtöbb vélekedés egyetért  abban,  hogy műszeres eszközként,  a poligráf nem a hazudás tényét,
hanem  a  lelepleződéstől  való  félelemreakciót mutatja.  Ez,  a  nyugati  ember  számára  nehezen
befolyásolható  vegetatív  idegrendszert  aktiváló  vészreakcióval  jelez,  lehet  külsőleg  nehezen
észrevehető módon, de 12 -féle paraméter együttes mérésével ez nem titkolható el, azaz az inkriminált
kérdés  érzelmi,  stressz-reakciót  okoz,  míg  a  többi  kérdésnél  a  stresszreakció  nem  jelentkezik
ugyanilyen erővel.

Meg kell jegyezni,  hogy sem a személyiségpszichológia, sem a kognitív pszichológia nem tartja a
vészreakciót  hazugságjelnek.  A „vészjel”  bármi  olyan  ingertől  előállhat,  ami  a  vizsgálati  személy
számára problémás, szégyenletes, félelmetes vagy érzelmileg érinti.
Más szempontból  egyes  bűnösök speciális  személyiségszerkezete  ezt  a  vészreakciót  nem mutatja,
hiszen  esetleg  pont  azért  tudtak  különös  kegyetlenséggel  elkövetni  bűncselekményt,  mivel  az
átlagember  számára  természetes  gátlások,  szociális  és  egyéb  korlátok  számukra  ismeretlenek,  pl.
szocio-, pszichopátiás személyiségtípus.

A jövőbeli fejlesztéseknél Fenyvesi 24 szerint „...meghatározó lenne…ha nem a fiziológiai jelenségeket
vizsgáljuk az eljárás alá vontnál, hanem az agyában megjelenő valódi gondolatait, emlékképeit.{…}
Nem túlzás talán állítani, hogy Nobel díjas értékű felfedezés lesz, illetve lenne.”

A hazugságvizsgálati  elméletek száma ugrásszerűen megnőtt az agyi képalkotó eljárások, pl. fMRI
(funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat) elterjedése révén a 2000-es évek elején, mivel ezek az
eljárások képesek az egyes agyterületek aktivitását mutatni feladathelyzetben, pl. hazugság esetén.

A vizsgálatok  egységesen  kimutatták,  hogy  a hazugság során sokkal  több agyterület aktiválódik,
vagyis a hazugság több energiát igényel, mint az igazság. A kivitelező agyterületek komplex hálózata
is  aktiválódik,  és  a  kutatók  egységesek  abban  is,  hogy  az  igazság  automatikusan előhívódik
hazugságkor.  A  korábbi  elméletek  a  hazugsággal  együtt  járó  szubjektív  faktorként  az  érzelmi
érintettség  mellett,  kizárólag  a  kontroll- és  az  arousal (a  szervezet  általános  izgalmi  és  éberségi
állapota) változásra koncentráltak.

Az  azóta  feltárt  kognitív  folyamatok  révén  vált  érthetővé  a  hazugságoknál  tapasztalható  eltérő
reakcióidő. A hazugoknál megfigyelhető agyi gátlási folyamatok kísérletes vizsgálatai alapozták meg
napjaink  kognitív hazugságvizsgálati  modelljeit,25 amely  alapján  a  GrafoMéter  működik.
Természetesen a GrafoMéteres eljárás sem képes a gondolatokat vizsgálni, hanem a kérdésekre való
válaszreakciót megelőző agyi „vezérképet” teszi láthatóvá. A GrafoMéteres eljárásban kézzel vezérelt

22 FENYVESI Csaba: A kriminalisztika jövőbeli fejlesztési lehetőségei, kihívásai, Pro Futuro, Budapest, 2013/2. pp. 48.

23 FENYVESI Csaba: A kriminalisztika jövőbeli fejlesztési lehetőségei, kihívásai, Pro Futuro, Budapest, 2013/2. pp. 53.

24 FENYVESI Csaba: A kriminalisztika jövőbeli fejlesztési lehetőségei, kihívásai, Pro Futuro, Budapest, 2013/2. pp. 47.

25 WALCZYK J. J.,  SCHWARTZ J. P.,  CLIFTON R.,  ADAMS B.,  WEI M., ZHA P.: Lying person to person about life
events: a cognitive framework for lie detection. Pers. Psychol, 58, 141–17010.1111/j.1744-6570.2005.00484.x 
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tevékenységet kell válaszreakcióként végezni, és a hamis válaszok során létrejövő  kognitív terhelés
miatt meg-megbillen az íróapparátus vezérlése.

Elsőként az igazság aktiválódik a memóriából, így a papírra kerülő, igaz, vagy hamis jelzést megelőzi
a tudatból, vagy tudatalattiból előhívódó valódi információ,  ami ugyan nem kerül leírásra, de már
látható a tollhegy indító vezérlésében a GrafoMéter regisztrátumában. Ha a papíron lévő ábra eltér a
levegőben tett mozdulattól, akkor ez a „levegőjel” volt az alap, az volt az igazi információ.

A kognitív  terhelés  mértékét  egy  korábbi  cikkben26 kifejtett  „élményszintek”  megjelenése  jelzi  a
GrafoMéteres regisztrátumban.

8. A GrafoMéteres eljárás jellemzői

a)  Nem  okoz  nehézséget  az  eszközök  kezelése,  nem  igényel  testre  rögzítendő  szenzorokat,
kamerákat és egyéb technikai felszereléseket, így a vizsgálati helyzet nem kelt szorongást.

b)  A természetes  írótevékenységgel  végzett  válaszreakciók  sokféleképpen  tervezhetők,  szabad
kísérleti  elrendezést  tesznek  lehetővé,  akár  írni  nem  tudó  személyeknek  is.  A  válaszadás
piktogramokkal is mérhető (pl.  kör, háromszög), de lehet folyamatos kézírással,  vagy aláírással
akár a teljes vallomást rögzíteni.

c)  A háttértechnika nagy felbontással  és pontossággal  képes mérni  a toll  mozgásjelenségeit.  Az
alapadatokból több mint 130 paramétert számol ki a rendszer, de a nyers mérések exportálhatók
külső  adatfeldolgozó  szoftverekbe,  így  az  eszköz  alkalmas  a  kognitív  folyamatok  nyomainak
detektálására, illetve az újabb pszichológiai elméletek kutatására, tesztelésére is.

9. A GrafoMéter 7 lépéses értékelési protokollja

1. A kivitelezés fizikai paramétereinek és különbségfüggvényeinek értékelése (időfelhasználás, mére-
tek, nyomatékok változása, eltérés az inkriminált kérdéseknél),
2. A reakcióidő változása (indokolt helyeken), 
3. A myopszichés jelenségek (pl. a levegőben detektált indokolatlan mozgás) aránya a hasznos tevé-
kenységhez képest, 
4. A mozgásvezérlés folytonossága, elakadások, megtorpanások értékelése,
5. Élményszint analízis (a kognitív terhelés mértéke): cselekvési (megélt élmény), vizuális (átélt él -
mény-bűnsegéd) és  tudomással bíró (túlélt élmény-orgazda), 
6. Hibázások és ezek kezelése,
7. Az elkészült produktum klasszikus, grafikai termékként való, optikai (pl. mikroszkopikus módsze-
rekkel a vonalfestékezés, szimbólumértékelés vizsgálata. 

Látható,  hogy  ezek  a  nagy  pontossággal,  nagy  felbontásban  mérhető  paraméterek,  amelyek
egyidejűleg  lehetővé  teszik  lehetővé  a  korai  hazugságvizsgálatok  hagyományos  pszichofiziológiai
változásokra utaló elemeinek mérését (arousal, érzelmi telítődés, félelem, reakcióidő), és a  kognitív
lépések láthatóvá tételét. A cselekvéskivitelező lépésben  a tényszerű válasz a papíron is rögzítésre
kerül, ami így vallomásként értékelhető.

Itt válik szét a hazugságvizsgálati metódus a létrehozó mozgások dinamikáját közvetlenül mérő online
technológiára, mivel jelenleg csak a GrafoMéter ilyen,  27 és az elkészült produktumot beszkennelve

26 FARKAS László: Grafométerrel az agyírás tudatalatti rejtelmes világában, KnbSz Szakmai Szemle, Budapest, 2018/2.
pp. 116–129. http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2018_2_szam.pdf   

27 SZIDNAI László: Dinamikus írásparaméterek, In: AGÁRDI Tamás–SZIDNAI László (szerk.): A grafológia kézikönyve,
Grafológiai Intézet, Budapest,1998. II. 2.5.5. pp. 441–442. 
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feldolgozó, off-line képfeldolgozó technikára. Ennek nincs köze a jelenlegi cikkünkhöz, az statisztikai
alapú képfeldolgozó algoritmusok futtatását jelenti. 28

A GrafoMéteres vizsgálat papír-anyagán ez az off-line vizsgálat  utólag természetesen elvégezhető.
Jellegéből adódóan az off-line technológia a hagyományos fiziológiás (érzelmi érintettség, félelem,
szorongás, harag) jellemzőket mutatja, így a két eljárás csak szűk körben jelentheti egymás kontrollját.

10. Az 1991 óta elvégzett GrafoMéteres vizsgálatok összegzése

E publikációban  a  GrafoMéter  gyakorlati  validálásához  az  1991–2019  között  elvégzett  műszeres
vizsgálatok eredményeit, statisztikai összesítését használjuk fel. 

A statisztikákat több szakaszra bontjuk:
1. táblázatban látható a 1991–1995 között elvégzett, dr. Szidnai László doktori felmérése
2. táblázatban Dr. Farkas László 1995-2000 közötti tesztelése
3. és 4. táblázat egy összesítés az igazságügyi szakértő anyagok alapján 2019-ig
5. táblázat a 2012–2014 közötti ikerkutatás eredményei
6. táblázatban egy összesítésben értékeljük az összes adatokat.

Nem

Össz

Életkor
Iskolai
végzettség

Vizsgálatok
fajtája(felmérés)

Hasznosítás Ered-
mé-
nyes-
ség

Vizsg.
alka-
lom

férfi nő
20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- ált.

nélk
ált. ipari

kö-
zép

fő-
isk.

egy
fel-
mérés

kuta-
tás

24 29 34 39 44 49

ÖSSZ 83 101 184 50 91 43 51 95 38 184 184 184 184

%-ban 45 55 100 28 49 23 28 51 21

1. táblázat. 1991–1995 között elvégzett GrafoMéteres vizsgálat összesítése (Szidnai László doktori értekezésének adatai)
(Szerkesztette: Szidnai László nyomán Farkas László)

Az 1. táblázatból nyomon követhető, hogy eredményes volt a GrafoMéter alkalmazása.

Nem

Össz

Életkor
Iskolai
végzettség

Vizsgálatok
fajtája (tesztelés)

Hasznosítás
Ered-
mé-
nyes-
ség

Vizsg.
alka-
lom

férfi nő

20- 25- 30- 35- 40- 45- 50-
ált.
nélk

ált. ipari
kö-
zép

fő-
isk.

egy.

tesz-
telés

alkalmas-
ság

24 29 34 39 44 49

ÖSSZ 23 4 27 27 27 27 27 27 27

%-ban 85 5

2. táblázat. 1995–2000 között elvégzett GrafoMéteres vizsgálat összesítése (Farkas László tesztelésének adatai)
(Szerkesztette: Farkas László)

Ebben  az  esetben  azt  vizsgáltuk,  hogy a  GrafoMéteres  vizsgálat  alanyai  milyen  arányban  voltak
alkalmasak egy megadott  profilú  munkakörre.  A feltárt  adatok 100 %-ban segítettek  eldönteni  az
alanyok alkalmazhatóságát.

Nem

Össz

Életkor
Iskolai
végzettség

Bűncselekmény
fajtája

Hasznosítás
Vád-
eme-
lés

Vizsg.
alk.

férfi nő
20-- 25-- 30-- 35-- 40-- 45-- 50- ált.

nél
ált. ipari

kö-
zép

fő-
isk.

egy
emb.
ölés

rab-
lás

lo-
pás

testi
sért.

sikk egyéb nyom.
start.

érin-
tett

árt. ta-
nú

24 29 34 39 44 49

ÖSSZ 112 33 145 25 32 20 17 19 7 25 23 43 34 35 4 6 30 36 25 9 6 39 11 90 15 21 69 220

%-ban 77 23 100 17 22 14 12 13 5 17 16 30 23 24 3 4 21 25 17 6 3 28 8 68 10 14 77 1,7

3. táblázat. 2000–2019 között elvégzett GrafoMéteres hazugságvizsgálat összesítése (igazságügyi anyagok alapján)
(Szerkesztette: Farkas László)

28 AGÁRDI Tamás: A kézírás „off-line” vizsgálati lehetőségei, In: AGÁRDI Tamás–SZIDNAI László (szerk.): A grafológia
kézikönyv, Grafológiai Intézet, Budapest, 1998. III. 5.3. pp. 761–762.
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Az egyéb  bűncselekmény-fajtába  soroltuk  az  erőszakos  nemi  közösülést,  vagy annak kísérletét,  a
csalást, a zsarolást, a magánlaksértést, az eltűnést, a személyi szabadság korlátozását és a kábítószerrel
való visszaélést.  A vizsgálatok során 68 %-ban igazolható volt a bűncselekményben való érintettség,
amelyekből 77 %-ban készült vádirat.

