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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. Nemzetközi Írásanalitikai KonferenciaI. Nemzetközi 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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AJÁNLÓ

Tisztelt Érdeklődő!

Az online Írásanalitikai Szemle 2. számát olvassa, amiben több olyan publikációt talál, amit a gyakorlatban is

hasznosan és eredményesen tud(na) alkalmazni.

1. Ilyen téma a Gál Attila által ismertetett módszer, a BRAIN GYM® gyakorlatok. 

A  szerző  gondolata  szerint  a Brain  Gym®  nem  más,  mint  az  Edu-K  egyszerűsített
változata olyan személyeknek, akik vagy tanulási  nehézségekkel küszködnek,

vagy  olyan  gyerekekkel/felnőttekkel  foglalkoznak,  akik  számára  a  tanulás
kihívást jelent (pedagógusok, szülők …)

A kineziológiai  terület  fontos  eleme  egy írásanalitikai  vizsgálatnak.  Mindkettő  a  mozgáson  alapul,  azon  a
mozgáson, melyet agyunk irányít. Az írásra szokták azt is mondani, hogy „agyírás”. Az agy adja ki az utasítást a

mozgás kivitelezésére (tudatos) és az, hogy miként jelenik meg az adott jel – általában – a papíron az már a
személyiségünk függvénye (tudattalan). Míg a tudatos mozgások irányítása a bal agyfélteke feladata, addig, az

ösztönös (tudattalan) mozgások irányításáért a jobb agyfélteke a felelős. Így az írásban is fontos az Edu-K azon
alapelve, hogy mindkét testfélnek és ezen keresztül mindkét agyféltekének integráltan kell részt vennie az élet

különböző folyamataiban (így az írásban is) ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni.

A szerző mindkét területet széles körben alkalmazza a gyerekírások elemezésekor.

Érdemes a gyakorlatban is kipróbálni!

2. Másik hasznosítható  téma egy orvosi teamban elvégzett ikerkutatás és eredményeként összegzett genetikai

írássajátosságok, melyek az írásban fellelhetők. 

A  publikáció  alapot  ad(hat)  egy  további  és  kiterjesztett  genetikai  tartalmú

kutatásra. 

3. A Szemle minden publikációjában röviden ismertetésre kerül az írásanalitika

elmélete  és  v.2  alapsémája,  ezért  az  ismétlődések  elkerülése  érdekében  az
alábbikakban bemutatjuk ezt  a  kiegészített  és jelenleg aktuális  sémát,  amit  a

boritóképen is illusztrálunk.

v.2.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Szerkesztőbizottság
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GÁL ATTILA

BRAIN GYM® gyakorlatok korrekciós hatásainak vizsgálata
írásanalitikai módszerrel1

BEVEZETÉS

Az írásanalitika és az kineziológiai egymásra hatását vizsgáltam egy korábbi dolgozatban.
Több közös vonás van a két tudományban, melyeket ismertetni fogok, azonban mégis más
oldalról közelítik meg az embert. A kineziológiai irányzatok közül az Edukineziológiát (Edu-
K) – ami a tanulási képességek, készségek fejlesztésével foglalkozik – helyeztem az előtérbe,
mivel a tanulás egy életen átívelő folyamat és nem ér véget az iskolapadban eltöltött idők
után.  Az  írásanalitikai  elemzés  pedig  képes  nyomon követni  a  személyiségbeli  és  egyéb,
környezet  által  gyakorolt  változásokat.  Így  elméletem  szerint  az  írásanalitika  módszerei
megmutathatják, hogy az Edu-K gyakorlatok csak a tanulási képességekre vannak jótékony
hatással, vagy kihatnak a személyiségre is.

1. A KINEZIOLÓGIA

A  kineziológia  alternatív  és  komplementer  jellegű,  pedagógiai  elemeket  is  tartalmazó
készség-,  képesség-,  és  személyiségfejlesztő  prevenciós  jellegű  holisztikus  módszer.  A
kineziológiai  találkozások  során  az  energetikai  kiegyensúlyozatlanságot,  illetve  a  stressz
helyét keressük egy-egy konkrét céllal kapcsolatban. Agyintegrációs, mozgáskoordinációs és
egyéb  alternatív  technikákat  alkalmazva  különösen  hatásos  tanulási,  viselkedési,
beilleszkedési, kommunikációs problémák esetén.

Az izmok a test kommunikációs rendszerének részei, az üzenetek a gerinccsatornába, majd az
agyba futnak, ahol az agy értelmezi az impulzusokat, feldolgozza, majd választ küld. Ilyen
például, amikor a testhőmérséklet megváltoztatására a testhelyzet változtatásával válaszol a
test.

Az izomtesztelés nem más, mint:
1. információ gyűjtő eszköz,
2. a korrekció hatékonyságának ellenőrzésére szolgál,
3. információ rögzítő eszköz (az ismételt tesztelés informálja a testet a változásról, és rögzíti
azt).

Izomtesztelés  során  tulajdonképpen  nem mást,  mint  az  idegi  áramköröket  vizsgáljuk,  az
izomtól az agyig és az agytól az izomig. Így kaphatunk információt arról,  hogy bizonyos
funkciók energetikailag megfelelően működnek - van-e stressz a rendszerben -  vagy nem.
Megfelelő  működéskor  az  izmok  bekapcsolt  (tart),  stressz  esetén  lekapcsolt  (elgyengült)
állapotban  vannak.  Az  agyféltekék  feladataiból  adódóan  szükség  van  arra,  hogy mindkét
agyféltekénk  bekapcsolt  legyen  a  vizsgálat  során  ahhoz,  hogy  mindkettőből  információt
nyerjünk.

2. EDU-K KIALAKULÁSA

Az edukineziológiai (Edu-K) program keretein belül tanított folyamatok Dr. Paul Dennison és
az ő munkatársainak klinikai kutatásain alapulnak. A balanszfolyamatok nagy részét ő fedezte

1 A szerző a témából szaldolgozatot készített 2009-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, az 
írásanalitikai szakirányú továbbképzési szakon.  Az alapanyag elmélete megtalálható  Dr. Farkas László 
(szerk): Írásanalitikai Kézikönyv MÍTÉSZ és T&F Veritas Kft., Budapest, 2016. 493-503. o.
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fel körülbelül 20 évig tartó munkája eredményeként, melynek során a tanulási nehézségek
okaival és kezelésével foglalkozott.

1978-ban Dr. Dennison és Dr. Tyler megalkotott és kivitelezett egy olyan követéses kutatási
programot, melynek tárgya a mozgás és a tanulás kapcsolata volt.  1979-ben Dr. Dennison
elvégezte a Touch for Health kurzust, és megkezdte az Edu-K program kifejlesztését. Első
könyve, a Switching On (the whole brain answer to Dyslexia) 1980-ban jelent meg. 1982-ben
alakította  ki  a  laterális  behangolás  mozgás  sorát.  A  különböző  tanulási  stratégiákat
tanulmányozva megfigyelte, hogy a középvonal keresztezésének milyen jelentősége és hatása
van az agyra. Ahhoz azonban, hogy minden tanuló részére pozitív hatást fejtsen ki a mozgás
be kell iktatni az azonos oldali vagy homolaterális mozgást is.

3. BRAIN GYM®

A Brain  Gym®  nem  más,  mint  az  Edu-K  egyszerűsített  változata  olyan
személyeknek,  akik  vagy  tanulási  nehézségekkel  küszködnek,  vagy  olyan
gyerekekkel/felnőttekkel  foglalkoznak,  akik  számára  a  tanulás  kihívást
jelent (pedagógusok, szülők …). 

Dennison megfigyelései és kutatásai azt igazolták, hogy a probléma általában a középvonalon
keletkezik.  Stressz  hatására  nem  jut  át  az  információ  egyik  agyféltekéből  a  másikba.  A
középvonal:  a corpus callosum (kérges test)  ilyenkor a gát szerepét tölti  be.  Ahhoz, hogy
hídként  álljon  képességeink  kiterjesztése  érdekében  Dennison  megalkotta  a  laterális
behangolás  gyakorlat  sorát.  Két  agyféltekénk eltérő feladata,  funkciója  miatt  ahhoz,  hogy
integrált aggyal tudjunk tanulni szükség van mindkét agyféltekénkre. 

Jobb és bal agyfélteke feladatai látható az 1. sz. ábrán:

1. ábra: Jobb és a bal agyfélteke funciói
(Dennison alapján összeállította Gál Attila)
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Az írás szempontjából pl.  a bal agyféltekés gyerek – amivel  észreveszi  a részleteket  és a
hibákat – lehet, hogy helyesen ír, de nem tud sokat írni, mert nem lesznek kreatív gondolatai.
Míg egy jobb agyféltekés gyermek lehet, hogy sokat ír, de az hibáktól fog hemzsegni, mivel
hiányzik a bal agyfélteke részleteket meglátó képessége.

A Dennison-féle Laterális Behangolás (DLB) alapja az, hogy az agyi munka szempontjából
két fontos mozgási formát különböztetünk meg. Vannak mozgások, amik nem kondicionált
reflexeket  (automatikus  válasz)  hívnak  elő.  Ezek  azok  a  mozgások,  melyek  középvonal
keresztezéssel járnak. Valamint vannak olyan mozgások, melyek kondicionált cselekvést és
reakciókat hívnak elő, és ezek nem járnak középvonal keresztezéssel. Azt a következtetést
vonta le, hogy minden egyes mozdulatnak van megfelelő agyi reakciója.

A középvonal keresztezők magas agyi fokozatot, míg a homolaterális mozdulatok alacsony
agyi  fokozatot  eredményeznek.  Azt  találta,  hogy  azok  a  gyerekek,  akikre  ráaggatták  a
„tanulási  nehézséggel  küzdő”  címkét  nem mutattak  agyi  reakciókat  bizonyos  középvonal
keresztező mozgásoknál. Mit jelent ez a két mozgás az agy szintjén?

Középvonal keresztező mozgások a tevékenységgel, mozgással, cselekvéssel járó stratégiákat
aktiválják. Integrálják a mozgást és gondolkodást, így lehetővé teszik, hogy ugyanabban az
időben képesek legyünk mozogni és gondolkodni. Ha egy tevékenység ismert és automatikus
és  közben gondolkodni  is  kell,  akkor  ez  az  intellektuális  tevékenység nem állíthatja  le  a
mozgást.  Pl.:  felelés  közben  fel  kell  állni  és  ez  a  mozgás  sok  esetben  már  blokkot
eredményez,  vagy  a  másokkal  való  kapcsolatteremtésben  sok  embernek  nehézséget  okoz
megszólalni, és kifejezni a gondolatait.

A homolaterális  (azonos  oldali)  mozgás  inkább  a  küszködés  reakcióját  kelti  életre.  Van
mozgás és a gondolkodás is, de ezek egymástól elkülönülnek. Ahhoz, hogy a gondolkodásunk
folytatódhasson, abbahagyjuk a mozgást. Ilyenkor a mozdulat „lefagy” és képtelenné válunk
megmozdulni,  vagy ellenkezőleg  mozgás  közben képtelenné válunk a  gondolkodásra.  Pl.:
sétálás közben beszélgetünk és amikor szólni akarok meg kell állni, hogy elmondhassam, amit
szeretnék. Ilyenkor a mozgás és a gondolkodás elkülönül egymástól, nem képes összhangban
együttműködni. Ez utal az agyi tevékenység blokkjára. Nem képes az agy összehangolni a
mozgást  a  gondolkodással  és  csak  egyoldalúan  vagyunk  képesek  tevékenykedni.  Mindez
meglátszik a gondolkodásunkon, az érzelmeinken és a viselkedésünkben is.

4. ÍRÁSANALITIKA

Az írásanalitika (Farkas, 2016.) a grafológiától eltérően egy komplexebb
módszer,  eljárás.  Felöleli  mindazon  tudományterületeket,  amelyek  az
írással, az írás produktummal, illetve annak elemzésével foglalkoznak.
Tehát  nem  csak  az  embert,  mint  az  írást  létrehozó  személyt  figyeli,
hanem a  kész  terméket  is,  amit  különböző módszerekkel  vizsgál.  Az
írásanalitikai vizsgálat tárgya lehet többek között az írás keletkezésének
korszaka,  földrajzi  térbelisége,  az  író  személy  és  az  ember
történelmének, kultúrájának társadalom-földrajzi folyamatai, vizsgálja az
írófelület, az íróeszköz jellemző sajátosságait és az írás létrehozójának
kapcsolódó pszichés, anatómiai, „genetikai” vetületeit. 

Sémája megtalálható az ÍSZ ajánlóban.
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Írás közben tudatos cselekvés révén szabályos írásjelek jönnek létre, azaz írásmű keletkezik;
mely egyedi jellegű, sajátos íráskép formájában jelenik meg. 

Az írás folyamán a testrészek az idegrendszeren keresztül az agy irányításával mozognak. Írás
közben leginkább a kéz, a kar csontjainak és izomzatának állapota változik, de mozog a test
többi része is. Ülve íráskor fontos a hát, illetve fenék izmok működése is, állva pedig a láb
izmai is bekapcsolódnak az írásba. Az írás belső körülményei is fontos szerepet töltenek be a
ductum kialakulásában pl. a légzés, a keringés, a beleink vagy a pszichénk egészsége.

Az írás egy ideig rögzítheti a múltbeli tapasztalatainkat, a gondolatainkat, érzelmeinket, tehát
testi-lelki állapotunk egy speciális megjelenítési formája.

Az  írásanalitika  tárgya  az  íráskép,  az  írást  létrehozó  személy  és  annak  környezetének
vizsgálata,  az  egyediségek  felismerése,  csoportosítása,  összekapcsolása  a  fiziológiai,
pszichológiai, környezeti, de akár a genetikai működéssel. 

Ludwig  Klages  német  grafológus  a  téma  szempontjából  fontos  elmélete  a  „Kifejező
mozgások  tana”.  A  kifejező  mozgások  az  írásjelenségekben  mutatkoznak  meg,  mely
írásjelenségekből a ductor jellemvonásaira következtethetünk. Az írás tehát lelki tartalmakat
közvetít. Az írás – Klages elmélete szerint – a mozgás megjelenítése az író felületen, melyet a
szellem, az értelem és az akarat szabályossá tesz, míg a lélek, az érzelem a szabálytalanságban
nyilvánul meg.

Sok  olyan  az  írás  tanulmányozásával  foglalkozó  szakember,  aki  egyben  orvos  vagy
pszichiáter kutatta, hogy miként tükröződhetnek egyes fiziológiai folyamatok – pl. a központi
idegrendszer, az izomfeszültség funkciói vagy diszfunkciói – az írásban. 

Rudolf Pophal svájci szakember mondta ki elméletében azt, hogy az író mozgás kialakulásáért
más-más  agyi  területek  a  felelősek.  Így  nevéhez  fűződik  a  mozgásfiziológiai  grafológia
megteremtése. Leginkább az izomfeszülésre koncentrált a testben és ennek megjelenésére az
írásban. Megállapította, hogy az agy különböző részei vesznek részt az írás kialakításában bár
eltérő mértékben. 