Rendőrségi kirendelések ÖSSZ. %

Baranya -Pécs (23), Siklós (15) 38 35

Nógrád- Salgótarján (16), Rétság (2),
Balassagyarmat  (1),  Bátonyterenye
(4)

23 21

Tolna-Szekszárd (13), Dombóvár (5) 18 16

Pest -BRFK (8), MRFK (2) 10 9

Hajdú-B – Debrecen (8) 8 7

Szabolcs-Sz. -Nyíregyháza (1) 1 1

Veszprém (2) 2 2

ÖSSZESEN 110 76

Bírósági kirendelések

Siklós Jb 6

Pécs Tv 6

Pécs Ítélőtábla 2

Dabas Jb 6

Debreceni Tv 2

Balassagyarmat Tv 2

Fővárosi Tv 2

ÖSSZESEN 26 18

MINDÖSSZESEN 136 94

4. táblázat. 2000–2019 között elvégzett Grafométeres hazugságvizsgálat összesítése kirendelői oldalról
(Szerkesztette: Farkas László)

A 4.  táblázatból  egyértelműen  igazolható,  hogy  94  %-ban  történt  a  GrafoMéter  kirendelése  a
rendőrség,  illetve  bíróságok  részéről,  ami  azt  is  bizonyítja,  hogy  ezek  minőségi,  megalapozott
kirendelések voltak.

Nem

Össz

Életkor Iskolai végzettség Vizsgálatok fajtája (kutatás) Hasznosítás
Ered-
mé-
nyes-
ség

Vizsg.
alka-
lomférfi nő

20-- 25-- 30-- 35-- 40-- 45-- -
50 ált.

nélk
ált. ipari

kö-
zép

fő-
isk.

egy

kuta-
tás

érin-
tett

24 29 34 39 44 49

ÖSSZ 16 92 108 14 20 12 8 8 46 14 16 46 20 12 108 108 108 140

%-ban 15 85 100 13 19 11 7 7 43 13 14 43 19 11 100 1,3

5. táblázat. 2012–2014 között elvégzett GrafoMéteres ikervizsgálat összesítése (Farkas László és Keczeli
Zsuzsanna által)

(Szerkesztette: Farkas László)

A  108  fővel  elvégzett  GrafoMéteres  ikervizsgálat  hasznos  és  eredményes  volt,  felmértük  és
megállapítottuk az írásban található genetikai sajátosságokat.
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Nem

Öss
z

Életkor Iskolai végzettség
Vizsgálatok  fajtája  (fel-mérés,
tesztelés, ig.ügyi)

Hasznosítás
Ered-
mé-
nyes-
ség

Vizsg.
alka-
lom

férfi nő
20-- 25-- 30-- 35-- 40-- 45-- 50

ált.
nélk

ált.
ipa-
ri

kö-
zép

fő-
isk.

egy

emb
ölés

rab-
lás

lo-
pás

testi
sért.

sikk egyéb nyom
start.

érin-
tett

árt. ta-
nú

24 29 34 39 44 49

ÖSSZ 234 230 464 75 73 131 29 27 58 71 23 108 50 176 89 18 30 36 25 9 6 358 11 419 15 19 388 571

%-
ban

50 50 100 16 16 28 6 6 13 15 5 23 11 38 19 4 6 8 5 2 2 77 3 90 3 4 93 1,2

6. táblázat. 1991–2019 között elvégzett GrafoMéteres vizsgálatok ÖSSZESÍTÉSE (doktori, tesztelés, iker, iü.)
(Szerkesztette: Farkas László)

Az összesítő  táblázatból  kimutatható,  hogy 1991 óta  összesen  464 főt  vizsgáltunk a  GrafoMéter
segítségével, ebből az érintett 419 főt (90 %) alapul véve összességében 93 %-ban volt hasznosítható
az alkalmazás  eredménye.  Kiemelkedően magas  számú volt  a  kirendelés  az  emberöléseknél  és  a
rablásoknál, illetve az egyebeknél, ahol szexuális jellegű bűncselekményeknél és kábítószerrel való
visszaélés  miatt  vizsgálódtunk.  Nagy  hatékonysággal  segítette  a  GrafoMéter  az
alkalmasságvizsgálatokat és az alapkutatásokat. 
Mindezek megalapozottan bizonyítják a GrafoMéter megbízhatóságát és validitását. 

11. A validitást befolyásoló személyi tényezők

Célszerű megvizsgálni,  hogy a műszeres vallomásellenőrzés gyakorlati  validitását milyen tényezők
befolyásolják.  Azokat a körülményeket említjük meg, amelyek a GrafoMéteres vizsgálatot kevésbé
vagy egyáltalán nem érintik.

A hazugságvizsgálat során a nyomozó hatóság oldalán jelentkező gyengeségek: 29

- tapasztalatlanság, hozzá nem értés,
- kapkodás,
- felkészületlenség,
- a vizsgálandó személy nem kellő ismerete,
- a túl későn igénybe vett poligráfos vizsgálat,
- a nem kellő alapossággal lefolytatott nyomozás,
- a kelleténél több nyomozási információ közlése a vizsgálandó személlyel.

Meg kell jegyezni, hogy a büntetőügyeknek még az 1%-át sem éri el a hazugságvizsgálatos ügyek
száma, vagyis ritkán kerülhet kapcsolatba a nyomozó, illetve a vizsgáló a hazugságvizsgáló műszerrel.
A GrafoMéteres  vizsgálat  során  nincs  szükség  a  vizsgálati  személy  és  a  folyamatban  lévő  ügy
körülményeinek teljes ismeretére, hisz mindezt nem írja elő a GrafoMéteres protokoll, és így jobban
teljesíthető az objektivitás. A vizsgálatot a nyomozás bármelyik szakaszában, időpontjában el lehet
végezni, így a kapkodás fel sem merülhet a vizsgálatot végző részéről.
A hazugságvizsgálati szakértő (szaktanácsadó) gyengeségei:

- felkészületlenség,
- nem autentikus szakember,
- a kérdés helytelen feltétele,
- nem megfelelő kérdéssor alkalmazása,
- a szaktanácsadói túlterheltség miatt sokat kell várni a vizsgálat elvégzésére,
- kevés hazugságvizsgálati szakember.

A GrafoMéteres vizsgálatot ezidáig mindig egy személy végezte, mivel eddig csak egy GrafoMéteres
szakember állt rendelkezésre. A kérdéseket minden esetben a kirendelő állítja össze, a GrafoMéteres
szakember  a  kérdés  lényegét  nem  érintve, maximum  finomítja  azokat  a  vizsgálati  protokollhoz
igazítva.

29 BUDAHÁZI  Árpád-  FANTOLY Zsanett–KAKUSZI  Brigitta–BITTER István–CZOBOR Pál:  A  műszeres
vallomásellenőrzés fejlődési irányai, NKE RtK, 2018. Monográfia-Kézirat, pp. 46.
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A vizsgálati személy gyengeségei:

- alkalmatlan a hazugságvizsgálatra,
- nem egyezik bele a vizsgálatba.

A vizsgálandó személy poligráfos vizsgálatra alkalmatlansága fakadhat az egészségügyi állapotából
(pl. asztmás rohamai, keringési zavarai vannak), valamint az intellektuális (pl. nem képes értelmezni a
feltett  kérdéseket)  és  önismereti  (pl.  pszichopata)  szintjéből.30 Aki  a  vizsgálat  előtt  kábítószert
fogyasztott, nyugtatót szedett be, vagy egyszerűen csak kialvatlan, alkalmatlan a vizsgálatra. Szintén
nem kerül sor a vizsgálatra, ha várandós nőt kellene vizsgálni, hogy ne veszélyeztessék sem az ő, sem
a magzat egészségét. 

A lelepleződéstől  való félelem hiánya  is  alkalmatlanná teheti  az alanyt  a vizsgálatra,  és  az is,  ha
beismerésben van a vizsgálati alany. A vizsgálatba való bele nem egyezés szintén akadályát jelenti a
hazugságvizsgálat igénybevételének. A beleegyezés megtagadása történhet a nyomozó hatóság, illetve
a szakértő előtt is.

A vizsgálatot  befolyásoló  körülmények  (pl.  gyógyszerszedés,  kábítószer  fogyasztása)  maximum a
kiértékelés  során  kerülnek  megemlítésre,  hogy  a  kirendelő  is  tisztában  legyen  minden  értékelési
szemponttal.  GrafoMéteres  szakember,  illetve  kirendelő  részéről  még  nem fordult  elő  a  vizsgálat
megtagadása.

A GrafoMéter alkalmazása során nem volt félbeszakított vizsgálat, illetve egy eset fordult elő, amikor
a vizsgálat nem lett elvégezve, mivel a korábbi hozzájárulás során a vizsgálati személy abban a hitben
volt, hogy poligráfos vizsgálaton fog részt venni. Miután a GrafoMéteres vizsgálat előtt ismertet ték,
felfedték a műszer mibenlétét, visszalépett a vizsgálattól.

Összességében megállapítható, hogy a vallomásellenőrzéseket végző műszerek közül a GrafoMéter, a
vizsgálat szempontjából kevesebb gyengeséggel rendelkezik, mint a poligráf, amelynek:

- személyektől függően eltérő a megbízhatósága (60-90 %),
- relatíve költséges az alkalmazása,
- néha ellentevékenység zavarhatja meg.
A GrafoMéteres  vizsgálat  során  egy esetleges  ellentevékenység  nem befolyásolja  a  vizsgálatot,  a
GrafoMéteres  szakembert  kevésbé  lehet  befolyásolni,  a  műszert  pedig  alapvetően  nem  lehet
„manipulálni”, a technológiájára felkészülni.
A protokoll szerint csak a vizsgálati személy és a GrafoMéteres szakember lehet jelen a konkrét
vizsgálat idejében.

12. A validitást befolyásoló technikai tényezők

A GrafoMétert, mint műszert 1995 óta a kidolgozott protokoll szerint alkalmazzák.
A vizsgálat  előtt  történik  a  technikai  kontrollellenőrzés  a  műszer  és  az  aktuális  körülmény (pl.  a
szükséges feszültség megléte) állapotára vonatkozóan. Majd egy kontrollvizsgálat során megállapítják
a műszer alkalmazhatóságát,  azaz megbízhatóan megjelenik-e a végrehajtott  feladat  minden eleme
(nyomás, sebesség, a levegőben megtett mozgás adatai). Miután minden rendben működik, kezdődhet
el a konkrét vizsgálat a kirendelésnek megfelelően.

Az eddigi tapasztalat szerint a GrafoMéter alkalmazásának évei alatt technikai problémából adódóan
nem maradt el vizsgálat. A GrafoMéteres vizsgálatnak csak szakértői vonatkozású költségei vannak, a
műszer technikai alkalmazása csak laptopnyi áramfelvételt jelent a kirendelő felé.

13. A validitást befolyásoló egyéb tényező- a digitalizáló tábla tesztelése és kalibrálása

30 BUDAHÁZI  Árpád–FANTOLY Zsanett–KAKUSZI  Brigitta–BITTER István–CZOBOR Pál:  A  műszeres
vallomásellenőrzés fejlődési irányai, NKE RtK, 2018. Monográfia-Kézirat, pp. 47.
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A digitalizáló  tábla  és  a  toll  kalibrálásának  elméletéből  PhD tudományos  értekezés  született.31 A
digitalizáló  táblát  az  online  működéshez  USB2  porton  keresztül  lehetett  csatlakoztatni  a
számítógéphez. Mivel a digitalizáló táblához csak a rajzok beviteléhez készült illesztő program állt
rendelkezésre, az adatok fizikai szintű kezelésére illesztő programot kellett kifejleszteni. Az illesztő
program, és a digitalizáló tábla tesztelése során azt tapasztalták, hogy az adatfolyamban megbízható
eredmények  keletkeztek.  Mivel  a  mért  írásjellemzőket  olyan  nyers  adatnak  tekintették  amelyből
további  adatokat,  pl.  sebességet,  gyorsulást  kívántak  származtatni,  ezért  a  digitalizáló  tábla
használhatósága nem volt megkérdőjelezhető. Nem találtak hibát arra vonatkozóan sem, hogy a toll és
a tábla közötti aszinkron kommunikáció során adatvesztés lett volna.

A digitalizáló tábla sebesség-linearitásának vizsgálata is megtörtént, amikor a táblára helyezett toll,
az érzékelő tartományon belül értékelhető adatokat mutatott.
A tollnyomást úgy ellenőrizték, hogy függőleges helyzetben a tollra súlyokat helyeztek. A toll által
szolgáltatott nyomás értékeket átszámolva súly értékekké összehasonlították a ráhelyezett súlyokkal. A
mérést az egész mérési tartományban 5 mm-es raszteren egyenlő lépésenként elvégezték.