A globus pallidum heves mozgást hoz létre, a stiátrum beszűkült mozgást alakít ki, valamint
részt  vesz  még  a  folyamatban  az  agykéreg.  A központok  kiegyensúlyozott,  összehangolt
működése kiegyenlített írómozgást hoz létre, aminek az írásképe rendezett, ritmikus. Ennek
megfelelően az írásképből megállapítható, hogy mely agyi területek vesznek leginkább részt
az  írás  létrejöttében,  illetve  az  is,  hogy ennek  hátterében  milyen  pszichológiai  jellemzők
állnak.

Pophal  kutatásait  követően  több  íráselemző  is  munkálkodott  a  témakörben.  Arra  a
következtetésre jutottak, hogy az ember biológiai állapota tükröződik a kézírásban. Közös elv
a kutatásokban az, hogy egy bizonyos elmeállapot azonosítható az írás folyamatában, azaz
mind a központi idegrendszer, mind az izomfeszültség jelzi a duktor fiziológiai állapotát. Az
eredmények igazolták azt a véleményt, hogy nem indokolt szétválasztani a testet és az elmét,
ahogy azt a mai orvosi gyakorlatban is teszik.

Sőt  a  modern  írásanalitikai  szemlélet  szerint  a  környezetből  sem célszerű  kiszakítani  az
egyént, azaz azt is célszerű az elemzések során vizsgálni.
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Például  egy hosszabb  korlátozás,  ami  következtében  –  a  témánknál  maradva  –  a  gyerek
hosszabb  ideig  korlátozva  van  az  impulzusainak,  érzelmeinek,  szükségleteinek  a
kifejezésében („Nem szabad, mert…”; „Ne tedd, mert…”; „Ezt azonnal fejezd be!”), akkor
hosszabb távon ez a külső környezeti tényező depresszióra vagy agresszióra hajlamosítja őket.
De nagyobb korban ez például megjelenhet fizikai problémákban is pl: mozgásszervi, vagy
keringési  problémák.  Az  akadályozott  légzés  koncentrációs  nehézségeket,  tanulási  és
munkavégzési  problémák  forrása  lehet.  Ennek  és  a  kineziológiának  kapcsolatára  még  a
következő fejezetben kitérek.

A  kézírást  ugyanakkor  tekinthetjük  a  motoros  viselkedés  kifejezésének  is  (az  írás
kialakításában  részt  vesz  az  agykéreg  is,  ami  magába  foglalja  a  szenzoros  és  a  motoros
kérget).  Az  író  mozdulat  nem más,  mint  a  test  beszéde,  ami  nyomot  hagy a  papíron  és
elemezhető  az  írásanalizis  segítségével.  A kéz  mozgása  kapcsolatban  van  az  író  személy
állapotával és információt ad arról, hogy pl: miként végzi a munkáját, milyen a kapcsolata
ember társaival. 

5. AZ ÍRÁSANALITIKA ÉS KINEZIOLÓGIA KAPCSOLATA

Az írás értelmezése már megjelenik Arisztotelész tanításaiban is, aki azt mondta, hogy „…
éppen úgy ahogy a beszélgetés jelzi a lélek fogalmait, éppen úgy mutatja az írás a beszélgetést
és a gondolatot.” A későbbiek során sok íráselemző szakember kitartó és állhatatos kutató
munkájának  köszönhetően  mára  már  egy  elfogadott  tudomány,  mely  alkalmas  az  ember
személyiségének vizsgálatára.

A kineziológia azonban egy új tudomány. Szintén sok kutatás előzte meg a kialakulását és ma
is sok kutatás, újítás folyik a módszer hatásának bizonyítására.

Az  a  célom,  megvizsgáljam,  hogy  az  Edu-K  gyakorlatoknak  milyen  hatása  van  a
személyiségre  és  ennek  vizsgálatára  az  írásanalitika  már  bevált  és  elismert  módszereit,
eszközeit veszem igénybe.

A  két  tudomány  nagyon  közel  áll  egymáshoz.  Mindkettő  a  mozgáson  alapul,  azon  a
mozgáson, melyet agyunk irányít. Az írásra szokták azt is mondani, hogy „agyírás”. Az agy
adja ki az utasítást a mozgás kivitelezésére (tudatos) és az, hogy miként jelenik meg az adott
jel – általában – a papíron az már a személyiségünk függvénye (tudattalan). Míg a tudatos
mozgások  irányítása  a  bal  agyfélteke  feladata,  addig,  az  ösztönös  (tudattalan)  mozgások
irányításáért a jobb agyfélteke a felelős. Így az írásban is fontos az Edu-K azon alapelve, hogy
mindkét testfélnek és ezen keresztül mindkét agyféltekének integráltan kell részt vennie az
élet különböző folyamataiban (így az írásban is) ahhoz, hogy hatékonyak tudjunk lenni.

Minél  integráltabb  a  mozgás,  annál  rugalmasabb  lesz  az  egyén.  A mozgás  rugalmassága
viszont kivetül az írásba is, hiszen olyan agyi területeket is bevonunk a folyamatokba, amik
addig  nem  kimaradtak,  vagy  kisebb  intenzitással  működtek.  Az  Edu-K  gyakorlatok  –
különösen  a  középvonal  keresztező  mozgások  –  olyan  speciális  mozgásformák,  melyek
integrálják  a  két  agyfélteke  működését  és  így  hatással  vannak  az  egész  személyiség
működésére is. Arra, hogy miként gondolkodunk, miként érzünk, miként viselkedünk. 

Mint azt az előző fejezetben említettem több orvos-íráselemző vizsgálta a fizikai mozgás és a
betegségek, illetve képességek alakulása közti kapcsolatot. Azt találták, hogy amennyiben a
mozgás beszűkül, akkor az írás is „beszűkül”, azaz pl: az akadályozott légzés koncentrációs
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nehézségeket és tanulási problémákat okozhat, ami további frusztráció és mentális feszültség
forrása lehet. 

Az Edu-K alapelvei is hasonlóak. A félelem hatására az izmok és az inak megrövidülnek, ami
következtében a  testtartás  is  megváltozik.  Feszültség keletkezik a  testben,  aminek oka az
agyban keletkezett – a félelem által kiváltott – feszültség. Pl: a gyerek feleléskor felállt és
nem tudott  a  feltett  kérdésre  válaszolni,  ami  miatt  a  többiek  kinevették.  A megaláztatás
stressze  „beépül”  a  gyerek  elméjébe  és  a  későbbiekben  meghatározza  a  feleléshez  való
viszonyát. A legközelebbi alkalommal már maga a felállás stresszt okoz számára, az inak,
izmok megfeszülnek. A blokkolt mozgás viszont blokkolja a gerincvelő folyadék áramlását az
agy felé és így blokkolódik a memória hozzáférhetősége is. A gyerek még azt is elfelejti, amit
addig az otthoni tanulás során megtanult.  A nyújtó gyakorlatok lazítják a feszült  izmokat,
inakat, hogy a mozgás szabadabb legyen és az energia szabadon tudjon áramlani. 

A  blokkolt  légzésnél  szintén  hasonló  a  helyzet.  A  lélegzetvétel  annyira  fontos  a  test
működésének szempontjából, hogy direkt vagy indirekt módon minden más rendszerre is hat
(pl. keringés, nyirokrendszer, koponyacsontok mozgása). A lélegzetvétel reflexe az agytörzs
híd nevű részében alakul ki, a születés utáni két héten belül. A test azon képességére utal,
mely  lehetővé  teszi,  hogy  a  túlélésen  túl,  az  önkifejezés  és  az  önmegvalósítás  irányába
mozduljunk el.  A lélegzetvételen keresztüli  inspiráció a forrása minden fizikai,  érzelmi és
mentális  erőnknek,  amely vagy támogatja vagy gátolja  más intelligenciáink működését.  A
lélegzetvétel  visszatartása egy tanult  reflex,  melyet  nem lehet nem megtanulttá tenni csak
tudatos erőfeszítés által. Az Edu-K-ban a helyes légzéssel külön foglalkoznak (Brain Gym-
ben  hasi  légzés).  Ezért  rendkívül  fontos  az  írás  körülményeinél  a  külső  és  belső
íráskörülményeket figyelembe venni. A helytelen tartás közbeni írás ugyanúgy blokkolhatja
az agyi folyamatokat, mint egy betegség, vagy lelki trauma. 

Látható, hogy az írásanalitika és a kineziológia nagyon sok ponton kapcsolódik egymáshoz,
azonban  mindegyiknek  más  a  tárgya,  az  egyént  más-más  aspektusból  vizsgálja.  Az
írásanalitika tárgya az írás  és ezen keresztül  az írást  kialakító  személy személyisége és  a
környezet,  míg  a  kineziológiai  tárgya  az  ember  izomrendszerének  a  vizsgálata  és  ezen
keresztül az energetikai, szellemi, lelki állapotának feltárása, az energia helyes áramlásnak
helyreállítása.

Ha  mindez  igaz,  akkor  feltételezésem  szerint  a  Brain  Gym

gyakorlatok végzésének látható nyoma kell, hogy legyen az íráson
is. Meg kell mutatkoznia a változásnak, ami jelzi, hogy az egyén
többet használ magából és ez jelzi személyiségében bekövetkezett
változást. E vizsgálat eredményét mutatom be a következőkben.

6. BRAIN GYM GYAKORLATOKAT VÉGZŐ GYEREKEK

Írásminta felvételének körülményei

Az írásminta felvételére az általam szervezett és tartott Képességfejlesztő torna nevet viselő
tanfolyam keretén belül történt. A szülők olyan gyerekeket hoztak a tanfolyamra, akik tanulási
és viselkedési problémákkal küszködtek. Az írásminták felvételére a tanfolyam első napján, a
kontroll  minta  felvételére  az  utolsó  órának  a  második  felében  került  sor.  Az  íróeszközt
szabadon megválaszthatták a gyerekek.
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Az elemzett és bemutatott minták közé csak a felsős gyermekek mintáiból választottam, mivel
ez az a kor, amikor az írás már kezd egyéniesedni és már eltér a sztenderdtől. 

Az írásmintát másolással, ülve készítették és 10 percet kaptak Ezópusz: A kutya és tükörképe
című mese lemásolására. A 10 perc lejárta után alá kellett írniuk, majd dátumozni és felírni,
hogy melyik kézzel írták a szöveget, illetve hogy szemüveges-e vagy sem.

Az idő korláttal azt akartam vizsgálni, hogy a mozgás, azaz az írás sebessége változik-e a
tanfolyam végére.

A Képességfejlesztő torna tanfolyam vázlata

Konkrét kineziológiai, Brain Gym gyakorlatokat és
gyakorlatsorokat tanulhatnak meg a gyerekek négy
témakörrel kapcsolatban: olvasás, írás, számolás,

tanulásjavítás.

Az agyféltekék  összehangolásának  gyakorlatsorát  sajátítják  el  a  gyerekek,  a  hatékonyabb
tanulás érdekében.

Relaxációs gyakorlatokat, hogy könnyebben tudják feldolgozni a tanultakat.

Dyslexia, dysgraphia korrekciós és prevenciós gyakorlatokat.

Rajzteszt alapján a gyermek problémáinak feltárása és tanácsadás azok kezelésére.

A tanfolyam 8 órás volt heti 1 órában és otthon végzendő feladatokkal.

7. ALFONZ LÜKE PSZICHODIAGRAMJA

Az írásanalitikai alapú elemzés általában aprólékos, hosszadalmas és sok időt vesz igénybe.
Vannak helyzetek, amikor nincs szükség nagyon részletes elemzésre. Ilyen lehet pl. amikor az
ügyfél  nem részletes  személyiségképre  kíváncsi  csak  bizonyos  dolgokra,  vagy nincs  sok
időnk az elemzés elvégzésére,  mert  a  megrendelő kér valamit,  hogy mielőbb fel  tudja  az
információkat használni, de nincs elég ideje kivárni a részletes elemzést. Ilyenkor az elemzést
végző  feladata  eldönteni,  hogy  elmagyarázza  a  részletes  elemzés  előnyét,  vagy  a
gyorselemzés adta lehetőségeket felhasználva nekilát az elemzésnek.

Alfonz Lüke svájci íráselemző kidolgozott egy módszert, mely áttekinthetőbbé és gyorsabbá
és  összehasonlíthatóvá  teszi  az  elemzést,  mégis  jó  és  áttekinthető  képet  ad  a  duktor
személyiségéről  és  viszonyulásairól.  Körcikkes  grafopszichogramja  a  különböző
írásjellemzők alapján méri  fel  a személyiséget.  Ezért  az írásanalitika eszköztárából  ezt  az
eljárást választottam arra, hogy a gyermekek kézírását megvizsgáljam.

Felhasználja  a  különböző  elméletek  eredményeit,  mint  pl.  formanívó,  térszimbolika,
merevségi fokozatok. Nem értékeket, hanem a személyiség szerkezetét mutatja meg, az erős
és gyenge pontjait. A személyiség dinamikáját, a személyiségen belüli működés erősségét, a
fő  jellemvonások  dominanciáját  vagy  azok  hiányát  mutatja  meg,  illetve  azt,  hogy  a
diagramban szereplő személyiség jegyekből a személy mennyit, milyen erővel üzemeltet. 

Négy  alapterülete  a  személyiség  alapstruktúráját  mutatja  meg.  E  négy  alaptartomány
határozza meg a különböző élethelyzetekben tanúsított  viselkedést,  az  egyén hozzáállását.
Míg a másik négy terület a szociális kapcsolatokra utal. Így összesen nyolc területet ölel fel a
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vizsgálat,  területenként  10-10  írásjellemzővel.  Mindegyik  jellemzőre  maximálisan  1  pont
adható, amennyiben az írásértékelő táblázat megfelelő rovatában előírt feltételeknek megfelel
az írásminta. Több feltétel esetében amennyiben vesszővel választotta el, akkor mindegyik jel
megléte esetén adható az 1 pont, ha nem akkor bármelyik jel megléte esetén már megadható a
részterületre  a  pont.  Bizonytalanság  esetén  0,5  pont  is  adható,  ha  nem  egyértelmű  az
írásjellemző.

Dr. Szidnai László 1993-ban átdolgozta Lüke diagramját. A munkám során ezt a diagramot
használtam.

A 8 vizsgált terület a következő:

Intellektus:
tudatosság,  szellemi  szféra,  ismeretek,  tájékozódás,  képességek,
megismerés

Affektivitás:
ösztönerők,  lelki  energiák,  érzelmek,  érintettség-megközelítés,
érzelmi részvétel-aktivitás, perdiszpozíció

Autonómia:
akarat, irányítás-szabályzás, automatizmusok-mechanizmusok, 

Energiák:
vitalitás,  mobilitás,  vágyak,  kedv-ösztönzés,  kívánság-törekvés,
vonzódás-vonzás,

„Én”:
EGO, 

Alkalmazkodás:
képes-e alkalmazkodni a környezet elvárásaihoz, szabályaihoz,

a „Másik”:
mennyire veszi figyelembe a többieket,

Gátlás:
mennyi félelem, azaz gátlás alakult ki az egyénben.

A kiemelkedő  területek  mozgatják  és  határozzák  meg  erőteljesebben  a  duktor  viselkedés
módját,  szólnak  bele  lelki  működésébe.  Az  átlagos  értékek  nem  fogják  megmozdítani  a
személyt és nem is okoznak problémát.

A  Lüke  diagram  nem  képességeket  mutat  meg,  hanem  az  egyén  lelki  tényezőinek  a
személyiség  alakításában betöltött  szerepét.  Meghatározható  vele  a  személyiség  domináns
összetevői, de arra a kérdésre, hogy egy személyiség jegy miért domináns már nem ad választ.
Rendkívül alkalmas viszont az egy személyen belül az erősebb, dominánsabb személyiség
jegy meghatározására. Meg kell vizsgálni azt,  hogy bizonyos Edu-K gyakorlatoknak van-e
személyiség  formáló  hatása  is,  ezért  alkalmasnak  találtam  az  egyénen  belüli  változások
összehasonlító  elemzésére,  valamint  annak  alátámasztására.  Mindemellett  a  pszichogram
látványosan mutatja be a személyiség struktúráját és a változásokat.
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8. EGYES MINTÁK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE

A vizsgált  és most bemutatott  írásminták a személyiségi jogokra tekintettel  sorszámozásra
kerültek, ahol a páratlan szám az első minta, míg a páros a második.

Az elemzésnél ábrán szemléltetem a mintákat, és külön írok egy rövid olyan megjegyzést a
mintáról, melyekre a Lüke-féle elemzés nem tér ki. Az írásminták felhasználásához minden
duktor hozzájárult.

3-4 minta Lüke-ábrája (2. sz. ábra)

SZÁ fiú, szemüveges, jobb kezes

1. mintát tollal, míg a 2. mintát ceruzával készítette.

Név INTELLEKTUS a "Másik" ENERGIÁK alkalmazkodás AFFEKTIVITÁS gátlás AUTONÓMIA "Én"

SZÁ1 7 6 3 5 7 4 4 3
SZÁ2 9 5 2 6 7 2 4 4

2. ábra: SZÁ írásának Lüke-ábrája
(készítette: Gál Attila)

A duktor  intellektuális  képessége  változott  meg a  legszembetűnőbben.  Az egész  írástömb
elhelyezése  a  helyére  került.  Ez  arra  utal,  hogy a  gondolkodása  a  realitás  talajára  került,
megtanult, illetve képes rendszerezni, beosztani pl. idejét a tanulásra. Mindez együtt jár azzal,
hogy képes lett jobban alkalmazkodni és az érzelmeit, igényeit kifejezni (ezt jelzi a gátlás
csökkenése, valamint az alkalmazkodás növekedése).

A duktor írásképe látható az alábbi 3. számú ábrán:
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3. ábra: SZÁ írása

5-6 minta (4. sz. ábra):

PN lány, szemüveg nélkül, jobb kezes

1. mintát ceruzával, és a 2. mintát is ceruzával készítette.

név INTELLEKTUS a "Másik" ENERGIÁK Alkalmazkodás AFFEKTIVITÁS gátlás AUTONÓMIA "Én"

PN1 6 3 6 3,5 4 7 4,5 1,5

PN2 8,5 3 3,5 4 4,5 5 6 3,5

4. ábra: PN írásának Lüke-ábrája
(készítette: Gál Attila)
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A  duktor  személyiségében  szintén  megfigyelhető  az  intellektuális  képességek  jelentős
javulása.  Ez  együtt  járt  nála  azzal,  hogy az  önérvényesítése  is  javult.  Csökkent  a  gátlás,
oldódtak a feszültségek és képessé vált arra, hogy saját magát, vágyait, céljait képviselje a
világ előtt.

A külvilág felé nyitást jelzi a kicsit megnövekedett bal margó is. Ez energiát szabadít fel,
amitől gyorsabb lett a teljesítménye, hisz míg az 5. íráson látható, hogy a szöveg feléig ért a
másolásban, addig a 6. mintán megfigyelhető, hogy azt teljesen be tudta fejezni. Míg az 5.
íráson a „nyugodtan” szót hibásan másolta, addig a következőn már helyesen írta le.

A duktor írásképe látható az alábbi 5. számú ábrán:

5. ábra: PN írása

7-8 minta (6.sz ábra):

HN lány, szemüveges, jobb kezes

1. mintát tollal, míg a 2. mintát ceruzával készítette.

Név INTELLEKTUS a "Másik" ENERGIÁK Alkalmazkodás AFFEKTIVITÁS gátlás AUTONÓMIA "Én"

HN1 8 2,5 3 2,5 5 4 4,5 2,5

HN2 9 2 2,5 5 5 4 5 5
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6 ábra: HN írásának Lüke-ábrája
(készítette: Gál Attila)

Az intellektus, az én határok kitágítását jelzik a megnövekedett bal margó és nagyobb oválok.
A grafikonból is jól látszik, hogy az alkalmazkodási képessége is javult. A duktornál is nőtt a
munkavégzés sebessége, hisz a másolást végig be tudta fejezni. A 7. mintán a bal margó kicsi,
a  8  mintán  már  normál  méretű,  ami  jelzi,  hogy  kiegyensúlyozottabb  lett,  nyitottabb  a
közösség  felé,  amit  jelez  az  alkalmazkodási  energiák  megnövekedése  is.  Igaz,  hogy a  8.
mintán még a bal margó iránytartása szűkülő, ami a gátlások meglétére utal, de elindult egy
folyamat.  Ezt  jelzi  a  sorok  iránytartásának  változása  is.  Míg  először  egyenes,  kontrollált
sorokat látunk, addig másodszor már az írás vége felé a hullámos sorok jelzik azt, hogy egy új
állapot  van kialakulóban,  ami  labilitással  jár,  nagyobb önkifejezéssel  és  autonómiával.  Ez
azonban még a számára ismeretlen s félelmet válthat ki, amíg nem tanulja meg kezelni.

15-16 minta (7. sz. ábra)

NG fiú, szemüveg nélkül, jobb kezes

1. mintát ceruzával, míg a 2. mintát tollal készítette.

név INTELLEKTUS a "Másik" ENERGIÁK alkalmazkodás AFFEKTIVITÁS gátlás AUTONÓMIA "Én"

NG1 6,5 6 4 5,5 4 3 4 3

NG2 6 4 5,5 4,5 5,5 2 3 3
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7. ábra: NG írásának Lüke-ábrája
(készítette: Gál Attila)

A duktornál a betűméret megnőtt és az egész írástempó felgyorsult. A 16. írásmintán látható,
hogy már végig be tudta fejezni a másolást. A 15. mintán a bal margó széles, míg a 16. mintán
már  normál  méretű,  tehát  csökkentek  benne  a  gátak,  és  ezzel  együtt  javult  az  érzelmek
kezelésének a képessége is. Az írásában érdekesség az, hogy mindkét mintán utólag aláhúzta a
sorokat, mintegy támaszt adva azoknak. Jelezve ezzel azt, hogy szüksége van a támogatásra, a
támaszra.

9. KÖVETKEZTETÉSEK

Az elemzésnél problémát jelentett az, hogy nem volt nyomon követhető, mely gyermekek 
végezték otthon a gyakorlatokat rendszeresen és kik nem.

A változásokat a főbb személyiség jegyek kapcsán az alábbi táblázatban foglaltam össze:

Intellek-
tualitás

Affekti-
vitás

Autonómia Energia „Én”
„ Másik” Alkalmazkodás Gátlás

Első
minta
nagyobb

1 2 3 8 5 6 4 7

Második
minta
nagyobb

6 4 4 2 4 3 4 2

Nincs
változás

3 4 3 0 1 1 2 1

Látható,  hogy  a  legtöbb  esetben  alacsonyabb  az  energia  szint,  ami  lehet  attól,  hogy  a
gyakorlatok hatására változó személyiségjegyek energiát visznek el, így a vitalitás energiái
átalakulnak az ösztönerők, lelki energiák, érzelmek, illetve a tudatosság és a szellemi energiák
kifejezésére. Előfordulhat még, hogy a nap végén jelentkező fáradtság miatt alacsonyabb az
energia szint, bár ezt kizárni látszik az, hogy az első minta is hasonló időben lett felvéve.
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Megállapítható,  hogy  a  többi  három  fő  területen  pozitív  változások  történtek.  Legtöbb
változás az intellektualitás terén következett be a gyerekek 60%-nál nőtt a tudatosságra, az
ismeretekre, a megismerésre való igény.

Az autonómiára,  az  akarat  kifejezésére  és  érvényesítésére  40%-ban több energia  jut,  ami
együtt jár az érzelmek kifejezési képességének a változásával is (40%). Ezzel egyidejűleg a
gátlások  jelentősen  –  70%-ban  –  csökkentek,  ami  viszont  nagyobb  alkalmazkodást  tesz
lehetővé.

A legszembetűnőbb változás az írás sebességében történt. Az első esetben 3 gyermek, míg a
másodikban  már  6  gyermek  tudta  a  rendelkezésre  álló  időn  belül  befejezni  a  szöveg
másolását. Mindez jelzi és alátámasztja a már fent említett személyiség jegyek változását,
hiszen  az  írás  sebességének  növekedése  egyértelmű  jele  a  gondolkodási  folyamatok
javulásának,  az  önmegvalósítási  szükségletek  kifejezésének,  valamint  az  érzelmi  élet
felgyorsulásának, intenzitásának is.

A gyerekek írása leginkább forma hangsúlyos. A forma hangsúly alapvetően lassú írás, hisz
sok energiát igényel a formák kialakítása. Ebben a korban még gyakori a tanult  minta hű
követése.  A tanult  minta  itt  jelenti  a  tanult  írásmintát,  de  átvitt  értelemben  jelentheti  a
szülőktől  tanult  viselkedés  mintát  is,  melynek a gyerek meg akar  felelni.  Egy-két  írásban
észrevehető  a  nagyobb  autonómiára  való  törekvési  igény  is,  ami  együtt  jár  az  írás
felgyorsulásával  –  amikor  a  mozgás  kap  nagyobb  hangsúlyt  –  és  ezen  keresztül  a
spontaneitással.  A spontaneitás  a  természetes  viselkedést  jelenti,  amikor  az  egyén  képes
vállalni önmagát.

A mozdulat dinamizmust,  lendületet  jelent a személyiségben, míg a forma az értékeket,  a
koncentrációt, a figyelmet, az energiák összpontosítását. 

A mozgás túlsúlya szabad utat  enged az impulzusoknak és az egyén gátlástalanná válhat.
Ennek kezdete is megfigyelhető egy-két írásban, amikor a másik felé fordulás energia szintje
nagyon alacsony.

A túl sok gátlással rendelkező ember írása pedig gátolt lesz. A gátolt, fékezett vonalvezetés a
közvetlenség  hiányát  jelezheti  és  esetleg  megnyilvánulhat  beilleszkedési  zavarokban  is.
Csökkenti a vállalkozó kedvet, a motivációt, a kezdeményezést. 

A  mozgás  és  a  gátlás  kiegyensúlyozott  arányát  a  személyiség
egyensúlya  és  az  agykéreg  koordináló  munkája,  míg  a  formák
létrehozását és alakítását a kiegyensúlyozó központ biztosítja. Az
egyensúly  megteremtésének rendkívül  hatékony eszköze a  Brain
Gym®,  hiszen  a  programban  szereplő  gyakorlatok  egy  része
pontosan ezen agyi területeket hozza egyensúlyba. Így egyensúlyt
teremt  a  személyiségben,  ami  pedig  visszatükröződik  és
megfigyelhető az írásban.

ÖSSZEGEZVE a  fentieket  megállapítható,  hogy  a  Brain  Gym®

gyakorlatoknak kimutatható hatása és szerepe van a személyiség
fejlesztésben és a személyiség fejlődésének alakításában.
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A kliensekkel való hosszabb távú munka során útjelző lehet a rendszeres írásanalitikai – és
szükség esetén részletesebb –  elemzés a gyakorlatok pontosításában, illetve orientálhatja a
kineziológust, hogy egy konkrét hatás pl: önértékelés javítására milyen gyakorlatokat érdemes
kiválasztani. 

Az  írásanalitikában  viszont  a  kineziológus  képes  segíteni  az  írásanalitikust  a  kliens
személyiségének fejlesztésében.  Az írásanalitikai  fejlesztés  sok esetben  elhúzódó  fejlesztő
eljárás, így egyes elemei kiválóan kombinálhatóak a kineziológiai gyakorlatokkal, figyelembe
véve  azt,  hogy  mindkettőnek  alapja  a  mozgás,  valamint,  hogy  a  konkrét  kineziológiai
gyakorlatoknak személyiség formáló hatása is van. 

Így kettős hatás érhető el a munka során: fejlődnek az ügyfél tanulási képességei, készségei és
ezzel  együtt  a  gátlások  csökkenésével  és  az  autonómia,  az  intellektus  növekedésével
nyitottabbá  válik  az  egyén,  így képes  kialakítani  saját  egyéni  szerepét  az  élet  különböző
területén. 
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Analysis of writing analytical characteristics of hungarian twins 3

Introduction 

The writing analytics is a complex concept, since it embraces all disciplines, which deal with
writing and its analysis. The writing analytics focuses not only on the writer as a producer, but
examines the writing, as a human product with all of its circumstances. The writing analytics
deals  with  various  independent  and  non-separable  dimensions  of  writing.  Examines  the
emergence of writing era of connected timeliness, geographical space, the human history of
culture, society-geographic processes, the writing surface, and specifics related to the author‘s
psychological, anatomical, "genetic" projection characteristics. 

Graphology basically deals with the writer’s (duktor) properties of conscious and unconscious
motivations, and forms of behaviours. 
The basic task of writing identification is to specify the dominant hand (or typewriter) origin
of writing. 
During  the  assessment,  writing  analysis  takes  into  account  all  currently  known  (person,
genetics,  Graphophtalmology, space,  time, culture,  writing instrument,  writing surface and
specific) factors that influence writing, searching for the complex opportunity. 

Among conditions related to writing,  genetic background of the writer  can be also found.
Genetics  is  a  dimension  of  writing,  which  the  people  are  not  aware  of  and  cannot  be
consciously controlled. (L. Farkas. (2012.)
Only  very  few  studies  have  examined  the  writing  of  twins  in  order  to  investigate  the
underlying genetic mechanism, but these studies had several limitations, such as a diverse
population was involved (Bradford RR, Bradford R. (1992.); Srihari S1, Huang C, Srinivasan
H. (2008.)). 

Subjects and Methods 

This cross-sectional twin study included 32 adult same-sex twin pairs (17 MZ and 15 DZ)
recruited from the Hungarian Twin Registry (Littvay et al. TRHG). Subjects were enrolled for
a writing analysis  in  a  large university hospital  or investigated in their  own homes upon
request between 2012 and 2013. 