A 3. generációs GrafoMéter műszaki adatai

A műszer  megbízhatóságát  jellemző legkisebb mérhető  egység  és  a  jellemző mérési  hibákat  a  7.
táblázatban részletezzük:

MÉRÉSFAJTA LEGKISEBB EGYSÉG PONTOSSÁG

időmérés +- 0.0074 sec +-1.5 %-os pontosságon belül

távolsági adatok +- 0.05 mm +- 1 %-os pontosságon belül

nyomóerő 0.02-5 N +- 1.5 %-os pontosságon belül

számított adatok 3.5 %-os összpontosságon belül

vizsgálható időtartam  nincs korlátozva

7. táblázat. Az MMMV.6.0 mérőszoftver által szolgáltatott tipikus mérési határok
(szerkesztette: Szidnai László nyomán Farkas László)

A GrafoMéteres  vizsgálatok  során  a  digitalizáló  tábla  és  az  íróeszköz  az  1994-ben  megalkotott
elvárásoknak és körülménynek megfelelően működik jelenleg is.

14. A műszeres vallomásellenőrzés a bírósági eljárásban (esettanulmányok)

A  Büntetőeljárásjogi  Törvény  miniszteri  indokolása  úgy  tesz  említést  a  műszeres
vallomásellenőrzésről, mint amely közvetett bizonyíték beszerzésére irányul. Az elgondolás arra enged
következtetni,  hogy  a  műszeres  vallomásellenőrzést  alkalmasnak  tartja  arra  a  jogalkotó,  hogy
eredménye  bíróság  elé  kerülhessen,  és  ha  a  bíróság  kívánja,  bizonyítékként  használhassa  fel.
Megjegyzendő, hogy míg a műszeres vallomásellenőrzésnek a helye a nyomozási főszakaszban van,
addig más bizonyítási cselekmények a bírósági eljárásban is alkalmazhatók, vagyis más bizonyítási
cselekményekkel ellentétben a bíróság a műszeres vallomásellenőrzés eredményéhez nem közvetlenül,
hanem a felderítési vagy a vizsgálati szakaszból jut.
Érdemes megemlíteni, hogy a poligráf mellett a GrafoMéter az egyetlen műszer, amely már többször
bizonyította eredményességét a bíróságok előtt.

A 2000-2019 közötti vizsgált időben az alkalmazott 145 kirendelésből összesen 26 alkalommal kellett
eleget tenni a bírósági kirendeléseknek és idézéseknek. A GrafoMéteres vizsgálatot követően összesen
69 esetben történt vádemelés, ami a gyanúsítást figyelembe véve 77 %-os eredményességet jelent.

31 KUTOR László: Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei, Doktori (PhD) értekezés, 
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Informatikai Tudományok Doktori Iskola, 2007. pp. 63-74.
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Amerikai rendészeti szervek becslései szerint a gyanúsítottak mindössze 43-48%-a az elkövető. 32 
Figyelmet  érdemel,  hogy ennél  a  GrafoMéteres  statisztika  a  vádemelési  eredményességet  illetően
magasabb arányú.

Néhány példát megemlítünk, ami a Bírósági Határozatok Gyűjteményében is megjelent:

A Pécsi Ítélőtábla ítélete 2010-ben annyi említést tesz a GrafoMéterről, hogy a tanú nem vállalta a
Grafométeres vizsgálatot. (Pécsi Ítélőtábla Bf.II.286/2009/9. sz.) 

A  Debreceni  Törvényszék 2012-ben  hozott  ítéletében  bűnösnek  találta  a  vádlottat  emberölés,
kifosztás és okirattal visszaélés bűntettekben.
Az ítéletben az alábbiak szerepelnek:
Az  igazságügyi  grafometriai  vizsgálat  eredménye  alapján  a  bíróság  megállapította,  hogy  a  vádlott  a
meghallgatása  során  nem  minden  esetben  mondott  igazat,  valószínűségi  szinten  valószínűsíthető,  hogy
elhallgatott olyan tényt, amely a bűncselekmény elkövetésével összefüggésben van, esetleg annak indítéka lehet.
A  vádlott  vonatkozásában  szintén  valószínűségi  szinten,  de  valószínűsíthető,  hogy  köze  van  a
bűncselekményhez.

2013-ban a  Fővárosi Törvényszék érdemben is foglalkozott a GrafoMéterrel. A testi sértés, illetve
garázdaság miatt folytatott büntetőügyben a törvényszék megjegyzi ítéletében,

hogy az eljárás során igazságügyi grafométeres szakértőt vont be a nyomozó hatóság az I. rendű és a II. rendű
vádlottak vonatkozásában. A szakértőnek arra a kérdésre kellett választ adni, hogy a vizsgálat alá vont személyek
érintettek-e  az  ügy  alapjául  szolgáló  cselekmény  elkövetésében.  A  vizsgálat  adatai  alapján  a  szakértő
megállapította, hogy az I. rendű vádlott nagy valószínűséggel közvetlenül nem érintett az életveszélyt okozó testi
sértés elkövetésében. Megjegyezte azonban a szakértő, hogy az I. rendű vádlott több kérdésre, miszerint történt-e
a lakásban veszekedés, a lakás előtt az udvaron történt-e veszekedés, illetve hogy a II. rendű vádlott bántalmazta-
e a sértettet nem a valóságnak megfelelően válaszolt, míg több kérdésben rontott. Tekintettel arra, miszerint adat
merült  fel,  hogy  I.  rendű  vádlott  a  vizsgálat  előtt  nyugtató  hatású  gyógyszereket  szedett  be,  amely
befolyásolhatta a vizsgálat eredményét, a szakértőt kiegészítő vélemény készítésére hívta fel a nyomozó hatóság.
Mivel a szakértő a hatóság kérdésére megnyugtató választ nem tudott adni, a vizsgálat megismétlését javasolta.
Az újabb vizsgálati eredményekből megállapítható volt, hogy az I. rendű vádlott nem a valóságnak megfelelő
választ  adott  azon  kérdésekre,  hogy találkozhatott-e  akkor  este  a  sértettel,  történt-e  veszekedés  a  lakásban,
bántalmazta-e a hajléktalan férfit, megszúrta-e a hajléktalan férfit, illetve testvérénél volt-e kés. Másrészt az első
vizsgálathoz képest megváltoztatta válaszait abban, hogy a lakás előtt az udvaron történt-e veszekedés, testvére,
a II. rendű vádlott bántalmazta-e a hajléktalan férfit, akkor este volt-e nála kés, illetve testvérénél volt-e kés.
Több  ízben  pedig  belezavarodott  a  válaszokba.  Mindenezek  alapján,  de  különös  figyelemmel  arra,  hogy a
megszúrta-e késsel a hajléktalan férfit, illetve bántalmazta-e, kvázi beismerő nyilatkozatot tett, a szakértő úgy
nyilatkozott, hogy a vádlott az életveszélyt okozó testi sértés elkövetésében közvetlenül érintett és ezt a szakértő
a tárgyalás keretében is fenntartotta. A II. rendű vádlott vonatkozásában a szakértő úgy nyilatkozott, hogy az
életveszélyt okozó testi sértés elkövetésében közvetlenül nem érintett, azonban abban a kérdésben, hogy történt-e
veszekedés a lakásukban, testvére, az I. rendű  vádlott megszúrta-e a hajléktalan férfit, testvérénél volt-e kés,
illetve bántalmazta-e bárki is a hajléktalan férfit a lakóház előtt, nem a valóságnak megfelelően válaszolt. Ezen
véleményét a szakértő a tárgyalás keretében is fenntartotta.

A bíróság bűnösnek mondta ki I. rendű vádlottat testi sértés bűntettében, és szintén megállapította a II.
rendű  vádlott  bűnösségét  társtettesként  elkövetett  garázdaság  bűntettében.  (Fővárosi  Törvényszék
14.B.1396/2012/20.)

A Debreceni Törvényszék 2015-ös ítéletében utal arra, hogy meghallgatta a Grafométeres szakértőt,
aki kifejtette, hogy a vádlott megélt élményei alapján konkrét információkkal rendelkezik a sértettek
sérelmére elkövetett emberölésekről, azaz tevőlegesen részt vett a bűncselekmények elkövetésében.
(Debreceni Törvényszék 19.B.56/2012/229. sz.)

32 KAYE,  1987,  idézi  BUDAHÁZI  Árpád–FANTOLY Zsanett–KAKUSZI  Brigitta–BITTER István–CZOBOR Pál:  A
műszeres vallomásellenőrzés fejlődési irányai, NKE RtK, 2018. Monográfia-Kézirat, pp. 75.
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2015-ben volt  a  Balassagyarmati  Törvényszék előtt  egy emberölési  ügy,  amelyben a bizonyítási
eljárás részét képezte a Grafométeres vizsgálatról készített szakvélemény is.

A szakértő azt állapította meg, hogy a vádlottnak aktív és tevőleges szerepe volt édesanyja halálában.

Kivonat a bírósági ítéletből:
A bíróság részére az írásbeli szakvéleményét kiegészítve részletesen nyilatkozott arról, hogy milyen módszerrel
végezte a szakértői vizsgálatát, amely egy írásanalitika. A vizsgálatot grafopszichológiai alapon egy grafométer
(Szidnai-Kiss--féle)  segítségével  végezte,  amely  szerkezetében,  alkalmazásában,  mechanizmusában  teljes
egészében eltér a poligráftól. A készülék a tudatos és a tudatalatti mozgásokat, tartományokat tudja rögzíteni a
vizsgálat során, majd ezt kell kiértékelni. A vizsgált személy (...) 20 kérdésre válaszol írásban mégpedig oly
módon, hogy az igen-nem választ egy megfelelő jel segítségével rögzíti. A digitalizáló táblához tartozik egy
vezeték  nélküli  speciális  toll,  melyet  a  válaszoló  (vizsgált)  személy használ.  A tábla  össze  van  kötve  egy
számítógéppel, amin egy speciális szoftver működik. A toll jeleket ad a táblára, ami érzékeli és a számítógépen
tárolja  az  adatokat.  A műszer  mintegy  130  jelet,  adatot  (köztük  a  levegőben  megtett  utat  is)rögzít.  Így  a
tudatalattit (levegőben megtett mozgást) és a tudatost (a leírt választ) együtt értékeli a vizsgálat végén a szakértő,
a segítő személyzet által rögzített metakommunikációs észlelésekkel együtt.

...  vádlott  hozzájárult  a  vizsgálat  elvégzéséhez.  Az  igen  részletes,  elemző  szakvélemény  a  vizsgálat
eredményeként  azt  állapította  meg,  hogy ...  vádlottnak  aktív és  tevőleges szerepe  volt  édesanyja halálában.
Kiegészítő  szakvéleményében  a  szakértő  a  vizsgálati  módszer  szabatos  leírását  követően  kiemelte,  hogy a
grafométer azért objektív vizsgálati módszer, mert nem lehet „becsapni”, ugyanis a levegőben megtett mozgást
nem lehet irányítani, a tremorokat senki sem képes kontrollálni, befolyásolni. A pszichológia szerint a tudatalatti
a  tudatostól,  az  akarattól  függetlenül  működik,  s  ez  adja  a  super  egot,  amit  a  műszer  jól  láthatóan  képes
érzékelni.
A vádlott  személyiségszerkezetét  is  vizsgálta  azon levél  alapján,  melyet  ...  általa  írtnak elismert.  Ebből  azt
állapította meg, hogy a levél alapján „egy szangvinikus vérmérsékletű, gyermeki énjét megjelenítő felnőtt nő
írásképe jelenik meg. Ambivalens személyiség, belső támaszt keres, környezetében nyomasztják saját félelmei és
fel nem dolgozott gyerekkori fixációi. Kimutatható a helyzet okozta belső feszültség, idegesség, szorongás és a
nyugtalanság, mindez párosul egy kisebb fokú önellenőrzéssel. Megjelenik zárkózottsága és bizonytalansága.
Számító, tudatosan tudja manipulálni a környezetét, ebből adódóan kiszámíthatatlan, azt az irányt erősíti, amely
éppen egójának fontos. A jelenlegi helyzetet erős konfliktusként éli meg, igazából nem is tudja és nem is akarja
eldönteni, hogy melyik énjét válassza, fél a felelősségvállalástól. Nem szereti ha felette, s helyette döntenek.
Édesanyja irányába egyszerre érzett, érez félelmet, szeretetet, gyűlöletet és kihasználtságot.”

„Minden kétséget  kizáróan  bizonyítható,  hogy a  vizsgált  névtelen  levélben  található  írás-sajátosságok belső
kényszer hatására distresszes helyzetre 71%-ban megváltoztak azért, mert ... személyiségére igen erős hatással
van édesanyja halála. Egyszerre mutat félelmet, elfojtást és szenzitivitást. Mindez arra utal, hogy ...nak aktív és
tevőleges szerepe volt édesanyja halálában.”

A tárgyaláson védőjével  történt  konzultációt  követően a vádlott  hozzájárult  ahhoz, hogy a szakértő ismételt
vizsgálatot végezzen.

Ennek eredményét a szakértő a bíróság elé tárta, és megküldésre került az eljárás többi résztvevőjének is.