2 László Farkas PhD, Zsuzsanna Keczeli, Bea Légrádi-Hungarian Writing Analysis Academic and Advocacy 
Organization, Budapest, Hungary

Klára Kecskeméthy Siposné, professor, NKE
Ádám Domonkos Tárnoki MD, PhD, Dávid László Tárnoki MD, PhD, Department of Radiology and 

Oncotherapy, Semmelweis University, Budapest, Hungary

3 The raw material is fully processed https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2014_2_spec.pdf   89-102.pp.
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Exclusion criteria included any foreseeable lack of compliance with test procedures, stroke
with hemiplegia and pregnancy. Instead of genotyping for zygosity classification, we used a
multiple-choice self-reported seven-part questionnaire which has an accuracy of over 99%
(Heath, A.C., Nyholt, D.R., Neuman, R., et al. (2003.)

Age,  height  and  weight  were  recorded  for  each  patient.  All  participants  gave  informed
consent. 

The  study  was  approved  by  the  Ethical  Committee  of  Semmelweis  University  and  was
conducted in full compliance with regulations of the Declaration of Helsinki. 

Studies  were  carried  out  with  the  basic  writing  analytical  instrument  called  Szidnai-Kiss
Grafometer (KAI, Budapest, Hungary). While taking the writing samples, standard conditions
were ensured (writing sample, copy time, body position) for all subjects. Both members of the
twin pair  were investigated in the same day after each other.  Besides the important basic
elements  of  writing  analytical  research  that  focuses  on  the  writing  on  a  paper,  we  also
examined the subconscious writing in the air. 

The psychological function of the Grafometer theory is that all influencing factors affecting
the nervous system leave an "imprint" that can be seen during examination in the smallest
muscles, and micromotorium aligned movement. 

The basis for the development of the instrument is the thesis that the most optimal path of
writing naturally follows the form of the fundamental unit of development, the logaritmic
spiral. 

According to the theory, writings transmitting the most information with minimum energy are
built up with linked spiral curves. Accordingly, the shorter the sections are and more segments
can be found, the more severe symptoms are observed. 

The Grafometer is a multi-purpose instrument, which hardware includes a personal computer,
a digitizing tablet and a special custom-developed pen and a special structure of software,
installed on your computer .

The  board’s  useful  surface  is  slightly  larger  than  an  A4  paper  size  with  a  0.0125  mm
resolution.

The x-y coordinates transmitted to  the tablet  with a frequency of 120 Hz,  while  the pen
pressure value scanned by 600 Hz and transmitted to  the computer.  This  means that  five
pressure items are measured to each x-y coordinates, thereby it is possible to determine the
rate at which the pen on the board just "slams shut" or if just leaves the table. 

Using the board and the pen makes it possible to monitor the movement of the pen above the
board even in several mm heights; so we are able to follow the unconscious movements in the
air.  While  operating  the  software  with  different  forward  running  and  cueing  speeds,  the
drawing point moves, so the digital format of writing is produced immediately. 
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Operating  the  software  with  different  forward  running,  cueing  speeds  the  drawing  point
moves, so the written produce is formulated in front of our eyes. 

Between two designated points, 106 measured and calculated variables are registered on the
pen’s  current  speed,  acceleration  ratio,  the  pressure  on  the  board,  the  length  of  writing
between  the  points  and  the  proportion  of  the  route  the  pen  stayed  in  the  air.  The  most
important  data  are  displayed  on the  screen  continuously,  thus  instant  information  can  be
obtained "online" from the measured data. 

The most important advantage of Grafometer is that the unconscious movement in the air and
the tremours, which cannot be controlled and conditioned, are also recorded. According to the
psychology,  the  subconscious  mind  of  the  player  operates  independently  from  the  will,
characterizing the super  ego,  which can be detected and visualized by the instrument  (L.
Farkas, (2008.) 

Different experience levels can be distinguished, which allows the instrument to be used as a
polygraph, so the signs of lying can be examined in the different levels of experience (L
Farkas again). 

In writing analytics we also took into consideration the theoretical tenets of genetic medicine,
and conducted the research according to 
• the spatial schema, 
• Jungian psychological types, 
• temperament, 
• impulsivity, 
• collective and individual upbringing environment. 

According to the theoretical system of writing analytics, the basic genetic characteristic of
writing is the binding mode of the lines (ductus). 
We examined the ductus between letters and within certain letters (such as h, m, n), and in
those places where we can find shapes that  are off  standard.  We distinguished four basic
ductus: garland, arcade, angular and filamentous (Figure 1) (IGAS Department of Instruction
(1964.) )

girland arcade angular filamentous 

Figure 1. Binding modes 

Tables 2, 3 and 4 show which special writing characteristics influence the spatial schema,
temperament and impulsivity (L. Farkas- Zs. Keczeli, 2012.). 
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Table 2. Spatial schema characteristics of writing

The writer splits space on the basis of the margins on an A4 paper, the different zones and
internal relations of the letters, and the distance from the lines.

TEMPERAMENT

left right average
typemargin margin margin

direction direction size

Table 3. Temperament characteristics of writing

IMPULSIVITY

starting end under
line line zone

shape shape size

Table 4. Impulsivity characteristics of writing

In terms of writing analytics examination the ductor’s (in our case twins) common (Table 5,
L.  Farkas-Zs.  Keczeli  2013.)  or  individual  environmental  (Table 6,  L.  Farkas-Zs.  Keczeli
2013.) influences (classified according to our assumptions) are important factors.

Table 5. The twins common environment related characteristics of writing

Table 6. The twins invidual environment related characteristics of writing

Microsoft  Excel  (Microsoft’Excel  97)  was  used  to  perform  the  descriptive  analysis.
Significance levels were calculated with non-parametric t-tests. 

Results

There were no significant differences between monozygotic and dizygotic twins in clinical
characteristics (Table 7). Majority (84%) of all subjects were females. 
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GENDER AGE

MZ DZ Total MZ DZ Total

female 32 22 54 44.6 48.9 46.7

male 2 8 10 29.0 52.8 40.9

TOTAL 34 30 64 43±13,7 50±15,1 46±16,6

Table 7. Basic characteristics of twins by gender and age 

As known in  other  twin  studies,  women are  usually  in  majority  of  participants.  The age
distribution provided an opportunity to explore the writings of writers aged 25-65. It provides
well established correlation for summary of genetic aspects. 

Writing analytics characteristics of twins are shown in Table 8.  Based on data related to the
spatial  schema characteristics of writing analysis,  MZ twins were more used to the space
globally,  whereas  DZ  twins  had  narrowed  their  vision  of  space.  However,  DZ  twins
formulated letters on a larger shape scale. 

Both  groups  of  twins  incorporated  choleric  characteristics  but  MZ  twins  were  more
impulsive.

The choleric temperament humans in general, that irascible, quick-tempered, prepared and
disciplined, full of ambition. Sometimes impatient, you can not to let go of yourself is too
dominant  not  tolerates  a  mistakes,  manipulate,  and  rarely  asks  for  forgiveness.  Its  main
feature is the strong susceptibility and high degree of impulsivity. Emotions are strong and
durable, personality encourages action.

Especially in case of the examined parameters, of the 17 MZ twin pairs, in 10 cases (58%) the
older sibling’s dominance were detected. However of the 15 DZ pairs, in 10 cases (66%), the
younger sibling's dominance was present. 

The dominance was taken into account  when the courage,  firmness,  extroversion,  writing
characteristics suggestive manner of filling more space, such as the ductus shape, middle font
size,  angle  of  inclination  of  the  stem,  and the  size  of  the  existence  of  excessive  egoism
margins were determined.

The  cumulative  analysis  should  take  into  account  the  writing  characteristics,  which  have
already been detailed in Table 8. 

The measured values have shown in relation to the spatial schema that writing of MZ twins
were lower in case of the left margin (MZ: 13.24 mm, DZ: 15.54 mm, p<0.05), the primary
width (the character oval) (MZ: 2.46 mm, DZ: 2.64 mm, p: non significant), the secondary
width (knitting line between letters) (MZ: 1.63 mm, DZ: 2.16 mm, p<0.05), the row spacing
(MZ: 9.6 mm, DZ: 10.47 mm, p: non significant), and the the full font size (MZ: 7.53 mm,
DZ: 7.98 mm, p: non significant). 
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MZ twins were more harmonious and intuitive compared to the writing characteristics of DZ
twins. 

                                      SPATIAL SCHEMA

left

margin

right

margin

top

margin

average

margin

upper

zone

middle

zone

full

character

average

zone

written

rows

primary secon-

dary 

row

spacing

size size size frame size size size (base) number width width size

450,11 536,67 447 0 70,53 76,36 256,07 85,21 1142 83,57 55,6 326,35 MZ-34

13,24 15,78 13,15 14,3 2,07 2,24 7,53 2,51 33,6 2,46 1,63 9,6 average

466,42 557,5 425 0 69,65 74,32 239,48 77,78 1009 79,12 64,8 314,14 DZ-30

15,55 18,59 14,16 17,15 2,32 2,48 7,98 2,59 33,63 2,64 2,16 10,47 average

916,53 1094,2 872 1000,59 140,18 150,68 495,55 162,99 2151 162,69 120,4 640,49 total

14,32 17,1 13,62 15,63 2,19 2,35 7,74 2,55 33,6 2,54 1,88 10,01 average

0,0441 0,1916 0,1509 0,1736 0,1736 -0,0366 0,1418 0,1632 -0,014 -0,351 0,0293 -0,0932 p
 

JOINT MILIEU

"a" letter

leftist

"a" letter

rightist

indention spacebar oval letter under
zone

potential

size size size size height size

214,34 229,83 349,13 191,9 3227,23 246,99

5,1 5,01 10,27 5,98 2,25 2,72

433,78 464,67 330,32 172,12 6456,71 496,7

4,95 4,94 11,01 5,74 2,46 2,73

321,79 318,85 679,45 364,02 150,2 174,74

5,03 4,98 10,62 5,69 2,35 2,73

-0,1154 -0,3818 -0,0368 -0,1845 -0,00224 0,1836

INDIVIDUAL MILIEU

left title

margin

right title

margin

OAT

axle

middle
letter

average
size size width

15900 22340 7,15 76,65

467 657 0,27 2,25

12980 19080 5,36 72,32

432 636 0,18 2,41

28880 41420 12,51 148,97

450 647 0,22 2,33

-0,2459 -0,1611 -0,265 -0,2438

Table 8. Writing analytical characteristics of monozygotic and dizygotic twins

Summary

Our study is the first to investigate the writing analysis of twins. We demonstrated that spatial
schema characteristics of writing was more similar in MZ twins,  whereas DZ twins have
narrowed their vision of space. MZ twins were more impulsive and were effected more by the
common environmental impacts. The first born twin’s dominance was detected in the majority
of MZ twins, which was not true in DZ twins, where the younger sibling’s dominance was
present.  MZ  twins  were  more  harmonious  and  intuitive  compared  to  the  writing
characteristics of DZ twins.
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An American  study investigated  the  handwriting  of  twins,  however,  completely  different
method and aim was applied in that study (Srihari S, Huang C, Srinavasan H. (2008.). 

Results  of  the  verification  tests  demonstrated  that  the  handwriting  of  twins  is  less
discriminable than that of nontwins.

Based on the dominant characteristics it can be stated that the examined handwritings of the
MZ twins from genetic point of view show that they are inquiring, receptive, usually see the
world  through  emotions.  The  social  values  are  important  to  them,  they  are  cooperative,
flexible, despite the fact that they are basically introverts. They approach people with trust
and  establish  contacts  with  empathy  but  with  strong  desire  for  security.  In  their  close
surroundigs they do not need to initiate further connections other than their brother or sister.

Based on the dominant placement of the writing block of the examined MZ group have shown
that their life is determined by fixations, unprocessed experiences and their attachment to the
past.  In  general,  MZ  twins  are  failure-averse,  sometimes  uncertain,  therefore,  their
development may be limited. By analysing the method of space filling of twins, the majority
of  MZ twins located their writing blocks on the left side of the given space and the lines
tended downwards. 

The reviews provide a basis for comparison between properties perform stemming the MZ
and DZ twins writings, taking into account the possible existence of a genetic background.

MZ twins have shown signs in their writing (e.g. alternating inclination of the stems and font
size) that they are very sensitive to external influences, their passions last for long, and they
are persistent in doing their things with rational use of energy. They evaluate their position
quickly and react spontaneously. MZ twins are many intuitive elements in their behavior and
often rely on their emotions. They are characterized by good sense of reality and high degree
of impulsivity. 

In  terms  of  self-esteem,  MZ  twins’ temperance  was  more  typical,  they  pull  themselves
together better, and they are usually being unobserved for the environment. In their work they
are  straightforward  avoiding  formalities.  Practical  importance  of  this  finding  is  that  the
analytical writing assessment will be cognizable as a result of the writer.

Basically the previously discussed findings were related to MZ twins, and conclusions on DZ
twins, of course, can be drawn from the writings as well, which is opposite to that of MZ
twins.

In  conclusion,  we  reported  that  monozygotic  twins  share  very  similar  spatial  schema
characteristics of writing. The first born twin dominated in the majority of MZ pairs, whileas
the  secondborn  twin’s  dominance  was  present  in  DZ pairs  mainly.  MZ twins  were  more
harmonious  and  intuitive  compared  to  the  DZ  twins.  MZ  twins  demonstrated  inquiring,
receptive,  emotional,  cooperative  and  flexible  personality  via  their  writing  analytical
characteristics. 
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FIGURE 9

Writing sample of an 30-year-old MZ twin pair

28



FIGURE 10

Writing sample of an 38-year-old DZ twin pair
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DR. FARKAS LÁSZLÓ, PHD

Történeti kézirataink íráselemzése -a kódexek rejtélyes üzenetei4

A tanulmány bemutatja a középkori kódexírás jellemző sajátosságait, a kéziratok írásanalitikai
alapú elemzését.5

1. Bevezetés: történeti kézirataink elemzésének írásanalitikai összefüggései6

Történeti kéziratok és általában a kézírások komplexebb elemzéséhez célszerű alapul venni és
áttekinteni az írásanalitika v.2 sémáját, ami az ajánlóban található. 

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.

2. Előszó helyett

Európában  a  VIII.  század  második  felében  Nagy  Károly  császár  a  politikán  kívül  a
műveltségben is  nagyot  alkotott,  hiszen kódexmásoló és  festőműhelyeiben születik  meg a
Karoling miniatúrafestészet. A X. században ez a művészet már túlnőtte önmagát és Európa
miniatúraművészete új, bizánci elemekkel gazdagodik s így egyesülnek a korábban Európa
két legszélső pontján, Írországban s Bizáncban élő stílusok.

I.  István  királlyá  koronázása  után  (1000)  nyomban  hozzáfogott  az  egyház  szervezéséhez,
amellyel a magyar művészet is fejlődésnek indult. 
A velencei Szent Gellért későbbi püspök, Bakonybélen egy erdei kunyhóba vonult, s két éven
át könyveket írt.

Ezek  közül  egy,  a  XI.  században  született  írás  (1.  sz.  ábra),  Deliberatio  Gerardi  Moresauae

aecclesiae episcopi supra Hymnum trium puerorum ad Isingrimum liberalem (A marosi  egyház püspökének,

Gellértnek értekezése a három ifjú  énekéről a  tudós Isingrimusnak) (4) című hittudományi értekezése
fenn is maradt, amely a magyarországi latin nyelvű irodalom legrégibb maradványa Szent
István király intelmei mellett.