Az ismételt meghallgatásakor a szakértő elmondta, hogy a vizsgálat eredményét a cselekmény óta eltelt idő nem
befolyásolta. Az ismételt vizsgálat megerősítette a kb. két évvel korábban készült szakvéleményt, azaz „...nak
aktív, tevőleges szerepe volt édesanyja halálában.”

Debreceni Törvényszék (24.B.70/2014/242. sz.) tárgyalta az emberölés és a kifosztás bűntettét.

Kivonat a szakértő bíróság előtti meghallgatásából:

A poligráfos vizsgálatához hasonló, de mégis egy egészen más eljárást fejlesztettek ki. Nyilatkozata szerint az ő
vizsgálatuk, az írásanalitikára épül. A poligráfos vizsgálat alá vont személy légzését, vérnyomását értékeli, ezzel
ellentétben ők az elkövető által megélt élménynek a levegőben tett írásjegyeit vizsgálták.

Ennek megfelelően szakvéleményében is különbséget tett megélt, átélt és túlélt élmény között. Bár nehezen volt
értelmezhető még a bírósági tárgyaláson is ezen három kategória, elmondása szerint a megélt élménynek van
jelentősége, hiszen ha a vizsgálat alá vont személy volt ténylegesen az ügy elkövetője, akkor ebben az esetben
neki,  meg kellett élnie az élményt. Azonban hogy ez a grafométeres hazugságvizsgálat mégis érthető legyen, a
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véleményében szereplő ábrákat elemezte. A módszer megértéséhez még annyit elmondott, hogy egy számítógép
és egy szoftver, valamint egy tábla és egy toll, amely között összeköttetés van. A kérdéseket a nyomozóhatóság
határozta meg konkrétan, és ezen kérdések közé általában 7 kérdést be szokott tenni kontrollkérdésként, amelyek
általános jellegűek, a bűncselekményhez semmiféleképpen sem köthetőek.

Elmondása szerint négyszer mennek át a kérdéseken. Az első kérdéssor után kontrollálják ugyanazt a kérdéssort,
majd a második verzióban már F.L. Szakértő úgy tette fel a kérdéseket, hogy pl.: „Ön ölte meg B.M.-t?”, tehát
úgy fogalmazott a szakértő, hogy ezzel meggyanúsította a vádlottat.

Ez alapján ismételten két kérdéssor futott végig. Gyakorlatilag azért kellett a kérdéssorokon két alkalommal is
végigmenni, mert az „igen” és a „nem” kérdések grafikai ábráját változtatták, hol „kör” volt az „igen”, hol pedig
„háromszög” a „nem”.
A vizsgálati anyag értelmében nagy valószínűséggel tudott csak nyilatkozni, hogy a bűncselekményt a vádlott
követte el, és szakvéleményében részletezte, hogy melyek voltak azok a kérdések, amelyekre bár „nemmel”
válaszolt a vádlott, mégis megállapítható volt, hogy hazudott (II. kötet 1405-1407. oldal).

Mindenféleképpen kiemelt azonban kettő kérdést, amely álláspontja szerint, ha a teljes vizsgálat sem történt
volna meg, ez a két kérdés mindenféleképpen igazolta azt, hogy hazudott, és a vádlott nagy valószínűséggel
elkövette a bűncselekményt. Ez pedig a 2. számú vizsgálati anyagban a 2. kérdés volt, miszerint: „Ön ölte meg
B.M.-t?”.A levegőben  tett  mozgásokat  vizsgálva  megállapította,  hogy  a  2-es  szám  leírását  megelőzően  a
levegőben körkörös mozdulatokat tett, majd miután ténylegesen papírra vetette a 2-es számot, és háromszöget
akart rajzolni, miszerint nem ő ölte meg, a levegőben tett mozgásai egyértelmű görbületet jelentettek, akárcsak a
„háromszög” lerajzolása során a levegőben további görbe mozdulatokat tett, amely az „igen”, vagyis a „kör”
választ hangsúlyozták.

Ugyanezt a megállapítást tudta tenni a 8.) kérdésre nézve is (II. kötet 1337. o.), miszerint első alkalommal, bár
leírta a 8-as számot, ennek ellenére a levegőben a 8-as mind felső, mind alsó részében a levegőben körkörös
mozdulatokat tett. Illetőleg bár „kérdőjellel” válaszolt, és a „nemmel”, ennek ellenére elmondása szerint – piros
nyíllal jelölte -, hogy a „kérdőjel” megírása előtt a levegőben körkörös mozdulatokat tett.
Ezen túlmenően pedig hangsúlyozta, hogy az írásanalitika értelmében az, aki az írás során a magánhangzókra a
pontot kör formájában jeleníti meg, az hazudik. Ezt követően még egyszer feltették neki ezeket a kérdéseket,
amikor is a 2. kérdésre, miszerint:  „Ön ölte meg B.M.-t?”, hasonló jelek voltak tapasztalhatóak, csak most már
nem körkörösek, miután az „igen” válasz a „háromszög” volt.  A szakvéleményében (II. kötet 1351.o.) látható,
amint a levegőben a 2-es megírása során látható egy csúcsosodás, továbbá a „kör” leírása során szintén nyíllal
jelölte, miszerint kettő csúcsosodás is megjelenik, amely egyértelműen a megélt élmény, a tudatalattiból jön,
miszerint ő ölte meg B.M.-t.

A 8. számú kérdés (II. kötet 1355. o.), miszerint: „Ön készült B.M. Megölésére?”, hasonlóan ezt a megállapítást
tudta tenni. A levegőben tett jegyek mindenféleképpen csúcsosodásra utalnak, mind a 8-as szám, mind a „kör”
vonalában. Azt is elmondta a szakértő, hogy a 2. vizsgálat alatt a folyosón jelentős zaj volt, amelyet a vádlott is
érzékelt.  Ennek  ellenére  a  megélt  élmény,  a  tudatalatti  mindenféleképpen  jelentkezett  a  levegőben  írt
mozgásaiban. Kiemelte a 8. sz. kérdést ismételten, miszerint: „Ön készült B.M. Megölésére?” Egyértelműen
beismerte, leírta a „kört”, amely ebben a kérdéssorban az „igen” választ jelentette. Bár jelezte, hogy rontott és ezt
követően áthúzta a „kört” és „háromszöget” rajzolt, ennek ellenére elmondta, hogy ha zaj zavarta volna meg és
ez nem egy önkéntes beismerő vallomás lett volna, akkor az ábrán megjelenő légmozgások során nem rajzolt
volna folyamatos köröket, illetőleg oválokat, amelyek a véleményében is rögzítésre kerültek. (II. kötet 1373. o.)
Piros nyilakkal jelölte, miszerint a „körben”, amelyben beismerte, hogy ő ölte meg B.M.-t, legalább kettő „kört”
és még egy ovális jelet is tett a kézmozgásban. Vagyis a tudatalattija ezt a választ hozta elő neki, még akkor is,
hogy ha a tudatos énje hazudni kívánt.
A szakvéleményében  lévő  további  ábrát  nem  elemezte.  Elmondása  szerint  ezek  ugyanezen  a  módszeren
alapulnak, kizárólagosan itt a 2.) és 8.) kérdésre adott válasz az, amely már önmagába foglalta azt, hogy nagy
valószínűséggel ő követte el a bűncselekményt.

A bíróság megállapította a vádlott bűnösségét emberölésben.

A Fővárosi Ítélőtábla (1.Bf.106/2015/54. sz.) viszont 2016-ban kirekesztette a Grafométeres vizsgálat
eredményét a bizonyítékok köréből az alábbi magyarázattal:

A grafológus szakértő által végzett grafométeres hazugságvizsgálat kapcsán az alábbiakat rögzíti az ítélőtábla: A
vizsgálat,  bár  értelemszerűen  eltér,  de  mégis  analóg  módon  működő  a  poligráfos  hazugságvizsgálathoz
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viszonyítva,  eredménye pedig szintén ahhoz hasonlítható.  Ellenben a büntetőeljárásban történő alkalmazását
semmi sem szabályozza, holott az eljárási szabályok a poligráfra vonatkozóan is korlátokat állítanak fel, ráadásul
ezen korlátokat a bírói gyakorlat (megosztottan) tovább szűkíti a jogszabályi rendelkezésekhez képest. Éppen
ezért a grafológiai hazugság vizsgálatra analóg módon a poligráfra vonatkozó szabályokat nem lehet átültetni,
mint  ahogyan  a  szabad  bizonyítás  elvére  hivatkozni  sem  helytálló.  Megfelelő,  büntetőeljárás  keretében
érvényesülő szabályozás hiányában a grafométeres vizsgálat eredménye a bizonyítás körében nem értékelhető.
Azt  az  ítélőtábla  a  bizonyítékok  köréből  kirekeszti.  Mindezen  megállapítások  azonban  az  elsőfokú  bíróság
helyes bizonyíték értékelését nem érintik.

15. A GrafoMéteres hazugságvizsgálatok jövőképe 

Az esettanulmányok és a statisztikai adatok bizonyítják a GrafoMéter jelenlegi technológiával történő
hasznosságát,  emellett  a  műszer  speciális  képességéből  kiindulva  tovább  lehet  gondolni
alkalmazhatóságát az információfizika területén.

A Grafométer  segítségével  az  alapadatokból  kiszámíthatjuk  a  leírt  jelek  információmennyiségét,
anyagmennyiségét, és a létrehozáshoz szükséges energiát is. 33

Eddigi  vizsgálataink  ennek  a  3  jellemzőnek  az  egyedi  kezelését  személyiségjellemzőként
azonosították, amely saját dinamikus személyiségrendszer megalkotását tették lehetővé. 34

Némi eufémizmussal megállapíthatjuk, hogy a hazugság  az információ speciális kezelését jelenti A
hazugság  során  a  speciális  információkezelés  az  alap  személyiségszerkezettől  eltérő
anyagmennyiséget,  és  az  ezáltal  létrejövő  eltérő energiafelhasználást  jelenti.  Így ha valaki  a saját
szokásos információ-anyag-energiakezelési rendszerétől eltér, akkor ott feltételezhető a hazugság.

Ha elegendő vizsgálatot tudnánk végezni ezen 3 összesítő adat változásáról, akkor feltárhatnánk az
egyes személyiségtípusokat, vagy a hazudási szokásokról tipológiát állíthatnánk össze, amelyek igen
magas szintű kognitív és fiziológiás folyamatok révén jönnek létre.

Mivel  a három adat  megfeleltethető egy tér  3 dimenziójának,  így a  hazugságvizsgálat  egy térbeli
koordinátarendszerben leírható topográfiai vizsgálatra egyszerűsödne.
Ezáltal az összes paraméter objektívebben, egyszerűbben lenne kezelhető, és mesterséges intelligencia
használatával  akár  automatikusan elemezhetővé válna a hazugság,  mint  az orvosi  programokkal  a
tünetalapú automatikus diagnosztizálás.
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Dr. László Farkas - Dr. László Szidnai

Scientific and theoretical validation of the Szidnai-Kiss GrafoMeter

Fordította: Légrádi Bea, a MÍTÉSZ alapító tagja

Introduction

The idea and the theoretical basis of GrafoMeter was created around the end of 1980’s by dr. László
Szidnai, chartered handwriting analyst and handwriting psychologist, and its software was developed
by András Kiss, IT engineer.

The aim was to develop a general computer measuring tool specifically designed to capture high-
resolution spatial and temporal images of specific graphical phenomena such as handwriting. That is
why it was named "GrafoMeter", which was best in class regarding its technical parameters at the
time.

The psychological foundation was provided by László Szidnai's doctoral thesis, obtained in 1995 at
the Kossuth Lajos University of Debrecen. By developing the ability to study micromotor motions, he
created  the  individual  feature  system of  writing  motion,  and  thus  the  operating  principle  of  the
GrafoMeter.35

Although the device is basically designed for complex personality testing purposes, it has been used
mainly in  the  legal  field  since  1995,  and  in  lie-detection  since  2000 by László  Farkas  chartered
handwriting analyst.

In the course of its practical application, GrafoMeter has been used in several profiles so far, besides
lie-detection, in aptitude tests, screening, and twin research to determine writing features.

We have already dealt with the theory and basic practical operation of GrafoMeter in detail in earlier
publications.36

1. The Handwriting Analytics background of the GrafoMeter test process

Handwriting  Analytics,  with  its  theory created  in  2001,  recognizing  the  scientific  significance  of
GrafoMeter, uses it as a basic instrument for various handwriting analyses and tests.

Due to the diverse concept of lie-detection, we created its definition for the handwriting analytical
based GrafoMeter procedure as follows:

Lie detection is the process of drawing inferences from the regularly recurring characteristics of hand-
drawn graphs via a methodological and objective procedure, which can be read from the manner in
which a graph is structured, and refers to the content of the message known by the subject to be true /
false.

It is important that in the definition we did not narrow down the test method, so theoretically several
models  can  meet  the  above  criteria.  It  allows  us  to  examine  current  text,  e.g.  a  will,  or  use  a
microscope, or other tools, like a scanner, as picture capture procedure.

2. Development stages of GrafoMeter as a measuring instrument

35  László  SZIDNAI:  A mikromotoros  mozgások  egy  vizsgálati  lehetőségének  kifejlesztése,  különös  tekintettel  az
írásmozgás individuális sajátosságaira, Doctoral thesis, KLTE Debrecen, 1995. Library

36  László SZIDNAI: A kézírás „on-line” vizsgálati lehetőségei, In: Tamás AGÁRDI - László SZIDNAI eds: A grafológia
kézikönyve, Grafológiai Intézet, Budapest, 1998. III. 5.2. pp. 755–760.; László FARKAS: A grafométer működési elve és
gyakorlata, In: Éva TÓTH– Ervin BELOVICS eds: A büntetőeljárás segédtudományai II, Pázmány Press, Budapest, 2015. pp.
64–93.;  László  FARKAS:  Az  írás  láthatatlan  dimenziójának  láthatóvá  tétele,  In:  László  FARKAS  ed:  Írásanalitikai
Kézikönyv,  MÍTÉSZ  és  T&F  Veritas  Kft,  Budapest,  2016.  pp.  341–368.;  László  FARKAS:  Grafométerrel  az  agyírás
tudatalatti  rejtelmes  világában,  KNBSZ  Szakmai  Szemle,  Budapest,  2018/2.  pp.  116–129.
http://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2018_2_szam.pdf 
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As  technology progressed,  the  instrument  underwent  several  generations  of  development,  but  its
principles remained unchanged.

1991-- Finalizing the GrafoMeter Generation 1: 386 DX Desktop, DOS Operating System, homemade
wired ball pen, data processing cards
1994-- GrafoMeter Generation 2: Pentium Desktop, WACOM digital tablet and wireless pen, DOS
and Win3.1 Operating System
2015-- GrafoMeter Generation 3: Laptop with USB2 port, WACOM digital tablet and wireless pen,
Linux operating system

The topicality of this publication is to present the application of the instrument in lie detection that is
related to its practical validity, as we have not summarized the results achieved so far and have not
made conclusions regarding validity and effectiveness.

We focus solely on the dynamic, online, instrumental, that is, the GrafoMeter process, but handwriting
analytics would allow us to use other methods and tools with the background detailed below.

For the sake of coherence and scientific approach, hereby we clarify some concepts and apply them
accordingly. 37

3. The objectivity of the GrafoMeter 

Fulfillment of this criterion means that the result obtained during the measurement is objective, ie
independent of the person performing the measurement using the given method.

In the different phases of the test, the person performing and evaluating the test and interpreting the
results are always the same, so there are three basic forms of objectivity:

(1) objectivity of the data collection,
(2) valuation objectivity and
(3) interpretive objectivity
During the GrafoMeter test:

- in the case of personality testing, we ensure that any element of the population has the same chance
of being included in the test (data collection objectivity: uniform use of the Grafometer test protocol),
- data are generated under the same conditions (standardization),
- data are provided by objective measurements,
-  special  software  generates  data  with  a  uniform  error  rate  (objectivity  of  interpretation:  with
guidebook - details were described in a previous article),
- data are comparable from the tests performed (evaluation objectivity: in the case of lie-detection
according to a uniform evaluation protocol).
Based on practical experience, GrafoMeter's software and protocol meet the above criteria.

4. The theory of reliability and validity of GrafoMeter

If an instrument or test method is reliable, it gives reproducible and consistent results.

Reliability is usually tested by correlating multiple measurements. For example, when the same task is
given to the same people two consecutive times, the data obtained the first time must correlate to a
high degree with the data of the second time. If the correlation is high, then it is said that the test or
instrument, in our case the GrafoMeter, has stability of repeatability.

The validity coefficient is a measure of whether the test really measures what it is designed to do.
There are two types of validity: theoretical (constructive) validity and practical (empirical) validity.

GrafoMeter is a tool that allows you to repeat a test multiple times so that the validity of the result is
easy to test.

37  Sándor RÓZSA– Olivér NAGYBÁNYAI NAGY– Attila OLÁH eds: A pszichológiai mérés alapjai 
http://www.mek.oszk.hu/05500/05536/05536.pdf 
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In order to know if empirical validity can be improved, it is also necessary to theoretically validate the
GrafoMeter, that is, to investigate how eg. lies, as a theoretical construct, can be realized in operation,
that is, in implementation. To do this, we will clarify the notion and theoretical background of lies
later. 

Constructive validity shows the extent to which the operational definition used covers the conceptual
definition. If there is a large overlap between the two definitions, there is a high degree of validity.

Given that the GrafoMeter has been developed / designed to investigate lies, at this point it can be
noticeably separated from the polygraph. Experience proves that the GrafoMeter measures what it is
designed to  do,  that  is,  unlike the polygraph,  not  only the nervous system changes,  but  also  the
existence of the lie itself.

5. Relationship between validity and reliability

Measuring tools, similarly to tools used to shoot a target, differ in the degree to which their "results"
are scattered. If their hits hit the target near each other, the device is considered reliable. If the points
close to each other are not necessarily in the correct location, in the center of the target, the device will
not fit the target, ie it will not be valid. A device whose results are scattered near the center of the
target is considered a valid and reliable device.

6. Requirements for applying lie detection

The application requirements, despite more than a hundred years of polygraph technology, have only
very young quasi-standards. Perhaps the most well-known is a US District Court case famous for its
precedent  (Daubert  vs.  Merrel  Dow Pharmaneuticals  Inc.,  March  5,  2002),  which  has  made  the
provision of scientific evidence in criminal proceedings subject to the following conditions:

- be sufficiently well-founded to be generally accepted in the field to which it belongs (constructive
validity),
- the procedure is scientifically verified or compared with other procedures already adopted (empirical
validity),
- have a high level of reliability, so that the measurement error is minimized (reliability). 38

7. Cognitive psychological approach of Lies, types of deception

The  investigation  of  lie  as  a  procedure  in  judicial  practice  is  referred  to  by various  names,  e.g.
instrumental testimony analysis,  sincerity check, reality check, loyalty test. 39 In order to judge the
operation of the "Daubert principle", we need to clarify the process and concept of lying. Modern
disciplines such as cognitive psychology, neurology, and last but not least interdisciplinary approaches
to handwriting analytics provide a good basis for that.

This approach can provide new insights by allowing us to critically evaluate "empirical" claims, and
thus to develop more efficient procedures.

Most people agree that as a tool, the polygraph does not show the fact of lying, but the reaction to the
fear of being exposed. It indicates an emergency response activating the vegetative nervous system,
which is difficult to influence or control. It may be difficult to detect from the external, but it cannot be
concealed when we are measuring all 12 parameters together, ie, the incriminated question causes an
emotional, stress response, whereas the other questions do not trigger it with the same force.

Note that neither personality psychology nor cognitive psychology regard the emergency response as a
lie. A "distress signal" can be caused by any stimulus that is problematic, shameful, scary or emotional
to the subject.

38  Csaba FENYVESI: A kriminalisztika jövőbeli fejlesztési lehetőségei, kihívása; Pro Futuro, Budapest, 2013/2. p. 48.

39  Ibid p. 53
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Having said that, the specific personality structure of some criminals does not show this emergency
response, since they may have committed a particularly cruel crime because some inhibitions, social
and  other  limitations  that  are  natural  for  others,  are  unknown  to  them (e.g.,  socio-psychopathic
personality type).

For  future  developments,  Fenyvesi  40 says,  “...  it  would  be  decisive… if  we  do  not  examine  the
physiological  phenomena of  the subject,  but  the real  thoughts and memories that  appear in their
brain. It is no exaggeration to say that it will be, or would be, a Nobel Prize winner. ”

The number  of  lie-detection theories  has  increased  exponentially by the spread of  brain imaging
techniques such as fMRI (Functional Magnetic Resonance Imaging) in the early 2000s, since these
procedures are capable of showing the activity of individual brain areas in operation, e.g. in case of
lies.

Studies have consistently shown that many more brain areas are activated during a lie, that is, the lie
requires more energy than the truth. The complex network of constructing brain areas is also activated,
and researchers are unanimous that truth is automatically retrieved when lying. Previous theories, as a
subjective factor associated with lying, focused exclusively on control and arousal (the body's general
state of excitement and alertness) in addition to emotional involvement.

Since then, the cognitive processes that have been uncovered have made it possible to understand the
different reaction times for lies. Experimental studies of the brain inhibition processes observed in
liars  have provided the basis  for  today's  cognitive  lie  testing models41,  on which the GrafoMeter
operates. Of course, the GrafoMeter procedure is not capable of analyzing thoughts either, but it gives
you a visual "controlling image" of the brain performed before responding to the questions. In the
GrafoMeter procedure, manual action is required as a response, and the cognitive load generated by
false responses causes the writing tool to get out and out of control. 

It  is first  the truth which is  activated from the memory,  so true or false signals on the paper are
preceded by real information coming from the conscious or subconscious, which, though not written,
is already visible in the pen starting movement control of the GrafoMeter register. If the sign on the
paper was different from the movement in the air, then it was this "air sign" which contained the real
information.

The degree of cognitive load is indicated by the appearance of "experience levels" in a GrafoMeter
register as explained in a previous study42.

8. Characteristics of the GrafoMeter procedure

(a) It does not cause any difficulty in handling the equipment and does not require sensors, cameras
and other technical equipment to be attached to the body, so the test situation does not cause anxiety.

b) Responses given by natural writing can be designed in many ways,  allowing free experimental
design even for non-writers. Responses can also be measured with pictograms (eg circles, triangles),
but they can be recorded by continuous handwriting or signatures, or even the entire testimony.

c) Background technology can measure pen movement with high resolution and accuracy. The system
calculates more than 130 parameters from the basic data, but the raw measurements can be exported to
external  data processing software,  so the tool  can detect  traces of cognitive processes,  as well  as
research and test new psychological theories.

9. The 7-step evaluation protocol of GrafoMeter

40   Ibid p. 47.

41   WALCZYK J. J. – SCHWARTZ J. P. – CLIFTON R. – ADAMS B. – WEI M. – ZHA P.: Lying person to person about 
life events: a cognitive framework for lie detection; Pers. Psychol, 58, 141–17010.1111/j.1744-6570.2005.00484.x

42   FARKAS (2018) i. m. pp. 116–129.
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1. Evaluation of the physical parameters of the implementation and the difference functions (time use,
changes in dimensions, pressure, deviation related to the incriminated questions);
2. Change in reaction time (where appropriate);
3. Ratio of myopsychic phenomena (eg, undue movement detected in the air) to useful activity;
4. Continuity of motion control, evaluation of jams and stoppages;
5. Experience level analysis (measure of cognitive load): action (lived experience), witnessed/ visual
(experienced as abettor), and aware/heard (unowned experience);
6. Errors and their management;
7. Evaluation of the finished product as a classical,  graphic product with optical (eg microscopic)
methods, line painting and symbol evaluation.

It can be seen that these are parameters that can be measured with high accuracy and high resolution,
which  at  the  same  time  allow to  measure  the  elements  of  early lie-detection  methods  indicating
traditional  psychophysiological  changes  (arousal,  emotional  saturation,  fear,  reaction  time)  and to
visualize cognitive steps. In the action-making step, the factual response is also recorded on paper,
which can thus be regarded as a confession.

This is where the lie analysis method breaks down into online technology that directly measures the
dynamics of creating motions,  as currently only the GrafoMeter43 is  used,  and the off-line image
processing technique that is used to process the finished product.  This has nothing to do with our
current article, it means running statistical-based image processing algorithms.44

The off-line test can of course be done on paper from the GrafoMeter test. By its very nature, off-line
technology  shows  traditional  physiological  characteristics  (emotional  involvement,  fear,  anxiety,
anger), so the two procedures can be used as control in a narrow way.

10. Summary of GrafoMeter studies conducted since 1991

In  this  publication,  we  use  the  results  and  statistical  summary of  instrumental  studies  conducted
between 1991 and 2019 for the practical validation of the GrafoMeter.

The statistics are broken down into several sections:

- Table 1 shows the results of dr. László Szidnai doctoral study;
- Table 2 shows the testing of Dr. László Farkas between 1995 and 2000;
- Tables 3 and 4 are a summary of forensic materials by 2019;
- Table 5 presents the results of the twin study 2012-2014;
- Table 6 evaluates all data in one summary.
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Table 1: Summary of the GrafoMeter study conducted between 1991 and 1995 (data of László Szidnai's
doctoral dissertation)

(Edited by László Farkas based on László Szidnai)

Table 1 shows that the use of the GrafoMeter was successful.

43    László SZIDNAI: Dinamikus írásparaméterek, In: Tamás AGÁRDI– László SZIDNAI eds: A grafológia kézikönyve, 
Grafológiai Intézet, Budapest,1998. II. 2.5.5., pp. 441-442.

44  Tamás AGÁRDI: A kézírás „off-line” vizsgálati lehetőségei, In: AGÁRDI – SZIDNAI i. m. pp. 761–762.
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Table 2: Summary of GrafoMeter tests conducted between 1995 and 2000 (data of László Farkas study)
(Edited by László Farkas)

In this case we examined the proportion of subjects in the GrafoMeter study who were suitable for a
given job profile. The data revealed helped in 100% to determine the aptitude of the subjects.
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Table 3: Summary of GrafoMeter Lies Investigation 2000-2019 (based on forensic materials)
(Edited by László Farkas)

Other types of crime include rape or attempted sexual intercourse, fraud, extortion, private assault,
disappearance, restriction of personal liberty, and drug abuse. In the investigations, 68% were found to
be involved in the crime, of which 77% were indicted.