4. A publikáció témája elhangzott 2019. 04. 27-én a ZMTE Konferencián, amelyről tájékoztató jelent meg a
MÍTÉSZ honlapon és a  Grafomagazinban,  valamint a  YouTube-n megtekinthető az előadásről  készült  teljes
videofelvétel.  Ezen  kívül  az  előadás  anyaga  olvasható  Acta  Historica  Hungarica  Turiciensia 34.  évf.  3.
számában: https://epa.oszk.hu/01400/01445/00057/pdf/EPA01445_acta_hungarica_2019_03_022-047.pdf

5 Az idézőjeles részek forrásai megtalálhatók a publikáció végén a felhasznált irodalomjegyzékben

6 Dr. Farkas László (szerk): Írásanalitikai Kézikönyv, MÍTÉSZ, Budapest, 2016. 116-122. o.
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1. sz. ábra. Szent Gellért Deliberatio-ja, XI. századi postkaroling minuszkula
(szerkesztette: az OSZK nyomán Farkas László)

Az  első  könyvek  valószínűleg  külföldről  érkeztek,  viszont  itthon  is  elkezdődött  a
könyvmásolás, aminek eredményeként Pannonhalmán 1093-ban már 80 kódex volt. (3)

Meglepően nagy szám ez, hisz például a VIII. századi alapítású Würzburgnak a IX. század
elején csak 36 könyve, Kölnnek 100 kódexe volt. Az idézett adatok ellenére I. István idejéből
egyetlen kódex sem maradt fenn. 

Ebből a korból származó irodalmi emlékeink csak a későbbi időkből voltak másolatokból
ismeretesek. Egy ismeretlen szerzetes évkönyveket szerkesztett, egy udvari pap pedig megírta
az Intelmeket. 

Így az Évkönyvek (997-1060) a XII. századi Pray-kódex-ben maradtak fenn, vagy Gellért püspök
idézett művét egy dísztelen másolatban őrzi a müncheni könyvtár. 

A XI. század vége felé, I. László uralkodása alatt (1077-1095) a magyar műveltség már teljes
mértékben  kibontakozott,  megíratja  Szent  István  legendáját  és  megszületik  a  magyar
gesztairodalom.

A legrégebbi, hazánkban készült kódex is a XI. század második feléből maradt ránk, az 1060-
1080 között készült Hahóti Sacramentarium (2. sz. ábra). (16)
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2. és 3. sz. ábra. Hahóti-kódex első lapja és betűi
(szerkesztette: az OSZK nyomán Farkas László)

Ezt követi a  Szelepchényi-kódex (4. sz. ábra), (17) amely valószínű Salamon uralkodása idején
(1063-1074)  készült  XI.  századi  kerekded,  román  stílű  írással,  de  már  a  század  második
felének enyhén gótikus hajlamával. 

A Carolina-írás  alkalmazásával,  a  kerek alakú  m, n,  és  u betűk  mellett  ugyanis  előfordul
néhány olyan a és g, melynek oválja szögletesre tört.
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4. sz. ábra. Szelepchényi-kódex első oldala
(szerkesztette: az OSZK nyomán Farkas László)

Mindkét kódex megpróbált a XI. századi miniatúrafestészet európai egységébe illeszkedni, de
megmaradt a honfoglalás kori ötvösművészet kiegyensúlyozott,  nyugodt kifejezésmódja is.
Különösen  a  Hahóti-kódex egy  kalligrafikus  betűformái  igazolhatják  ezt  a  feltevést.  Nagy
változatosságot mutat például a betűk színezésében, vagy az első szövegkezdő szó (3.  sz.
ábra) kiemelt, majuszkulákkal írott betűinek hangsúly is.

Meg kell jegyezni, hogy egyes vélemény szerint a  Hahóti-kódex négy lapján található rajzok
XII. századra vonatkoztatott stílusmeghatározása kétsége vonható, mivel korábbi, de későbbi
korok díszítő sajátosságainak váltakozása is megfigyelhető. 

Könyves Kálmán korából (1074-1116) neve ellenére alig marad fenn valami, törvénykönyveit
és a legendáit most nincs lehetőség elemezni, csak felvillantjuk az Admonti-kódex-et. (5. és 6. sz.
ábra) (18)
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5. és 6. sz. ábra. Admonti-kódex (Szent István törvényei az első és egy másik lapon)
(szerkesztette: az OSZK nyomán Farkas László)

Egyszerű,  de  mégis  művészi  iniciáléit  valószínű  nem  a  scriptor festette,  hanem  külön
munkában a szöveg másolása után az illuminátor. Szent István király törvényeinek legrégibb
kézirata, mely azonban a két törvénykönyvnek nem az összes, csak 50 cikkelyét tartotta fenn.
A kódex a XII. században monostori íróműhelyben íródott, 8 leveles, hártyakézirat.

E kor terméke még az Ernst-kódex (7. és 8. sz. ábra), (19) amely a magyarországi hagiográfiai
(magyarországi  szentek  életének  leírás  és  kutatása)  irodalom  és  a  XII.  századi  hazai
könyvkultúra egyik legfontosabb emléke. Sulpicius Severus Szent Márton püspökről szóló
írásait  és  a  Szent  István-legendák  legkorábbi  fennmaradt  szövegét  tartalmazza.  A kódex
keletkezése a XII.  század harmadik negyedére datálhatók, ahogy erre az írás és a díszítés
alapján következtetni lehet. 
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7. és 8. sz. ábra. Ernst -kódex lapjai
(szerkesztette: az OSZK nyomán Farkas László)

Változó  vastagságú,  helyenként  lyukas,  sérült  pergamenre  másolta  négy  szerzetes  a
szövegeket  igényes  könyvírással.  A  kódexet  vörös  címfeliratok,  fejezetcímek  és  vörös
kezdőbetűk tagolják. A nagyobb szövegegységek élén vörös, zöld vagy sárga iniciálék állnak.
Legkiemelkedőbbek közülük az I, a H és a C betűk, melyeket zöld, illetve sárga-zöld alapra
helyeztek és a betűtestet kapcsokkal, leveles indákkal díszítették.

Meg kell még említeni az első ismert összefüggő magyar szöveget, a  Halotti Beszéd-et (9. sz.
ábra) (20) tartalmazó, s felfedezőjéről elnevezett  Pray-kódex-et. (21) Ezt a 172 hártyaleveles
könyvet, három kéz írta legalább három évtizeden át, valószínű 1192-1228 között a boldvai
bencés  monostorban.  Van  benne  mise,  száraz  pozsonyi  krónika,  futólagos  esztergomi
feljegyzések  s  néhány  eredeti  fogalmazványnak  tűnő  írás.  Különösen  érdekesek
elgondolkodtató tollrajzai. Számunkra legfőbb értéke mégis a 32 soros, mindössze 274 szavas
magyar nyelvű oldal, amelynek írásmódja még román stílusú. Ez az első ismert összefüggő
magyar nyelvű szöveg.
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9. sz. ábra. A Halotti beszéd eredeti szövege a Pray-kódex 136. lapján
(szerkesztette: az OSZK nyomán Farkas László)
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A szöveget másolták, ezért feltételezhető, hogy már korábban is létezett. A másolás helye egy
Szent János titulusú bencés monostor lehetett, aminek helye ismeretlen.
A kódexíró  az  eredeti  szöveg  tagolására  két  jelölést  használt,  pontokat  és  a  nagybetűs
mondatkezdetet. 
A karoling minuszkula írásának megfelelően betűi kapcsolás nélkül követik egymást, ezért a
szöveg  tökéletesen  olvasható,  állaga  lehetővé  teszi  csaknem  az  összes  betű  egyértelmű
azonosítását.  A  díszítés  legegyszerűbb  módját  alkalmazta  a  kódexíró,  az  úgynevezett
rubrikálást (rubricare, latin rubrum „vörös”), azaz a szöveg egyes részeit vagy aláhúzta vörös
színnel, vagy eleve azzal írta. Az olvasás mégis nehéz, mivel nem tudjuk, hogy az adott latin
betűt pontosan milyen hang vagy hangok jelölésére alkalmazták. Ennek oka az, hogy a 24
betűs,  erősen  redukálódott  latin  hangzókészlethez  keletkezett  latin  betűk  épp  csak  fele
annyian vannak, mint a magyar nyelvben akkoriban meglévő hangok, vagyis a latin ábécében
a korabeli magyar hangzókészlet felének nincs megfelelője.

A latinban nem létező hangok, így az  á, é, c, j,  ly, ny, ty, ö, ü, s, zs, dzs (a preklasszikus
latinban az f), és talán még néhány olyan hang, ami eredetileg részét alkotta a nyelvnek, de ki
nem írt volta miatt teljesen kikopott az elmúlt ezer évben. 

A  Halotti  beszéd-et  lejegyző  írnok  látható  módon  küzdött  azzal,  hogy  milyen  betűket
alkalmazzon. Ezt mutatja, hogy a többször előforduló szavaknál alig van egyező alak. Kirívó
példája  a  gyümölcs-ként  azonosított  szó,  ami  nem  véletlen,  hiszen  a  rendelkezésére  álló
betűkből  csak  az  m és  az  l hangot  tudta  problémamentesen  lejegyezni.  Ennek  fordított
megközelítésével  azt  is  állítják  egyesek,  hogy  a  szöveg  némi  archaizálás  mellett  a  mai
nyelven olvasandó és semmiféle bizonyítékot nem ad arra vonatkozóan, hogy a magyar nyelv
az  elmúlt  ezer  évben  mennyit  alakult,  változott,  fejlődött.  Ezen  értelmezések  szerint  a
zumtuchel szó például egyáltalán nem szümtükhel alakban olvasandó, hanem így: szemetekkel.
(Sz hang hiánya,  rögzületlen,  ráadásul  talán  félrehallott  zárt  e,  a  kk hang  ch írásmódja  a
kiforratlan helyesírás miatt.)

A XIII. században, bizonyára főként a tatár pusztítás következtében igen sok könyvünk eltűnt.
Csak híreket örököltünk róluk, példányaik elkallódtak. Elveszett például a csodákat mesélő
Szent László-legenda kézirata, melyet külföldön a XV. század végén még felhasználtak a magyar
szentek életéről ájtatoskodó egyik ősnyomtatványban. Lappang Kézai Simon udvari káplán
III.  László  királynak  ajánlott  krónikája,  noha  szövegét  Horányi  Elek  a  XVIII.  században
középkori kéziratból adta ki. Viszont megmaradt  Anonymus, a  Pray-kódex,  Julianus munkája  (hála
Ricardus  domonkosrendi  szerzetesnek,  kinek Julianus,  útleírását  tollba mondta),  (21)  és  a
Löweni-kódex,  amely  a  XIII.  századi  Ómagyar  Mária-siralom, legkorábbi  magyar  verset
tartalmazza.

3. A középkor kultúrája- a gótika (22)

„A gótikát archeológiai kultúrának kell tekinteni. Egyrészt, mert emlékei részben elpusztultak, másrészt, mert a 

mai emlékek, főképp az épületek a XIX. században nem kerülték el az átépítéseket.
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Hosszú korszaka átmeneti, korai (1180-1250), érett vagy dekoratív (1250-1360) és késői vagy függőleges (1360-
1550) stílus-szakaszokra oszlik. 

Számos vonatkozásban különbözik a középkor másik stílusirányzatától, a romanikától.”

„A XIII. századi fontosabb események a Magyar Királyságban:
-1222: az Aranybulla szentesíti a nemesség jogait. 
-1229: a ferencesek megtelepednek Esztergomban 
-1235: négy domonkos szerzetes indul keletre az ázsiai magyarok felkutatására és megtérítésére. (Közülük 
csak Julianus barát éri el Magna Hungariát.) 
-1235-1270: IV. Béla uralkodása 
-1241-1242: a tatárjárás pusztításai Magyarországon 
-1241: Muhi csata -a tatárok legyőzik IV. Béla seregét 
-1242: a tatárok átkelnek a Dunántúlra. IV. Béla Spalatóba, majd Trauba menekül
-A tatárok kivonulás után IV. Béla német telepeseket hív az országba a tatárok által kiirtott magyar lakosság 
pótlására 
-IV. Béla a báróknak birtokokat adományoz, de elrendeli, hogy minden birtokon kővárat kell emelni 
-1251: IV. Béla kiváltságlevele királyi védelem alá helyezi az országban élő zsidókat 
-1278: Morvamezei csata - I. Rudolf és IV. László magyar király csapatai vereséget mérnek II. Ottokár cseh 
hadaira 
-1282: IV. László a hód-tavi csatában legyőzi a fellázadt kunokat 
-1285:  Magyarországon a feudális anarchia eléri  tetőpontját.  Tatárok törnek be ismét az országba,  akik  
egészen Pestig dúlják fel azt – és akiket egyes vélemények szerint IV. László király hívott be az országba 
ellenfeleivel szemben (második tatárjárás)

Egyéb fontosabb események:
-1204: a Bizánci Birodalom bukása, a Konstantinápolyi Latin Császárság létrejötte (1204-1261)
-III. Ince alatt (1198-1216) a középkori pápaság eléri politikai hatalmának csúcsát 
-1210: III. Ince kiközösíti IV. Ottó német-római császárt, mivel az seregével Dél-Itáliába vonul
-1215:  Magna  charta -  Földnélküli  János angol  király  által  aláírt,  a  rendi  jogokat  biztosító
szabadságlevél 
-1216: a pápa elismeri a Domonkos-rendet
-1223: a pápa jóváhagyja a Ferences-rend alapítását
-1231: IX. Gergely pápa megszervezi a pápai inkvizíciót
-1241:  a  mongol-tatár betörés  Kelet-Közép-Európába.  A cseh–lengyel  seregek  a  Legnicai  csatában
szenvednek súlyos vereséget
-1261:  VIII.  Mihály nikaiai  császár  visszafoglalja  Konstantinápolyt a  nyugati  keresztényektől,  és
helyreállítja a bizánci császárságot, amely azonban már nem számít nagyhatalomnak
-1278:  Morvamezei csata:  II.  Ottokár cseh király vereséget  szenved,  és elesik az  Ausztriáért  vívott
harcban
-Nyugat-európai királyok a negyediktől a nyolcadikig terjedő keresztes hadjárata az iszlám ellen
-A század végén ágyút kezdenek használni Európában. Első európai alkalmazói nagy valószínűséggel az
arabok és a mórok, főként várfalak rombolására
-1206: Dzsingisz mongol nagykán megalapítja a Mongol Birodalmat
-1256-tól Marco Polo eljut Kínába
-1250 körül: a korai inka-kultúra megjelenése.”