Police secondments TOTAL %

Baranya - Pécs(23), Siklós (15) 38 35

Nógrád – Salgótarján (16), Rétság (2), Balassagyarmat (1),  Bátonyterenye (4) 23 21

Tolna – Szekszárd (13), Dombóvár (5) 18 16

Pest – BRFK (8), MRFK (2) 10 9

Hajdú-B – Debrecen (8) 8 7

Szabolcs-Sz. – Nyíregyháza (1) 1 1

Veszprém (2) 2 2

SUM 110 76

Court assignments Courtassignments

Siklós disctrict court 6

Pécs court 6

Pécs High Court 2

Dabas district court 6

Debrecen court 2

Balassagyarmat court 2

Metropolitan court 2

SUM 26 18

TOTAL 136 94

Table 4: Summary of the graphometer lie tests conducted between 2000 and 2019 – breakdown by assigner
(Edited by László Farkas)
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Table 4 clearly shows that the police or the courts assigned GrafoMeter in 94%, which also proves that
these were high quality, well-founded secondments.

10- 25- 30- 35- 40- 45- 50-

24 29 34 39 44 49
TOTAL 16 92 108 14 20 12 8 8 46 14 16 46 20 12 108 108 108 140
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Table 5: Summary of GrafoMeter twin study conducted between 2012 and 2014 (by László Farkas and
Zsuzsanna Keczeli) (Edited by László Farkas)

The GrafoMeter twin study performed with 108 persons was useful and successful, we assessed and 
established the genetic features found in the handwriting.

10- 25- 30- 35- 40- 45- 50-

24 29 34 39 44 49
TOTAL 234 230 464 75 73 131 29 27 58 71 23 108 50 176 89 18 30 36 25 9 6 358 11 419 15 19 388 571
% 50 50 100 16 16 28 6 6 13 15 5 23 11 38 19 4 6 8 5 2 2 77 3 90 3 4 93 1.2
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Table 6: SUMMARY of all GrafoMeter tests between 1991 to 2019 (PhD, Testing, Twin, Forensic)
(Edited by László Farkas)

From the summary table it can be seen that since 1991 a total of 464 persons have been studied with
the help of GrafoMeter, out of which using the impacted 419 persons (90%) as a baseline, the results
of the application was effectively utilized in a total of 93%. There has been an exceptionally high
number of assignments in homicide and robbery cases,  as well  as in others where we have been
investigating sexual offenses and drug abuse. The GrafoMeter was very effective in assisting aptitude
tests and basic research.

All this proves the reliability and validity of GrafoMeter. 

11. Personal factors affecting validity

It  is  important  to  examine  what  factors  influence  the  practical  validity of  instrumental  testimony
check. We list the circumstances which have little or no effect on the GrafoMeter test.

Weaknesses on the side of the investigative authority during the lie investigation: 45

- inexperience, incompetence,
- rush,
- unpreparedness,
- insufficient knowledge of the subject,
- polygraph examination used too late,
- inadequate investigation,
- Providing the subject of investigation with more investigative information than necessary.

It should be noted that not even 1% of criminal cases include lie investigations, meaning that the
detective or investigator may rarely use a lie detector.

The GrafoMeter test does not require full knowledge of the subject and the circumstances of the case,
as  this  is  not  required  by  the  GrafoMeter  protocol,  and  this  allows  for  better  objectivity.  The
investigation can be carried out at any time during the investigation, so there is no rush required from
the tester.

45  Árpád BUDAHÁZI– Zsanett FANTOLY– Brigitta KAKUSZI– István BITTER– Pál CZOBOR: A műszeres 
vallomásellenőrzés fejlődési irányai; NKE RTK, 2018. Monograph-Manuscript, p. 46.
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Weaknesses of a lie testing expert (consultant):
- unpreparedness,
- non-authentic professional,
- incorrect questioning,
- use of inappropriate set of questions,
- due to the overload of consultants, there is a long wait for the investigation to be carried out,
- low number of lie testing specialists.

So  far,  the  GrafoMeter  test  has  always  been  carried  out  by  one  person,  as  until  now only  one
GrafoMeter specialist was available. In each case, the questions are compiled by the commissioner,
and the GrafoMeter specialist, without affecting the substance of the question, may refine them in line
with the test protocol.

Weaknesses of the subject:
- incapable to undergo lie detection,
- do not agree to the investigation.
The subject may be incapable of polygraph examination due to his /  her health status (eg asthma
attacks,  circulatory  disorders),  intellectual  (eg  unable  to  interpret  the  questions  asked)  and  self-
knowledge level (eg psychopath)46. Anyone who has taken drugs before the examination, has taken a
sedative, or is simply sleep deprived, is unfit for the examination. Similarly, if a pregnant woman is to
be examined, no examination will be performed so as not to endanger her or the fetus's health.

Lack of fear of disclosure may also make the subject unsuitable for examination and the subject being
in confession. Disagreement with the investigation also impedes access to the lie test. Such consent
may be denied to the investigating authority or to the expert.

The circumstances influencing the examination (eg drug taking, drug use) are mentioned only during
the evaluation so that the commissioner is also aware of all evaluation aspects. No refusal has yet been
made by a GrafoMeter specialist or an appointing authority.

There has been no cases where the GrafoMeter test had to be interrupted with the exception of one
case where the test was not performed because the subject previously had the belief that he would be
involved in a polygraph examination. After being informed about the device and its details before the
GrafoMeter process, the subject withdrew from performing the test.

All in all, the GrafoMeter, among the testing devices used for checking testimonials, has less weakness
f than a polygraph, which:

- reliability varies from person to person (60-90%),
- relatively expensive to apply,
- counter-activity may interfere and disturb the results

In the case of a GrafoMeter test, a possible counter-activity does not affect the test, the GrafoMeter
specialist can be less influenced, and the instrument cannot, in principle, be "manipulated" or prepare
for its technology.

According to the protocol, only the subject and the GrafoMeter specialist should be present at the time
of a particular test.

12. Technical factors affecting validity

The GrafoMeter has been used since 1995 according to the developed protocol.

Prior to the test, a technical control check is performed on the condition of the instrument and the
circumstances (eg the required voltage). Then, during a control test, the applicability of the instrument
is determined, that is, all elements of the task performed (pressure, speed, movement in the air) are

46  Ibid p.47.
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reliably displayed. Once everything is in order, the specific investigation can begin according to the
assignment.

During the years of using GrafoMeter there was not any tests cancelled due to any technical problem.
The GrafoMeter test has only expert-related costs, and the technical application of the instrument only
requires power usage for the laptop to the client.

13. Other factors that affect validity - testing and calibrating the digitizing board

From the theory of calibrating the digitizer board and pen, a PhD thesis was developed.47 The digitizer
board is connected to a computer via USB2 for online operation. Since only a driver for drawings
input  was available for the digitizing board,  it  was necessary to develop a driver for the physical
management of the data. During the test of the driver and the digitizer board, it was found that the data
in the stream produced reliable results. Since the measured writing characteristics were considered as
raw data from which further data can be derived e.g. speed and acceleration, so the usability of the
digitizing board was not questionable. They also found no error in data loss during asynchronous
communication between the pen and the board.

The velocity linearity of the digitizing board was also examined when the pen placed on the board
displayed measurable data within the sensor range.

The pen pressure was checked by placing weights on the pen in an upright position. The pressure
values provided by the pen were converted into weights and compared with the weights applied. The
measurement was made in equal increments throughout the entire measuring range with 5 mm equal
steps.

Technical specifications of the 3rd generation GrafoMeter 

The smallest measurable unit and the typical measurement errors of instrument reliability are detailed
in Table 7:

TYPE OF 
MEASUREMENT

SMALLEST UNIT ACCURACY

Time measurement +- 0.0074 sec within + - 1.5% accuracy
Distance measurement +- 0.05 mm within + - 1% accuracy
Pressure 0.02-5 N within + - 1.5% accuracy
Calculated data within 3.5% accuracy
Measurable timeframe unlimited

Table 7: Typical measurement limits provided by the MMMV.6.0 measurement software
(edited by László Farkas based on László Szidnai)

In the  course  of  GrafoMeter  tests,  the  digitizing board  and the writing  device are  still  operating
according to the expectations and parameters created in 1994.

14. Instrumental testimony check in legal proceedings (case studies)

The Ministerial Statement of the Criminal Procedure Law refers to the instrumental testimony check
as a process seeking to obtain circumstantial evidence. The idea suggests that instrumental testimony
check is  considered by the legislature to be capable of being brought to trial  and,  if the court  so
wishes, to use it as evidence. It should be noted that while instrumental testimony check is best to use
in the investigative phase, other forms of evidence may be used in court proceedings, that is to say,
unlike other forms of evidence, the court does not receive the instrumental test result directly, but from
the detection or investigation phase.

47  László KUTOR: Automatikus eszköz- és személyazonosítás műszaki informatikai módszerei, Doctoral (PhD) 
Dissertation, Doctoral School of Informatics, Faculty of Technology, University of Pannonia, 2007. pp. 63-74
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It  is important to note that besides the polygraph, the GrafoMeter is the only instrument that has
proven its effectiveness several times before the courts.

During the period 2000-2019,  out  of  the 145 secondments,  26 were required for court  orders and
subpoenas. A total of 69 prosecutions have been made following the GrafoMeter investigation, which
is 77% success rate in suspection cases.

US law enforcement estimates that only 43-48% of all suspects are perpetrators.48

It is noteworthy that the GrafoMeter statistic has a higher rate of prosecution efficiency.

Following are some examples that have appeared in the Court's Judgment Collection:

The judgment of the Pécs Court of Appeal in 2010 mentions about GrafoMeter that the witness did
not undertake the GrafoMeter test. (Judgment Table of Pécs Bf.II.286 / 2009/9)

In 2012, the  Debrecen Tribunal found the defendant guilty of murder, extortion and misdemeanor
crime.
The judgment shall state:

Based on the results of a forensic graphometric investigation, the court found that the accused did not always tell the truth at
the hearing, and it was probable that he would have concealed a fact related to the commission of the crime or possibly its
motive. For the accused, it is also at probability level, but it is probable to have a bearing on the crime.

In 2013, the Metropolitan Tribunal dealt with the GrafoMeter in substance. In the criminal case for assault
and truculence, the court mentions in its judgment that the investigating authority involved a forensic expert with regard to
first and second degree defendants. The expert had to answer the question whether the persons under investigation were
involved in the act underlying the case. Based on the findings of the investigation, the expert determined that the first-degree
accused was unlikely to be directly involved in the commission of the life-threatening bodily injury. However, the expert
noted that the 1st-degree defendant had several questions about whether there had been a quarrel in the apartment, whether
there had been a quarrel in front of the apartment, whether the accused assaulted the victim, where he did not respond truly,
and  made  mistakes.  Given  that  it  was  reported  that  the  first-degree  defendant  had  taken  sedative  drugs  prior  to  the
investigation, which may have influenced the outcome of the test, the expert was asked to provide an additional opinion. As
the expert was unable to provide a satisfactory answer to the authority's question, he recommended that the test be repeated.
The new results revealed that the 1st-degree defendant did not answer the reality to the questions of whether he had met the
victim in the evening, whether there had been a quarrel in the apartment, whether he had abused the homeless man, whether
he had stabbed the homeless man with a knife, and whether his brother had had a knife. On the other hand, compared to the
first survey, he changed his answers as to whether there was a quarrel in the yard in front of the apartment; whether his
brother, the second-degree accused had assaulted the homeless man, whether he had had a knife in the evening with him or
with his brother's. And on several occasions he was confused about the answers. Based on all this, but also on the fact that to
the question to whether he stabbed the homeless man with a knife or assaulted him, he made a quasi-confession, the expert
said that the accused was directly involved in the life-threatening injury and the expert confirmed this opinion during the
court  proceeding.  With respect to the second-degree accused,  the expert  stated that he was not directly involved in the
commission of the life-threatening bodily injury, but he did not respond truthfully to the questions whether there had been a
quarrel in the apartment, whether the brother, the 1st-accused, had stabbed the homeless man, whether the brother had a knife
or whether the homeless man had been assaulted in front of the house. This opinion was also maintained by the expert during
the hearing.

The court found the first-degree defendant guilty of crime of bodily assault and also found second-degree accused guilty of
felony in truculence. (Metropolitan General Court 14.B.1396 / 2012/20.)

In the 2015 verdict, the Debrecen Tribunal refers to the hearing with the GrafoMeter expert who explained that
the defendant had specific  information about  the murders  committed based on his lived experience,  ie he was actively
involved in the crime. (Debrecen General Court, No. 19.B.56 / 2012/229)

In 2015, the  Balassagyarmat Tribunal had a homicide case in which the GrafoMeter test  expert
opinion formed part of the evidence procedure.
The expert stated that the accused had an active role in the death of her mother.