A gótikus stílus Magyarországon
Fontos terjesztője volt a stílusnak a ciszterci rend, építészetük hatott az esztergomi királyi
kápolna építőire is. 
Buda lett a királyi székhely, elkezdték építeni a Nagyboldogasszony (Mátyás)-templomot, és a
Szent Miklós-templomot.
A magyar gótika Zsigmond (1368-1437) alatt virágzott, uralkodása idején épült a budai Friss-
palota,  a  bazilikális  rendszerű  templomokat  csarnoktemplommá építette  át.  A nagyurak is

39

https://hu.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3rok
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Arabok
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/%C3%81gy%C3%BA_(l%C3%B6veg)
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Iszl%C3%A1m
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Keresztes_h%C3%A1bor%C3%BAk
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/II._Ottok%C3%A1r_cseh_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnkruti_csata
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_Cs%C3%A1sz%C3%A1rs%C3%A1g
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C3%A1poly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/VIII._Mih%C3%A1ly_biz%C3%A1nci_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Legnicai_csata
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Kelet-Eur%C3%B3pa
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rok_(mongol_t%C3%B6rzs)
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/IX._Gergely_p%C3%A1pa
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldn%C3%A9lk%C3%BCli_J%C3%A1nos
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Magna_charta_libertatum
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/IV._Ott%C3%B3_n%C3%A9met-r%C3%B3mai_cs%C3%A1sz%C3%A1r
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/III._Ince_p%C3%A1pa
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1pas%C3%A1g_a_k%C3%B6z%C3%A9pkorban
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Konstantin%C3%A1polyi_Latin_Cs%C3%A1sz%C3%A1rs%C3%A1g
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Biz%C3%A1nci_Birodalom
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s#Tov%C3%A1bbi_mongol_inv%C3%A1zi%C3%B3k_Eur%C3%B3p%C3%A1ban
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Pest_(t%C3%B6rt%C3%A9nelmi_telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rok
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Kunok
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/H%C3%B3d-tavi_csata
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/IV._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/II._Ottok%C3%A1r_cseh_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/IV._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/I._Rudolf_n%C3%A9met_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCrnkruti_csata
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/A_zsid%C3%B3s%C3%A1g_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Kiv%C3%A1lts%C3%A1g
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1r
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1r%C3%B3
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Trogir
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Split
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Dun%C3%A1nt%C3%BAl
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Muhi_csata
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Tat%C3%A1rj%C3%A1r%C3%A1s
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/1242
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/IV._B%C3%A9la_magyar_kir%C3%A1ly
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/1270
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Magna_Hungaria
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Julianus_bar%C3%A1t
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Domonkos-rend
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Esztergom
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Ferences_rend
https://hu.m.wikipedia.org/wiki/Aranybulla


jelentős építkezéseket folytattak,  ekkor épült ki Siklós, Csesznek, Gyula és Kisnána vára. A
városok fejlődése felgyorsult, a legtöbb városfal is ekkortájt épült. 

A gótikus stílus és írásjellemzők összefoglalása
Gótikaként  utóbb,  a  reneszánsz  korában  kezdték  emlegetni  a  XII-XV.  század  jellemző
stílusirányzatát, amely egyébként jó ideig együtt élt a romanikával. A gótok és a gótikus stílus
között valójában nincs direkt összefüggés, ez a szó fennmaradt. 

A gótikus  írásnormáról  a  következő  fejezetben  lesz  szó,  de  a  gótikus  textuális  és  notula
általános  sajátosságait  és  a  stíluskorszak  jellemzőit  itt,  az  1.  számú táblázatban  foglaljuk
össze, a teljesség igénye nélkül. 
Közös  és  egyértelmű  jellemzőként  említhető  a  nyitottság  és  a  kommunikációs  igény
növekedése. A magasba törő építészeti formák, a vertikálisan nyújtott betűk, vagy a hosszanti
méretükkel  feltűnést  keltő  fejfedők  viszont  már  kétarcúak.  Természetesen  úgy  is
értelmezhetők,  hogy  az  ég  felé  mutatnak,  hogy  Istent  dicsőítik.  Az  írni  tudó  személyek
jelentős  része  egyházi  szolgálatban  állt,  más  része  hivatalnokként,  vagy  városi  iskola
tanítójaként, vagy alkalmi megbízást kereső vándor deákként kereste kenyerét, illetve olyan
polgárcsalád fia lehetett, amely nem sajnálta az iskolára költeni a pénzt.

A szép ideológiák kifejeződésén túl,  felfedezhető bennük némi erőfitogtatás  is.  A hatalmi
pozícióját  féltő,  e  korszakban kissé rogyadozó egyház a szépséges templomok emelésével
stabilitását, gazdagságát,  befolyását óhajthatta reprezentálni, akárcsak társadalmi rangját  és
önnön fontosságát a méteres süveggel kérkedő dáma. Ez olyan fajta én-hangsúlyozás, ami a
romanikában még elképzelhetetlen lett volna.

Ha  mindezt  kissé  általánosítjuk,  akkor  az  írásanalitika  mérési  eljárásába,  a  Szidnai-féle
rezonometria  fogalomrendszerébe  is  beilleszthetjük.  A  rezonometria  alapelve,  hogy  az
írásstruktúra-elemek  méretarányai  kifejezik  az  általuk  szimbolizált  területek  fontosságát,
hangsúlyát,  mivel  a  méretnövelés  többlet-energiabefektetést  kíván,  azt  csak  akkor  hajtjuk
végre, leginkább tudattalan késztetés nyomán, ha abból pszichés nyereségünk van. 

Textuális Notula Lehetséges jelentés

pont az i-re az olvashatóság érdekében a szöveg-sokszorosítást hatékonyabbá tevő 
írásmód, jól olvasható formák, betűkötések

Nyitottság,
kommunikáció-igény

díszes iniciálék, arányaiban
magas, szűk középzóna és oválok

díszes iniciálék, általában vertikálisan nyújtott 
oválok

Egyediesítés,
én-hangsúlyozás

összeszorított betűk,  csökkent sortávolság, 
szabálykövetés, beírt felület túlsúlya

csökkent sortávolság, szabálykövetés Támaszkeresés
(hiánya)

“csúcsíves” szögesedés, szabályozott, zárt  
formák, betűelemek leírása külön-külön 

az oldottabb íráskép ellenére helyenként 
szögesedés, zárt formák

Zártság,
szabályozottság,
strukturáltság

jelentékeny középzóna, praktikus célhoz 
választott írásmód

technikai fejlődés, 
 támrendszer
alkalmazása

Realitásérzék 

1. sz. táblázat. A gótika általános írásjellemzőinek összehasonlítása
(szerkesztette: Podonyi Hedvig)
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„A pszichés előny megszerzését mutatják a magasba nyúló formák, a közösség által megfelelőnek ítélt ideológia
követése, különbnek lenni, kimagasodni a többiek közül, ami az egóra is jó hatással van.
Kimutatható a támasz-igény, a szabályozottság és a zártság. Mindenesetre a romanikához képest mérhetetlenül
felszabadultabb korszakba jutottunk. Már nem kell a valóság, a realitások elől az ideológiák világába menekülni,
szabad örülni annak, ami szép és élvezetes lehet, beleértve akár a könyvek böngészését (hiszen a könyv, ha nem
is olyan ritka kincs, mint egykor, még mindig becses érték, „státuszszimbólum” – és ha mást nem is, legalább a
képeket biztosan sikerül megérteni belőle).”

4. Középkori írásnorma- gótikus

„A gótikus írásnak a XII.  századtól kezdve a XV. század végéig tartó hosszú élettartama alatt sok típusa és
változata keletkezett. A másoláskor betűmintákat adtak meg, amelyek alapján a gótikus írásnak két fő típusa
különböztethető  meg:  a  textuális vagy  textura és  a  notula vagy  nota.  A  két  csoport  között,  elemeinek
keveredéséből  később  egy  átmeneti  típus  is  létrejött,  melyet  a  paleográfusok  bastardának  neveztek  el.  Ezt
elsősorban könyvmásolásra használták. Ezt az írásnormát azonosítjuk a Gesta Hungarorum írásképében.”

Nagy Károly frank  király  (768-814)  külföldről  tudósként  tisztelt  férfiakat  hívott  meg,  és
segítségükkel iskolákat létesített. Alkuin volt a legfelkészültebb, aki 781-ben érkezett Nagy
Károly hívására Tours-ba. Alkuin történelmi érdeme lett a később karoling minuszkulának
elnevezett  új  betűforma kialakítása. A karoling korszakban, már jóval a gótika kialakulása
előtt jelentkeznek a későbbi gótikus írás jellegzetességei. Az írás kerek hajlásai csúcsívessé
formálódnak,  a  betűk  és  a  sorok  közel  kerülnek  egymáshoz,  a  szöveg  olvasása  mind
nehezebbé válik.

A gót betű típusai (10. sz. ábra) (22)

10. sz. ábra. A gót betű típusai
(szerkesztette: az mni.elte.hu  nyomán Farkas László)

Figyeljük meg az f és s betűk látványos változását.
A textura és rotunda f betűjének nincs alsó szára, a schwabacher és fraktúrának van. A textura
és rotunda a betűje a kurrens a-hoz, a schwabacher és fraktúr a betűje az írott a-hoz hasonlít. 

A másolatok készítésével hivatásosan foglalkozó írásmesterek mintalapokon mutatták be az
alkalmazott  betűket,  többnyire  megadva  az  írásváltozatok  egykorú  elnevezését  is.  E
betűminták alapján a gótikus írásnak két fő típusa különböztethető meg
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- a textualis vagy textura és
- a notula vagy nota. (a gótikus korszak kurzívája)

A textura  gondosabb  könyvírásokat,  a  notula  viszont  a  gyakorlati  íráshasználat  céljaira
alkalmas kurzív változatokat ölelte fel. Az utóbbin belül különleges, jól körülhatárolható zárt
csoportot alkotnak az ünnepélyesebb oklevelek írásához használt diplomatikai változatok. A
két csoport között, a  textualis és a  notula elemeinek a keveredéséből később egy átmeneti
típus  is  létrejött,  melyet  a  paleográfusok  bastardának  neveztek  el.  Ezt  elsősorban
könyvmásolásra használták.

„A gótikus kalligráfia legjellegzetesebb sajátságait a  textualis testesíti meg. Gótikus írásról szólva elsősorban
erre a monumentális hatású típusra szokás gondolni. A gótikus íráskorszak végéig, pontosabban a nyomtatott
könyv  általánossá  válásáig  a  textualis megmaradt  a  fontosabb  tartalmú,  becsesebb  kódexek  írásául,  sőt  az
ősnyomtatványokat is ezzel a típussal nyomtatták az első tipográfusok. A textualis általában erőteljes, vastag
vonalakból  építkezik,  betűi  egyenlő mértékűek,  és egybekapcsolás  nélkül,  szabályos térközökkel  sorakoznak
egymás  mellett.  Elnevezése  a  szöveg sűrű  szövetére  utal.  Fő  sajátosságai  közül  kiemelendő,  hogy benne a
betűszárak  végei  megtörtek,  és  a  korábban  lekerekített  betűrészek  hegyes,  tehát  gótikus  formát  öltöttek.  A
textualis betűi inkább magasak, mint szélesek, a szárak megrövidültek benne akkora mértékben, hogy pl. a „b” a
„v”-vel összetéveszthető, a t és c között pedig szinte semmiféle különbség sem észlelhető. Az i-re felkerült a
pont, hogy ne keverjék össze az n, m betűk azonos alakú részeivel.
A rotunda Dél-Európa kézírásos könyvbetűje a középkorban. A textura és a rotunda még nem kötődik nyelvhez,
sem valláshoz. Jobban hasonlít a tollírásra, egyfajta „sans serif", egyszerűsített vonalvezetésű. 
A schwabacher (a  bastarda német változata, Csehország, Németország, Észak-Európa írása). A XVI. századtól
népszerű. Luther szövegbetűnek használta, így szakítva a textura/rotunda katolikus hagyományaival. Jellemzően
a  nemzeti  nyelveken írt  un.  „nép”könyvek betűje.  A schwabacher  jellegzetessége  a  hozzá  tartozó  keskeny,
magas, kövér címbetű. 
A fraktúr is bastarda hagyományok alapján születik, I. Miksa (Maximilian) császár alatt. Ez - a korábbiakkal
ellentétben  -  már  német  nyelvhez  született  betű.  A katonásan  zsúfolt,  törtvonalú  texturát  mozgalmasabbá,
könnyedebbé, díszesebbé tette, de stílusában eltért a schwabachertől.

A gótikus írásokban a nagybetűk használata a korábbinál jóval inkább elterjedt. Nemcsak a mondatokat vagy a
tulajdonneveket kezdték nagybetűvel, hanem egyes fontosabbnak tekintett szavakat is így emeltek ki. A gótikus
írásokban az  egyértelműen nagybetűk  mellett  olyan  fél  nagybetűk  is  előfordulnak,  amelyekről  nehéz  lenne
megmondani,  hogy  írójuk  nagy-  vagy  kisbetűnek  szánta-e  őket.  A nagybetűket  általában  díszítették,  vagy
legalább vastagított vonalakkal írták. Olykor a kisbetű díszítésével, méretei megnövelésével jelezték, hogy írója
nagybetűknek szánja.

Az írás gyorsaságát úgy kívánták növelni, hogy újból fokozott szerepet adtak a rövidítéseknek. Ezért a Karoling-
korban használt rövidítésrendszereket továbbfejlesztették és gazdagították. A XIV. század közepéig az íródeákok
következetesen és jól felismerhető alakban, szigorú szabályok szerint rövidítettek.”

Sokfajta  eredetkutatás  feltevése ellenében leginkább az a  megállapítás  állja meg a helyét,
mely szerint nem egy új írásfajta született, hanem a gótikus írás nem más, mint a karoling
minuszkulának egy változott formában továbbélése.

Alaktani azonosítás (11. sz. ábra)

11. sz. ábra. A gót betűtípus alaktani azonosítása
(szerkesztette: az mni.elte.hu nyomán Farkas László)

A gót betűk fő jellemzői talán a kis o betűn azonosíthatók legjobban. 
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Balról  jobbra  haladva  megfigyelhetjük  a  textúra,  a  rotunda,  a  schwabacher  és  a  fraktúr
betűtípus alakváltozását. Az elsőként létrejött és szövegbetűnek általánosan használt  textura
változat o-jának két széle egyenes vonal, a betű egy hatszöghöz hasonlít. A Dél-Európában
kifejlődött rotunda ovális.  A  bastarda (schwabacher,  batarde), a jellemző angliai  gót betű
teteje és alja hegyes, mindkét oldala görbe. A XVI. században kialakult  fraktúr (törtvonalú)
bal oldala egyenes, jobb oldala görbült.

Az Árpád-ház két első századából származó kódexeink román stílusuak: írásuk gömbölyded,
betűik hajlataikkal hasonlítanak mai latin betűinkre. A XII. század óta gótikus stílű kéziratok
váltják  fel  őket,  hegyes,  karcsú  betűk,  hajlatok  helyett  szögletekkel.  Folyóírásban
összekötöttek, soraikban sok a rövidítés, a betűkihagyás, gyakorlatlan ember el sem tudja őket
olvasni. Szépírásban -aszerint, hogy milyen a szöveg tartalma és nyelve- vastagabb vonalúak;
nagy alakú, különálló betűs textúrával írják az ünnepélyes hangulatú egyházi könyveket, mint
a  bibliát  vagy a  latin  szerkönyvek fennhangon olvasandó részeit;  kisebb,  kerekdedebb és
csatlakozóbb rotundával a tudományos, többségükben teológiai könyveket; szeszélyes kifutó
vonalakkal cifrázott bastardával pedig a nemzeti nyelvűeket.