Extract from the judgement:

He explained to the court, supplementing his written opinion, the method by which he conducted his expert examination,
which is  handwriting analysis.  The test  and report  was prepared on the basis  of  graphopsychology with  the help of  a
grafometer (Szidnai-Kiss), which is completely different in structure, application and mechanism from the polygraph. The
device can record conscious and unconscious movements and ranges during the test and then these data are evaluated. The

48  D. H. KAYE: The validity of tests: caveant omnes. Jurimetrics Journal, 27. year, 1987/4. publication, quoted by 
BUDAHÁZI et. al. i. m. p. 75.
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subject (...) answers 20 questions in writing, recording the yes / no answer with an appropriate mark. The digitizing board is
equipped with a special wireless pen used by the respondent (subject). The board is connected to a computer running special
software.  The  pen  gives  signs  to  the  board,  which  senses  and  stores  data  on  the  computer.  The  instrument  records
approximately 130 signals and data (including air travel). Thus, the unconscious (airborne movement) and the unconscious
(the response described) are assessed together at the end of the test by the expert, with metacommunication observations
recorded by the support staff.

... the accused consented to the investigation. As a result of the test, a very detailed analytical report concluded that ... the
accused played an active role in the death of her mother. In his additional expert opinion, after describing the test method in
detail, the expert emphasized that the grafometer is an objective test method because it cannot be "fooled" as air movement
cannot  be controlled and tremors cannot  be influenced by anyone.  According to psychology,  the subconscious operates
independently of the conscious and the will, which gives the super ego that the instrument can clearly perceive. 

He also examined the accused's personality structure on the basis of a letter ... agreed to be written by the accused. From this,
he stated that, based on the letter, “appears an adult woman with a sanguine temperament living her childish self. She is an
ambivalent  personality,  looking  for  inner  support,  surrounded  by  her  own  fears  and  unprocessed  childhood  fixations.
Internal tension, nervousness, anxiety and restlessness caused by the situation can be detected, coupled with a lower degree
of self-control. There is a sense of isolation and insecurity. She is calculating, can consciously manipulate her environment,
and therefore unpredictable; she leans in the direction that is important to her ego. She experiences the current situation as a
strong conflict, she does not really know or want to decide which self to choose, she is afraid to take responsibility. She
doesn't like others making decisions over her and instead of her. She felt / feels fear, love, hate and exploitation towards her
mother at the same time. " 

“It can be proved without doubt that 71% of the writing features in the anonymous letter investigated were changed due to
internal compulsion due to ... her personality is strongly influenced by the death of her mother. It simultaneously shows fear,
suppression and sensitivity. All of this suggests that ... she played an active role in the death of her mother. "

After consulting his defense counsel at the hearing, the accused consented to the expert re-examining.

The result was presented by the expert to the court and sent to the other participants in the proceedings.

At his second hearing, the expert said that the outcome of the investigation had not been influenced by the time since the act.
The re-examination confirmed the expert opinion made approx. two years earlier, he said, "... (she ) played an active role in
the death of her mother."

The Debrecen General Court (No. 24.B.70 / 2014/242) discussed the crime of murder and pillage.

Excerpt from hearing the expert in court:

A procedure  similar  to  that  of  a  polygraph,  but  quite  different,  has  been  developed.  According  to  his  statement,  their
investigation is based on handwriting analytics. The polygraph assesses the respiratory and blood pressure of the person
being examined; in contrast they examine the airborne handwriting signs as a representation of the offender's experience.

Accordingly, he also distinguished between lived, heard and witnessed experiences. Although these three categories were
difficult to interpret at trial, he said the lived experience had significance, because if the person under investigation had
actually been the perpetrator of the case, he or she would have had to live through it. However, in order to understand this
grafometer lie analysis, he analyzed the figures reported in his opinion. To understand the method, he said, a computer and
software, and a tablet and a pen are connected. The questions were specifically defined by the investigative authority and
usually he added 7 questions as control questions, which are general in nature and cannot be linked to the crime in any way. 

He says they go through the questions four times. After the first set of questions, they control the same set of questions, and
in the second version, L. F. expert asked the question, for example, "Did you kill M.B.?", So the expert formed the questions
so that he suspected the accused.

After that, the two sets of questions were repeated. Practically you had to go through the question series twice because they
changed the graphical representation of the "yes" and "no" questions, where "circle" was "yes" and sometimes "triangle" was
"no".

Based on the test results, he was only able to state that the accused had committed the crime with high probability, and in his
expert opinion he had specified the questions to which the accused had answered "no", but it was detectable that he had lied
(Vol. II 1405- 1407).

In any event, however, he highlighted two questions which, in his view, had the full investigation not been carried out, these
two questions would have in any event justified that he lied and makes it very likely that the accused had committed the
crime. It was question 2 in Test # 2: “Did you kill MB?” Examining the movements in the air, he found that he had made
circular movements in the air before describing number 2, and then actually he drew the number 2 on a piece of paper and
wanted to draw a triangle that he didn't kill, his airborne movements had a distinct curvature, and while he was drawing the
"triangle", in the meantime he was making further curves in the air, which was standing for "yes" that is “circle ”.

He was able to make the same statement with respect to question 8) (Vol. II, p. 1337), that for the first time, although he
described the number 8, he made circular motions still in the air both before the upper and lower parts. Besides, although he
answered with a "question mark" and a "no", he had made circular motions in the air before writing the "question mark"- the
expert explained and highlighted those with red arrows in the report. 
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In addition, he emphasized that, according to handwriting analytics, people who place a circle instead of a dot on a vowel, are
liars. They then asked the same questions again, when to question 2, "Did you kill MB?", he showed similar signs, only now
not circular, after the "yes" answer was "triangle". In his expert opinion (Vol. II, p. 1351), one can see a cusp in the air as he
was writing # 2, and during the formulation of the "circle" he also indicated with an arrow that two cusp appear, which is
clearly a lived experience, comes from the subconscious, and proves that he killed MB.

Question 8 (Vol. II, p. 1355) “Did you prepare for killing MB?” he could draw a similar conclusion. The airborne movements
follow the form of a peak, both while writing the number 8 and the "circle". The expert also said that during the 2nd test,
there was a lot of noise in the hallway, which was also perceived by the accused. Nevertheless, the lived experience, the
unconscious manifested itself in all its movements in the air. He again highlighted question No. 8. asking “Did you prepare
for killing MB?” He clearly admitted, described the "circle", which in this series of questions meant "yes". Although he had
indicated that he had made a mistake, then crossed the "circle" and drawn a "triangle", he said that if he had been disturbed
by noise and it had not been a voluntary confession, he would not have drawn continuously circular and oval air movements,
which are also recorded in his opinion. (Vol. II, p. 1373) He marked with red arrows in his report the two "circles" and even
an oval mark in the "circle" in which he admitted that he had killed M.B. That is, his subconscious had given him this answer,
even if his conscious self wanted to lie.

He did not analyze the other figures included in his expert opinion. He said they are based on the same method, here only
looking at questions 2) and 8) they themselves imply that he was most likely to have committed the crime.

The court found the accused guilty of manslaughter.

However, the Metropolitan Court of Appeal (No. 1.Bf.106 / 2015/54), in 2016, excluded the result of the GrafoMeter test
from the scope of evidence,  with the following explanation:  In  connection to  the grafometric  lie  test  carried out  by a
graphologist expert,  the following shall be recorded by the High Court: the examination, although obviously different, it
works in an analogous way to polygraph lie-detection, and its results are similar. On the other hand, its application in criminal
proceedings  is  not  governed  by  any  rules,  although  procedural  rules  also  impose  limits  on  the  polygraph,  and  these
restrictions are further limited by judicial practice. Therefore, the rules related to polygraphs cannot be transposed by analogy
to graphological lie-detection, nor it is correct to reference to the principle of free proof. In the absence of appropriate rules
governing criminal proceedings, the result of a grafometer test cannot be evaluated as evidence. The High Court will exclude
it from the evidence. However, all of these statements do not affect the assessment of the correct evidence by the Court of
First Instance.

15. The future of GrafoMeter lie-detection examinations

Case  studies  and  statistics  prove  the  usefulness  of  the  GrafoMeter  with  current  technology,  and
furthermore, based on its special capability, its applicability in the field of information physics can be
further considered.

The GrafoMeter can also be used to calculate from the underlying data the amount of information, the
amount of material and the energy required to create the signs.49

Our studies so far have identified the unique treatment of these 3 features as personality traits, which
have allowed the development of our own dynamic personality system.50

With some euphemism, we can say that lying is basically a special treatment of information. In the
process of lying, special information treatment means a different amount of material investment than
naturally defined by the basic personality structure and therefore different energy use as a result. Thus,
if one deviates from his or her usual information-material-energy-management system, then one can
assume a lie.

If we could do enough research on the changes in these 3 types of cumulative data, we could explore
individual personality types or compile a typology of lying habits that are generated through very high
levels of cognitive and physiological processes.

As the three data can be mapped to a 3-dimensional space, lie detection would be simplified to a
topographic report described in a three-dimensional coordinate system.

This would allow all parameters to be handled simpler and more objectively, and by combining it with
artificial intelligence, lie detection could be turned into an automated analysis, similarly to symptom-
based automatic diagnosis in medical applications.

49  KISS András: A modellezés alapfogalmai és a kézírás funkcionális modellje, In: AGÁRDI – SZIDNAI i. m. pp. 79–86.

50  SZIDNAI László: Dinamikus írásparaméterek, In: AGÁRDI – SZIDNAI i. m. pp. 441–442.
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Dr. Csizmazia Endre
A kézírás szemészorvosi szemmel51

Az írás mindig az egész emberről szól. Aktuális hangulatáról, vérmérsékletéről, pszichés és általános
testi  állapotáról.  Ha  az  „utca  emberét”  megkérdezzük  az  írás  és  a  betegség  kapcsolatáról,  akkor
kapásból  három  betegségcsoportot  fog  említeni.  A  mozgásszervi,  a  szem,  és  az  ideg-elme
betegségeket, mint az írás képességét közvetlenül befolyásoló betegségcsoportokat. Az íráselemzők
ennél  messzebb  és  mélyebbre  tekintenek.  Nem csak  a  pszichés,  hanem a  testi  betegség  jeleit  is
vizsgálják, kutatják az írásban. Az egyik ilyen íráselemzési rendszer az írásanalitika, melynek szerves
részét képezi az ÍráSzemészet® .

Az  ISZ®  olyan  interdiszciplináris  tudomány,  mely  a  szem  fizikai–optikai  elváltozásainak,
betegségeinek az írásképre kifejtett hátasaival foglalkozik, emellett azonban, egy sokkal szélesebb írás
–  egészség  vizsgálati  alapot  is  képez.  A szemen  ugyanis  szinte  minden  nagyobb  szervrendszer
megbetegedései  kísérő  betegséget,  kórjelet  hoznak  létre.  A  szem  leggyakoribb  és  legismertebb
elváltozása a fénytörési hibák néven összefoglalható elváltozások. Ezeket a szó klasszikus értelmében
nem nevezhető betegségnek, hiszen ugyanolyan „határok” közé szorított statisztikai eltérésekről van
szó, mint a magasság, a testsúly, vagy a szemszín esetében. 

A rövidlátás sok jellemzője közül itt azt emelhető ki, hogy bármikor kapja is meg a beteg a szükséges
szemüvegét, a látása mindig tökéletesen javítható lesz. 

Miopos íráskép
(szerkesztette: Dr. Csizmazia Endre)

Rövidlátásnál
- a betű mérete arányosan csökken
- az elsődleges és a másodlagos szélesség csökken
- a szóköz, a margó, a sortávolság csökken
- CUKORBETEGSÉG hatása az írásképre

51 A publikáció vázlata megjelent a Grafológia 2018/4. számában
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Rövidlátásnál korrekció nélkül a szem eleve közelre lát és alkalmazkodás nélkül élesen az írás egész
időtartama alatt változatlan hatás érvényesül.

Hipermetrópos írás
(szerkesztette: Dr. Csizmazia Endre)

Távollátásnál
- a betű mérete arányosan növekszik
- az elsődleges és a másodlagos szélesség növekszik
- a szóköz, a margó, a sortávolság növekszik

A távollátás leglényegesebb következménye,  hogy még akár minimális  kancsalság mellett  is,  ha a
megfelelő  életkorban  nem  korrigáljuk,  akkor  maradandó  tompalátáshoz  (részleges,  vagy  teljes
vaksághoz)  vezet,  amit  később már  hiába korrigálunk,  a  beteg csak terhelhetőbbé,  de  látóvá nem
tehető. Fontos írásképi jellemzőket eredményez az alábbi „patomechanizmus” távollátóknál. Ahhoz,
hogy átlag távolságból, átlag betűmérettel írjunk, az szükséges, hogy távoli hiba korrigálására részben
felhasznált  alkalmazkodó  képességünket  fokozottan  terheljük.  Ennek  jelentősége  az  életkor
előrehaladtával különösen megnő.