„Hasonlítsuk össze, szintén írásanalitikai/rezonometriai szemszögből, a gótika két jellegzetes írás-alapváltozatát.
A textuális létrehozása jelentős anyag- és energiafelhasználást kíván. Betűelemeit szinte mind egyenként, külön-
külön tollfelemeléssel kell leírni, hol vastagítva, hol vékonyítva, n, o és a betűk, beleértve az oválokat is, szöges
formákat alkotnak. Ez viszonylag jól olvasható szöveget teremt, ám az írnokot egyáltalán nem kíméli. Elsődleges
a forma követésének szabálya, vagyis folyamatát tekintve maga az információrögzítés egyáltalán nem hatékony.
Az információátadás esélyei  azonban megfelelőek: bár az általában sűrűn telerótt szövegtömb nem könnyen
áttekinthető,  kétségtelenül  el  lehet  igazodni  rajta.  A „hétköznapi”  használatra  szánt,  de  egyszerűbb  kivitelű
oklevelek és könyvek másolásához is szívesen alkalmazott notula-kurzíva, kerekdedebb formái és betűkötései
révén, ennél sokkal energitakarékosabb kivitelű – és  épp ez a lényege. A notulával  írt  okmány vagy könyv
valamivel  talán  nehezebben  olvasható,  de  kevésbé  drága,  és  formálisan  eleget  tesz  rendeltetésének.  Nem
valószínű, hogy tulajdonosa szabad idejében minduntalan olvasgatni akarna, ám azzal dicsekedhet, hogy van
könyve, illetve vitás jogi ügyek esetén akár saját oklevéllel is igazolhatja igazát. 
Érdekes,  hogy  a  társadalmi  viszonyok  kivetüléseként,  mintha  csak  az  egyházi  és  világi  erők,  a  rendek
versengését és konfliktusait jelenítené meg: a notula-írásnál gyakorivá válnak az összeakadó sorok, az egymás
keresztező-felülíró  vonalak.  Az  anyagiak  birtoklása  iránti  vágy jelképeként  megnövekszik  az  alsó  zóna,  és
hurokkezdemények, esetenként hurkok is megjelennek benne. 

Érdemes néhány véleményt megemlíteni a gót betűvel kapcsolatban:
„A gót betűk sosem érték el végső és elhivatott formájukat (Frank Chouteau Brown, (p. 12 Blackletter...)
„A gót betű a római karakterek korcs formája" (Theodore Low DeVinne) (p.12 Blackletter...). 
„Mikor egy latin betűvel nyomtatott német könyvet olvasok, úgy érzem mintha előbb le kellene fordítanom"
(Georg Christoph Lichtenberg 1742-99, p. 18 idézi: Blackletter...)”

5. Középkori írófelületek- pergamen, papír

„Az íróhártya  (membrana,  charta  pergamena,  pergamenum)  állati  bőrből  előállított  íróanyag.  A pergamen
óriási  előnye az volt a papirusszal  szemben, hogy mindkét oldalára lehetett írni,  és a kódex formájú könyv
alkalmas volt arra, hogy az olvasó csak a tetszőleges részeket lapozza fel.”

A kódex  készítésekor  fontos  volt  az  írófelület  kiválasztása,  a  középkorban  papiruszra  és
pergamenre írtak. 

A pergamen
„Pergamon kis-ázsiai ókori város híres királya, II. Eumenész volt. 
A másfél évszázaddal előbb létesült alexandriai könyvtár mintájára megalapította a pergamoni könyvtárat, s a
hellén műveltség terjesztésére Athénból tudósokat és művészeket hívott udvarába.
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Ügynököket küldött szét az akkor már hanyatló görög birodalomba, hogy értékes kéziratok után kutassanak. Az
ügynökök nagy pénzeket ígértek a városok és tudósok tulajdonában lévő kéziratokért, ezzel magasra verték fel
az árakat. A Ptolemaioszok nem szívesen látták Pergamon királyában az erős vetélytársat, illetve azt is zokon
vették  tőle,  hogy  nagyobb  jövedelem  ígéretével  magához  csábítja  Alexandria  legkitűnőbb  tudósait.  E  cél
elérésére az egyiptomi kormány megtiltotta a papiruszkivitelt Pergamonba. A legenda szerint a pergamoni király
találékonysága kifogyott az egyiptomi parancson.

Összehívatta tudósait, akik végül is megtalálták azt az anyagot, amellyel a papirusztekercseket pótolni lehet. A
tudósok  tanácsára  a  király  elrendelte,  hogy  a  bőrcserzők,  a  tímárok  bőrből  készítsenek  olyan  hártyákat,
amelyeket könyvek írásához lehetett használni.”

A pergament már az i.e. II. században is sokfelé használták Kis-Ázsiában. Borjú-, kecske- és
juhbőrből sikerült vékony hajlékony, sárgásfehér színű lapokat előállítani oly módon, hogy a
lenyúzott bőrt napokon keresztül meszes vízben áztatták, majd a megpuhult szőrzetet és húst
lehúzva, a bőrt egy arra alkalmas kereten (12. sz. ábra) kifeszítették, és száradás után éles
késsel mindkét oldalát lekaparták és habkővel csiszolták. 

12. sz. ábra. Kecskebőr kifeszítése
(szerkesztette: az mni.ceu.hu nyomán Farkas László)

Ezekről a hártyákról kiderült, hogy könyvkészítésre sokkal jobban megfelelnek, mint az addig
használt papirusz. Vágni, hajtogatni lehetett, s ellenálló képességük is sokszorosan felülmúlta
a papiruszét. A pergamoniak a pergament is tekercsekbe göngyölítették. Ezt az új anyagot
Pergamon városáról, ahol először gyártották, pergamennek nevezték el, és ma is ezen a néven
ismerik.

Bizáncban  művészi  kivitelű  kódexeket  készítettek,  mégpedig  úgy,  hogy  a  pergamenre
bíborfestéket réteget vittek, majd ezüsttel és arannyal írtak rá. 

Miután Szent Jeromos egyik híres passzusában fölösleges fényűzésnek ítélte ezt a gyakorlatot,
felhagytak vele. Európa többi részén azonban egyre-másra készültek a zöld, indigó, vörös,
bíbor és narancssárga kódexlapok. 

„Kétféle pergamen volt: északi és déli. Az északi borjúbőrből készült és mind a két oldala fehér volt. A déli
juhokból és kecskékből készült. A belső oldalt készítették ki, így az fehér színű lett. A külső oldal, ahol a szőr
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volt az sárga színű volt. A világos és a sárga lapokat nem keverték. A fehér a fehér lappal, a sárga a sárga lappal
volt  összefűzve.  A pergamen mindig kevés volt,  ezért  a  régi  lapokat  levakarták,  majd újra felhasználták. A
pergamenekre nemcsak írtak,  hanem festettek is,  bíborral.  A festett  pergamenekre ezüsttel  és  arannyal  írtak,
nagyon drágák voltak, így azt csak a királyok engedhették meg maguknak.”

A rongyból készített  papír a XIII. században jelent meg Itáliában, a XIV. század közepére
Európa-szerte kedvelt, olcsó íróanyag lett. 

„A papírmalomban  szétfoszlatott,  kádakban  megerjesztett  papírpépet  drótszitával  merítették  ki,  a  szitára  a
malmok  elhelyezték  saját,  vékony  drótból  hajtogatott  jelüket.  A víz  lecsurgatása  után  összeálló  képlékeny
papírréteget posztóra helyezték és kipréselték belőle a maradék vizet. A papírlapot fény felé fordítva láthatóvá
váltak mind a drótszita hálózatának nyomai, mind a gyártó védjegye, a vízjel.”

Magyarországon  a  középkorban  nem működött  papírmalom,  az  itt  felhasznált  papír  nagy
része Itáliából származott, az ország északi részén pedig Lengyelországból.

6. Középkori íróeszközök- toll

„Az íráshoz madártollakat használtak: erre a célra a lúd és a hattyú külső evezőtollai voltak a legalkalmasabbak. 
Általában maguknak készítették a tollukat. Egy jobbkezes írnok olyan tollal tudott a legjobban dolgozni, mely 
kis szögben jobb felé hajlott. Az erre alkalmas tollak a ludak bal szárnyából származtak. Ez az íróeszköz 
alapvetően alkalmas volt a gót betűk megformálására.”

Az  íráshoz  a  lúd  és  a  hattyú  külső  evezőtollait  használták.  A kódexmásolók  általában
maguknak készítették a tollukat. Egy jobbkezes írnok olyan tollal tudott a legjobban dolgozni,
mely kis szögben jobb felé hajlott. Az erre alkalmas tollak a ludak bal szárnyából származtak. 

A tollakat először kiszárították, majd a vékony végüket és a pihéket eltávolították. Egy éles,
ún.  tollkéssel  bemetszették  a  tollak  végeit  és  írásra  alkalmas  eszközhöz  jutottak,  amit
pennának neveztek. (13. és 14. sz. ábra)

13. és 14. sz. ábra. Lúdtoll (vagy penna) és tollkés
(szerkesztette: a http:// mek.oszk nyomán Farkas László)

A tollkés  régies  neve  a  latin  penicillus  ("ecset")  szó  átvétele,  a  lúdtoll  hegyezéséhez,
vágásához használatos zsebkést nevezték így. Tágabb értelemben írószerszámot jelentett (lásd
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angol "pencil").  Tollkés értelme csak a magyarban alakult  ki,  valószínűleg a penicilluskés
összetételből önállósodva. 

„A kódexírás menete:
A scriptorok két kézzel dolgoztak. Egyik kezükben (általában jobb kézben) a tollat, a másikban (általában bal
kézben) a mai radír szerepét betöltő kaparókést tartották. Ezt azért kellett mindig a kezükben tartani, mert ezzel
lehetett gyorsan kivakarni a hibásan írt részeket, ezzel metszették a toll hegyét és ennek hegyével szorították le
az írópulthoz a pergament.

Ha  a  tinta  még  nem  száradt  meg,  szivaccsal  vagy  ronggyal  is  felitathatták.  Az  írás  megkezdése  előtt
megvonalazták  a  lapokat.  A XII.  századig  egy  kés  tompa  hegyével  végezték  (belekarcolták),  majd  később
ólommal  vagy ezüstirónnal  rajzolták meg.  A scriptor  ferdelapú  írópult  mellett  ült,  általában egy könyvtartó
állvány is volt szerelve a mintapéldány számára. Ökörszarvakban tárolták a tintát, ezt az írópult szélébe vájt
lyukban helyezték el. A bőrből, fából vagy fémből készült tolltartók leggyakrabban henger alakúak voltak. A
látás javítására lencsét használtak (már az ókorban is). Ha hideg volt az idő, akkor a másolók nyúlszőrlabdával
melegíthették  elgémberedett  kezüket.  Azokat  az  eszközöket,  amiket  íráshoz  használtak,  általában  helyben
készítették.  A másolókat kétféle testtartás jellemezte, a kéztartás publitus, nem érhettek hozzá a papírhoz, így
nem maszatolták össze, amit leírtak.

Egy kódex másolásakor használt eszközök:
•Temakulum: zsinóron lógó ólom golyó, amely szétnyitva tartotta a könyve
•Toll: mellyel írtak, ferdére vágott hegyű lúdtoll (penna)
•Gubacstinta: Szarvból készült tintatartókban tárolták, melyeket lyukba helyezték
•Vörös tinta
•Nyúlszőrgombolyag: muff három ujjat beletéve melegen tartotta
•Gyertya
•Vakarókés, mely a mai radírnak felel meg
•Kalamáris tintatartó
•Vonalzó
•Homok: a tinta gyors száradását segítette elő
•Kréta”

7. A középkori ember szemállapota- az okuláré megjelenése (23, 24)

„Az íráshoz, díszítéshez  elengedhetetlenül szükséges volt az okuláré használata. Ismerünk olyan kéziratokat,
amelyek olyan apró betűkkel íródtak, hogy a kötéstáblában már előre kialakítottak egy mélyedést, amelyben az
okulárét tarthatták.”

Írásanalitikai szempontból fontos eleme az írásra ható tényezők közül a szem állapota, mivel
ennek ismeretének hiánya téves következtetéseket vonhat maga után.

Elgondolkodtató  kérdésként  tehetjük  fel,  hogyan  élte  az  életét  valaki  az  ókorban  vagy a
középkorban rövidlátóként? A gazdagabbak már régen is több lehetőség közül válogathattak:
lornyon, monokli,  cvikker.  A lencséket nem egyszer igen drága keretbe foglalták, és az is
előfordult,  hogy  csak  a  trendiség  kedvéért  hordtak  magukkal  a  hölgyek  lornyont.  A
szegényeknek meg maradt a vakoskodás, vagy rosszabb esetben a természetes szelekció.

Az orvosi irodalomban csak az 1200-as és 1300-as években találhatunk először említést a
szemüvegről.  Csiszolni  még  csak  domború  lencsét  tudtak,  és  a  dioptria  fogalmát  sem
ismerték.  Aki  szemüveget  szeretett  volna  vásárolni,  az  a  vándorárusok  készletéből
válogathatott magának. A látást javító lencséknek a szem előtt való rögzítése sok nehézséget
okozott,  mivel  értékük  eleinte  jelentős  volt,  és  leejtésükkor  könnyen  eltörhettek,
megsérülhettek.
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Valószínű pont  ezért  lehet  fontos  a  középkorban is  a  kódexmásolók számára a  szemüveg
elődjének, az okulárénak a használata. 
Az íráshoz, díszítéshez elengedhetetlenül szükséges volt az okuláré használata. (15. sz. ábra)
Ismerünk olyan kéziratokat, amelyek olyan apró betűkkel íródtak, hogy a kötéstáblában már
előre kialakítottak egy mélyedést, amelyben az olvasók majd a okuláréjukat tarthatják. 

15. sz. ábra. Középkori okuláré
(szerkesztette: http://www.torimaskepp.blog.hu nyomán Farkas László)

„A szemüveg formája igen széles skálán mozgott az idők folyamán, és különösen a könyvnyomtatás megjelenése
után nőtt meg a látásjavító eszköz iránti kereslet. A XIII. században feltűnt a fonalra felfűzött lencse, a XIV-XV.
században pedig a kengyeles kialakítás. A keret anyag nagyon sok minden lehetett: szaru, bőr, ezüst, aranyozott
fém, teknőspáncél.”

A szemüveg viselését képi emlék is  megörökíti,  mégpedig elsőként  Tommaso da Modena
1352-es festménye (16. sz. ábra), amely egy szerzetest ábrázol, szemüveggel az orrán.