Nevezetesen arról van szó, hogy kezdetben az alkalmazkodás segítségével norma közeli írást fogunk
produkálni, de később majd a fáradás miatt is, távolabbról és nagyobb betűméretű írást produkálunk.
Eközben néha „megpihen” a duktor szeme és vissza-visszatér a normakövető írásra. Ez a folyamat újra
meg újra bekövetkezhet, méghozzá a fénytörési hiba nagyságától függően egyre gyakrabban és egyre
nagyobb méretben.

Eközben a kétszemes együttnézés (térlátás) is egyre nehezebbé válik, tehát nem csak 

-hullámzó méretű írással, 
-hanem később változó-ingadozó szó- és sorközzel, 
-valamint a kötöttség csökkenő mértékének és 
-a toll felemelése után a folytatáshoz való visszatalálás nehézségeinek jeleivel

is találkozhatunk.
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Hipermetróp astigmiás írás fénytörési hibával
(szerkesztette: Dr. Csizmazia Endre)

Az astigmia leglényegesebb hatására példa, hogy következtében az egymásra hasonlító számokat (3, 6,
8, 9, 0) „összekeveri”, nem ismeri fel pontosan, csak azt tudja, hogy „gömbölyű” számról van szó. Ez,
ha kismértékű, fiatal korban még plusz munkával kompenzálható, de fáradáshoz vezet. Később már a
korrekciós szemüveghez való hozzászokás is komoly nehézséget fog okozni, bár ha türelmesen viseli,
akkor a hiba következménye szintén kijavítható.

Az astigmia hiba legszembetűnőbb írásképi hátasai közé tartozik
- a dőlés,
- az ékezet helyének, alakjának,
- az ovál alakjának,
- a t-áthúzás irányának, alakjának változása.

Egy másik gyakori szemészeti betegség, aminek írásképi hatása van a glaucoma, vagy zöldhályog.
Lényege az emelkedett szem belnyomás miatt létrejövő látóidegrost pusztulás következtében kialakuló
látótérkiesés.

Zöldhályog megjelenése
(szerkesztette: Dr. Csizmazia Endre)
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Kutatási céllal ebben az esetben az írás vizsgálatának, az írásjelek keresésének csak a szemész által
elvégzett  aktuális látótérvizsgálattal együtt van értelme.  Tekintettel arra,  hogy amíg a látása jó, és
nincs látótérkiesése, addig kóros írásjellemzőt nem fogunk találni. 

Eltérés

- a jobb margóban,
- a soriránytartásban,
- a sortávolság egyenetlenségében,
- esetlegesen jobbra felfelé irányuló sortartásban,
- jobbra csökkenő sortávolságban várható. 

Egy másik  „népbetegség”,  ami  napjainkban egyre  több embert  érint,  az  a  száraz  szem probléma.
Ennek hátterében is több minden állhat. Az ízületi gyulladáshoz társuló könnytermelési zavar mellett,
az  életkor  előrehaladtával  kialakuló  könnymirigy  elváltozásokon  keresztül,  egészen  a  tartós
számítógép használat miatti ergonómiai okokig (ritka pislogás), mely ma már az egészséges fiatalokat
sem kíméli. Az ennek következtében kialakuló irritációs panaszok mellett 0.5-1.0D fénytörési állapot
változást is jelenthet a szem elülső felszínének hidratáltsági eltérése, ennek optikai – látásélességre
kifejtett hatásával együtt. 

Itt a távol - közellátásnál leírt írásképi hatásokkal kell számolni.

Írásképi  hatásai  a  „tiszta” hasábnak akkor jelentkeznek,  ha a duktor a korrigáló szemüveg
középpontját  nem a pupilla  területében tartja,  tehát  lecsúsztatja,  vagy túlságosan az orrára
feltolja, az egyébként megfelelő erősségű szemüvegét. Ekkor „torzításmentesen” a szemüvegen
kívül érzékelt képhez képest fel-, vagy lefele tolódik el az írás képe, nehezítve a sortávolság és
iránytartást. 

A másik két „hiba” (párna-, hordó hatás) inkább az ovál alak deformitásában és a törzsvonalak irány,
illetve alakváltozásában és részben az ékezet kihelyezésében, formai változásában nyilvánulhat meg.

Párna, hordó hatása
(szerkesztette: Dr. Csizmazia Endre)
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Az  éleslátás  területének  időskori  meszesedése  okozta  panaszok  mellett  rendkívül  megnőtt  a
jelentősége  az  életkor  kitolódásával  a  szürke  hályogban  szenvedő  emberek  folyamatos  íráskép
változásának  is.  Itt  a  szürkehályog  keletkezési  formái  adhatnak  eltérő  írásképi  „rejtvényt”  az
íráselemzőnek, mely kezdődhet a lencse széli részén, vagy centrálisan.

A műtét után a megváltozott féloldali látás és az alkalmazkodó képesség teljes elvesztése fog jelentős
írásképi  eltérést  okozni  az  előző  időszakhoz  képest.  A „képet”  tovább  bonyolítja  a  megjelent  és
terjedőben lévő multifokális műlencsék térnyerése, ami újabb kihívás az írás elemzőinek. 

Szürkehályog esetén az íráskép változásai:

- az írástömb elhelyezkedése,
- a sortávolság változása (iránya nem változik, „párhuzamos”),
- a betű mérete csökken (a felett lévő sor meglátása).

Pseudophakia és íráskép

- leginkább megközelíti az élettani helyzetet,
- lencse síkban való elbillenése okozhat astigmiás hatást,
- túl kicsi lencsetest mellett tágabb pupilla miatt lehet monokuláris (egyszemes) kettőslátás,
- tokmegvastagodás miatti látótér szűkület (széli vesszős katarakta hatás),
- monovision technika képnagyság eltérést okozhat a két szem között.

Lézeres szemműtét hatása az írásképre 

- a centrális 5 mm átmérőjű tiszta terület (a műtéti beavatkozás csak ekkora területen történik) miatt a
„látótér”  széli  részén  jelentkező  optikai  aberráció  miatt  homályos,  vagy torzult  látás  a  perifériás
írásképben,
- a „beavatkozási kör” határának észlelése okozta írásképi torzulás.

Kontaktlencse hatása az írásképre 

- szemüvegnél kisebb képnagyítás miatt és a jellegéből adódóan alacsony astigmia esetén teljes értékű
korrekciót biztosíthat,
-  túl  szoros  illeszkedés  esetén  /cornea  oedema/,  ill.  laza  illeszkedésnél  a  pislogásokkal  szinkron
elmozdulás okozhat írásképi zavart.

A számítógép előtt dolgozók speciális igényét kiszolgáló ún. közeli multifokális szemüvegek okozta
változó  optikai  és  hasábos  hatás  is  sok  kérdést  vet  fel  az  írásértékelők  számára,  főleg  ha  ezzel
kapcsolatban  nem  rendelkeznek  megfelelő  beteginformációval.  Ezeknek  ugyanis  több  speciális
változata van a felhasználói igényektől függően. Az értékelés során nem hagyható figyelmen kívül, az
ezzel  együtt  ergonómiai  okok miatt  jelentkező ritka pislogás okozta szemkiszáradás sem, mely az
egyébként egészséges fiatalokat is érinti.

Nem csak szemészeti megbetegedések jelei láthatók a szemben és így az írásképben, hanem általános
megbetegedések  is  okozhatnak  olyan  szemészeti  eltérést,  ami  meglátszik  az  írásban  (magas
vérnyomás, érelmeszesedés, daganatos betegségek...). 

Egyik  legismertebb  ilyen  betegség  a  cukorbetegség, a  diabetes  mellitus.  A  szem  belsejében
elhelyezkedő szemlencse, átlátszósága érdekében nem tartalmaz ereket, így ez a szemlencsét határoló
hártyán keresztül veszi fel a környezetéből a tápanyagokat és az oxigént. Ha megnő a vércukor szint a
szervezetben és a szemlencse környezetében az ozmózisnyomás kiegyenlítődése miatt a szemlencse
vizet  veszít,  tehát  gyengébb lesz a törőereje,  hypermetrop „állapot” alakul  ki,  ellenkező esetben a
beteg myopizálódik. Ennek hatására a vércukor szint jelentősebb ingadozása esetén a friss, beállítatlan
beteg hol jobban, hol rosszabbul lát,  ami nem csak a távoli látóképességét,  és olvasási képességét
érinti  (ezt  panaszolja  a  szemésznek  is),  hanem ebből  adódóan  változik  az  íráskép  is,  a  távol  –
közellátásnál leírtak szerint. 
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Itt is az aktuális beteg által mért és lejegyzett vércukor értékkel együtt értékelt íráskép jelenthet érdemi
vizsgálatot, mielőtt ezeket a gyakorlatban önállóan is fel lehetne használni.

Eddigi kutatásainkból kitűnik, hogy szoros kapcsolat van az egészségi állapot és írásunk képe
között, mely csak és kizárólag az íráselemző, a duktor – beteg és a vizsgált szakterületen képzett
orvosok  szoros  együttműködésével  vizsgálható  és  elemezhető  további  tudományosan  is
elfogadható eredmények elérése érdekében.
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A GrafoMéter alkalmazási statisztikájaA GrafoMéter alkalmazási statisztikája
Az írásanalitika genetikai vetületeAz írásanalitika genetikai vetülete

Dr. Farkas László
At írásanalitika újszerű megközelítése és kiegészített sémájának lényege

A boríton látható az írásanalitika legújabb sémája, ami az alapsémától eltérően ki lett egészítve két
legújabb kutatásunkkal, így az epigenetikával és a kvantumelmélettel.

Dr. Csizmazia Endre
A kvantumelmélet (hatása az írásra

Az írás a gondolat térben és időben megdermedt anyagi vetülete.
Ha az egyes betűket egységnyi kvantumként kezeljük, akkor a szavak is egységnyi kvantummá állnak
össze, csak itt több az energia és az információ, vagyis az írás egy tudati teremtés végterméke.

Dr. Farkas László, PhD
Az íráskép-földrajz fogalmi apparátusa 

A publikáció alapja 2012-ben a szerző PhD dolgozatában lett  először megfogalmazva, majd 2015.
szeptember 25-én a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében elhangzott
előadásban  lett  részletezve  és  összefoglalva.  A rendezvényt  akkor  a  Zürichi  Magyar  Történelmi
Egyesület szervezte. 

Dr. Farkas László–dr. Szidnai László
A Szidnai-Kiss-féle GrafoMéter használata, tudományossága és validálása

A  GrafoMéter  használata  során  rendszerint  felmerül  a  műszer  és  a  módszer  megbízhatósága,
validitása. Ezen a területen még nem készült áttekintő publikáció, ezért az elméleti megközelítésen túl
gyakorlati szempontból is fontos ismereteket nyújtunk. A publikációban bemutatjuk az 1991 óta létező
GrafoMéter  megbízhatóságát, objektivitását  és  érvényességét.  Célunk,  hogy  innovatív  módon
igazoljuk  hasznosíthatóságát  az  igazságügyi  szakértés  területén,  a  polgári  életben  és  a  különböző
szakmai profilokban. 

Dr. László Farkas - Dr. László Szidnai
Scientific and theoretical validation of the Szidnai-Kiss GrafoMeter

Fordította: Légrádi Bea, a MÍTÉSZ alapító tagja
Introduction
The idea and the theoretical basis of GrafoMeter was created around the end of 1980’s by dr. László
Szidnai, chartered handwriting analyst and handwriting psychologist, and its software was developed
by András Kiss, IT engineer.

Dr. Csizmazia Endre
A kézírás szemészorvosi szemmel 

A kézírás  mindig  az  egész  emberről  szól.  Aktuális  hangulatáról,  vérmérsékletéről,  pszichés  és
általános testi állapotáról. Ha az „utca emberét” megkérdezzük az írás és a betegség kapcsolatáról,
akkor  kapásból  három betegségcsoportot  fog  említeni.  A mozgásszervi,  a  szem,  és  az  ideg-elme
betegségeket, mint az írás képességét közvetlenül befolyásoló betegségcsoportokat. Az íráselemzők
ennél  messzebb  és  mélyebbre  tekintenek.  Nem csak  a  pszichés,  hanem a  testi  betegség  jeleit  is
vizsgálják, kutatják az írásban. Az egyik ilyen íráselemzési rendszer az írásanalitika, melynek szerves
részét képezi az ÍráSzemészet® .
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Dr. Farkas László : Mit mutat a kódexírás? Történeti kézirataink íráselemzése
Acta Historica Hungarica Turiciensia34. évf. 3. sz. (2019.) 22-47.o.
https://epa.oszk.hu/01400/01445/00057/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2019_0
3_022-047.pdf

Dr. Farkas László: A biztonság értelmezése írásanalitikai szempontból és összefüggéseinek vizsgálata a humán 
erőforrás gazdálkodás tervezésében

    KNBSz Szakmai Szemle 2020/2.
Dr. Farkas László: Genetikai összefoglaló -angol nyelvű változat

    http://www.kfh.hu/hu/publikaciok.html#szsz2014-2-spec
      konkrétan: 2014-2-special-issue 89. oldal

Diószegi Gabriella anyaga
Gál Attila anyaga
Dr. Szidnai László: A rezonometria aktualitásai, új programjának lényege, használata
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