16 sz. ábra. A szemüveg ábrázolása képen
(szerkesztette: a http.//www.nlcafe.hu nyomán Farkas László)

A távollátás problémáját már orvosolni tudták, persze ekkor még messze nem beszélhetünk
különböző dioptriájú szemüvegekről. 
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„A szemüveg felfedezőjeként az angol származású Roger Bacon (1214-1294) ferencrendi szerzetest tiszteljük.
Könyveinek  hatására  Olaszországban az  1280-as  években készültek  el  az  első,  szövegre  helyezhető  olvasó
lencsék, Alessandro di Spina firenzei mester kezei által. Főként természetkutatással foglalkozott, és Grosseteste
fényről szóló tanítását fejlesztette tovább.”

8. Anonymus és a Gesta Hungarorum- az elemzésből néhány részlet (8)

„Anonymus, vagy Bele Regis Notarius, feltehetően III. Béla(?) jegyzője és krónikása, kb. a XII. század vége
XIII. század eleje körül élt. Keveset tudunk róla, latinizált nevének kezdőbetűje P-vel kezdődik, mert magát csak
„P. mester”-ként jelölte („P. dictus magister”, az általános filológiai értelmezés szerint „a mesternek mondott P”)
a Gesta Hungarorum-ban.

A rezonometriai elemzés mellett néhány megállapítás szerint a másolat textuális írásmóddal készült. 

Az  iniciálétól  és  a  színkiemeléssel  készült  kezdő  sortól  eltekintve  tagolatlan;  a  sortávolságok  kicsik,  az
elsődleges és másodlagos szélesség sűrű látszatot keltenek, amiben a drága pergamennel való takarékoskodás
szükségessége  is  közrejátszhatott.  A betűk  egyenként  leírt,  nagyon  finoman  kidolgozott  elemekből  állnak,
szöges-árkádos, néhol csúcsíves kötésekkel. 

Az írás látszólag kötött, valójában ragasztott. A végvonalak többnyire kihegyesednek, ami nem a lendületességet
mutatja, hanem a megfelelés-igényt, amiben fontos szerepet játszott az esztétikum.”

E fejezetben nem keressük (és nem is találjuk meg) a választ arra, hogy ki volt 
Anonymus és mikor készült a Gesta Hungarorum?

A konkrét elemzés előtt érdemes néhány következtetést felvázolni, hogy Anonymus milyen
titkosnak vélt gondolatot rejt(het)ett el művében.

Első rejtély lehet Anonymus nevének közlése, és elhelyezése egy korszakban
Nevéből csupán a díszes iniciálé formájában megfestett  kezdőbetűt ismerjük, de minthogy
négy Béla nevű királyunk volt, egy néhai Béla király jegyzője éppúgy működhetett 1063-ban,
vagyis I. Béla halála után, mint az 1141-ben, II. Béla és az 1196-ban, III. Béla holtát követő
esztendőkben, vagy akár IV. Bélának 1270-ben történt elhunyta utáni valamelyik évben. E
titokzatosságával a Gesta Hungarum -ez a címmegjelölés áll a kéziraton- immár kétszázötven
esztendő óta megfejtetlen rejtvény elé állította a kutatókat és az érdeklődőket. 

„Magyarországon négy Béla király uralkodott:

I. Béla (1061-1063)
II. Béla (1131-1141)
III. Béla (1172-1196)
IV. Béla (1235-1270)”

Emlékeztetőül,  hogy a  gótika  korszaka  átmeneti,  korai (1180-1250),  érett vagy  dekoratív
(1250-1360) és késői vagy függőleges (1360-1550) stílus-szakaszokra oszlik. 

Hosszabb ideje szilárdan tartja magát az a vélekedés, hogy Anonymus III. Bélának volt a 
nótáriusa, és annak utóda, Imre király idején alkothatta művét.

Egyes  vélekedés  szerint  I.  Béla  korában  a  kunokat  „Cuni”-nak  nevezték,  míg  a  Gesta
Hungarorum szerzője „cumani”-nak nevezte.

II. Béla ellen szóltak azok, akik szerint a „iobbagio” szó „előkelő” értelemben csak 1199-től
fordul elő az oklevelekben. A Gesta kifejezéseiben gyakran olvashatjuk a „de genere” kitételt,
ami a nemzetségi eredetet jelöli, ez pedig ismeretlen III. Béla előtt.
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A vita fokozható azzal, hogy a szívélyes magyar-kun viszony IV. Béla halála utáni állapotokat
tükröz. A hely-, és személynevek pedig IV. Béla és IV. László korára mutatnak.

Anonymus nevére való utalás (9)
A  Gesta előbeszédének  P  iniciáléja  valószínű  a  szerző  nevének  kezdőbetűjét  jelenti.  A
középkori  szerzők  csupán  nevük  kezdőbetűjének  közlésével  általában  az  illendő
szerénységnek tettek eleget. Anonymust azonban ebben az is vezeti, hogy eltitkolja kilétét. A
P sigla utáni "dictus" szónak (17. sz. ábra), ami ebben az esetben azt jelenti, hogy az illetőt
valaminek mondják, többféle értelmezése is lehet. Néha olyan funkciót jelző cím mellett áll,
amelyben a nevezettet még nem erősítették meg véglegesen. Mivel itt "dictus magister"-ről
van szó, a magister (-lat. mester) egyetemi rendfokozatot vagy iskolamestert jelölhet. Ám a
"dictus"-szal másfajta "mester" is élhet, például akinek ez a cím udvari rangjához tartozik:
lovászmester, tárnokmester vagy más efféle. Még az sem kizárt, hogy akit megillet a magister
cím,  puszta  szerénységből  fejezi  ki  magát  így:  "magisternek  mondanak".  Ám lehetséges
egészen más magyarázat is. Tehát még sok mindent meg kell tudnunk ahhoz, hogy a "dictus
magister" anonymusi értelmét illetően állást foglalhassunk.

17. sz. ábra. A Gesta Hungarorum első két szava
(szerkesztette: Farkas László)

Nevének P. monogramja körül hosszú vita bontakozott ki, egyes kutatók szerint ugyanis a P.
dictus (P-nek mondott) helyett ez a rövidítés Praedictus (fentebb említett) olvasattal oldható
fel, nem pedig egy név kezdőbetűje. Természetesen azt is feltételeznünk kell, hogy a mű eleje
hiányzik.

„Egy újabb eredmény szerint a Gesta első oldalát kvarclámpával és ibolyántúli sugárzással vizsgálták. Az első
üres  oldalon  levakarás  nyomai  láthatóak,  és  egy  laboratóriumban  kvarclámpa  fényénél  előtárult  a  levakart
szöveg.  Az  akkoriban  használt  tinta  vastartalmú  volt,  így  hiába  vakarták  le  a  látható  írást,  a  pergamenbe
beszívódott vas miatt a kvarclámpa fényénél a levakart részek láthatóvá váltak. (Az így készült képek elérhetőek
Jakubovich Emil: A középkori kútfőink kritikus kérdései Bp. 1974. könyvben.) Mint kiderült, több-kevesebb
sikerrel, de a második oldal szövege olvasható az első oldalon, csak az iniciálé nem volt ott, sőt, túl kis helyet
hagyott számára a másoló. 

Valószínűleg ez lehetett  az oka, hogy az első oldalt  végül levakarta,  és  ugyanazzal  a szöveggel  kezdte el  a
második oldalt is. Tehát a praedictus olvasat azon érve, hogy a nem létező első oldalon írták le a névtelen szerző
nevét,  elvesztette  a  jelentőségét.  A P.  dictus  olvasat  erősödött,  mivel  előkerült  egy  olyan  oklevélformula
Pannonhalmáról, amelyek hasonló formát mutatnak, pl. „Uros dictus abbas”, vagy „R. dictus abbas”. A dictus
formula pedig egy elterjedt szerénykedési forma, amelyet akkor használtak, ha levelet írtak egy magasabb rangú
személynek.  Ezek  a  formulák  főleg  francia  nyelvterületen  kerültek  elő,  ezért  feltételezte,  hogy  P.  mester
Párizsban végezte iskoláit, és ott szerzett magisteri fokozatot.”
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Anonymus műve legutolsó szavában, a "perpetuum"-ban (18. sz. ábra) is rálelhetünk szerzőnk
elrejtett egész nevére. Többféle módon is kiolvashatjuk. Így: peRPET Uum -PETR U (s) vagy
akár:  "PER PETuUM", értsd:  Péter  (Petus)  részéről.  "Anonymus  néviniciáléja  és  a  Gesta
végén elrejtett neve, mintegy személyes keretbe helyezi az egész gestát" 

18. sz. ábra.  Gesta Hungarorum utolsó szavai
(szerkesztette:  Farkas László)

A szerzőt tehát Péternek hívták?

A szerzői névrejtés a középkor folyamán született  irodalmi,  történeti  műveknél nem ment
ritkaságszámba, és nem fűződött csak a chanson de geste műfajához. Az ősgeszta tényeket
közölni kívánó krónika volt, nem többrétegű mű. Mégis fölmerülhet bennünk a kérdés, ha
Anonymus az előbeszédben valóban az ősgeszta záró sorait őrizte meg, mégpedig szó szerint,
vajon e középkori irodalmi szokás kapcsán nem lelhető-e meg ebben a szövegben is a szerző,
vagy az ősgeszta szerzőjének a neve?

További kutakodás a szerző kiléte után

Felvetődött, hogy Anonymus az Aba nemzetségből származhat. A Gesta 17. fejezetében arról
van szó, hogy Árpád sok földet adott az Abák őseinek, Ednek és Edöménnek (Anonymus
írásában  e  nevek:  Oba,  Edu,  Edumen),  és  "ezek  utódai  Isten  kegyelméből  még  most  is
érdemesek a földek birtoklására". Kétségtelenül feltűnő megjegyzés ez, mert gesztaírónk más
családokkal kapcsolatban legföljebb annyit  ír,  hogy a honfoglaláskor kapott  földet most is
birtokolják.

Anonymus, vagyis Petrus ezek szerint Aba Péter volna? 
Aba Péter (? –1294 után) országbíró 1279-től 1281. áprilisig. 
Az Aba nemzetség Széplaki ágából származott. Aba Dávid ispán fia. 2 fiútestvére (Aba Amadé és Aba Finta
nádorok) és egy leánytestvére volt. Gyermeke nem született. IV. László király uralkodása idején testvéreivel
együtt  aktívan részt  vett  a bárói  csoportok közötti  trónharcokban, a nemzetség egyik hatalomra jutása során
töltötte be az országbírói méltóságot. 1274-79-ben lovászmester, egyúttal 1274-75-ben szolgagyőri, 1276-ban
hátszegi,  1277-ben somlyói,  1279 szebeni ispán. 1281 és 1283 között tárnokmester.  Kun László halála után
(1290) az új magyar király, III. András mellé állt. 1291-ben kitüntette magát az osztrák herceg elleni hadjáratban.
1294-ben  részt  vett  a  királynak  a  Borsa  nemzetség  elleni  hadjáratában,  amikor  Adorján  váránál  súlyosan
megsebesült. 
Ez az előkelő világi ember a Gesta élén azért mutatkozik be "dictus magister"-ként, vagyis ezért fejezi ki címét
úgy,  hogy  "mesternek  mondott",  mert  udvari  rangja  szerint  "magister  agazonum",  Kun  László  király
lovászmestere. Az iniciálé domonkos-rendi szimbólumai ezek szerint nem őreá, a világi főúrra, az Aba Péternek
vélt  Anonymusra,  hanem  csak  a  kézirat  bizonyára  szerzetes  illuminátorára,  kódexfestőjére  utalnak,  akinek
francia voltát a szöveg néhány párizsias francia megfogalmazása igazolná.„
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Mikor születhetett Anonymus?

Bővebb kifejtés  nélkül  kell  megemlíteni,  hogy a  7-re  visszavezethető  számú fejezetekben
rokonairól beszélve is önmagáról kíván elmondani lényeges dolgokat. "Petur" nevén kívül -
amit a Petur-gaz közbeiktatásával akár a 42. fejezet hadjáratán belül is jelezhetett volna, ha
annak ezt a részét a 43. fejezetnek teszi meg- nem értesültünk róla semmi továbbiról.

Szülei 1223 őszén jártak Petur-gazban, akkor Anonymusnak 1224-ben kellett megszületnie. A
7-re visszavezethető számú fejezetekben tehát gesztaírónk azt árulta el nekünk, hogy Tétény
honfoglaló vezértől származó családból, Velek bán -később zarándi ispán- fiaként, 1224-ben
született. 

Ha szerzőnk 1224-ben született, 1279-ben a Gesta elkészülte évében éppen ötvenöt esztendős.
Tehát a misztikus 1-re visszavezethető évben, ugyancsak a misztikus 1-re visszavezethető
életkorában hozta tető alá művét. Anonymus, a jelképes kombinációk mestere nagy gonddal
és e véletlenül adódó lehetőségeket teljesen kihasználva, úgy időzítette gesztáját, hogy az a
legkedvezőbb, föltétlen sikert ígérő előjelek jegyében szülessen meg. Régen készülhetett rá,
hogy ebben a számára kettős jó jelet kínáló esztendőben valami nagy művet hoz létre. 

Évszám az iniciáléban

Volt, aki a geszta keletkezésének pontos évszámát is fölfedezte. 1279-ben született a mű. A P 
betű fejében a POV V betűje fölött, attól jól elkülönítve, kétoldalt közös zárójel közé fogott 
jegyek sorakoznak, függőleges elhelyezésben. (19. sz. ábra)

19. és 20. sz. ábra. A P betű és a mai telefonbillentyűzet arab számai
(szerkesztette: Farkas László)

Archaikus formájú arab számjegyek Anonymus korából? Arab számokat az ő idejében csak a
mohamedán népek használtak, s ez kitűnő alkalom volt számára a rejtőzködésre.

Az iniciálé rajzába illeszkedő stilizálással a számjegyeknek is a szimbólumait rajzoltatta meg.
Ezért nincs szára nála a 2-es számnak, ezért nem merev egyenes, hanem csöppet körte alakú
az 1-es, és ennek képi ellentéteként, ezért kitöltött fejű a 9-es. A keletkezés dátumának 9-es
száma alatt, attól jól elválasztva egy világosan írt újabb 9-es látható. Ez felhívja a figyelmet
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arra, hogy szerzőnk arab számot is használ, de a felületes szemlélő számára el is leplezi a
fölötte lévő, kitöltött fejével tőle annyira elütő 9-est. 

A 2-es itt hátán fekvő félkör, hosszú szárral a bal oldalán, a V alakú 7-esnek korábban és
később is ennek háztető alakú fordítottját, illetve a megdőlt háztetőt (>), jelenlegi hetesünk
kezdeti formáját találjuk. A V alakú 7-es tehát igen ősi forma. 

„Az 1279-es évszám egy misztikus szám, 1-re vezethető vissza, ami a kezdet jelképe. Emiatt pedig fölmerülhet 
bennünk a gyanú, hogy a mű maga, a titkosan közölt évszám ellenére, valamivel korábbi vagy későbbi is lehet. „

Az iniciáléban elrejtett  archaikus  arab  számjegyek forrása  az  arab  számírás  XII.  és  XVI.
század  közötti  fejlődését  bemutató  táblázat  volt.  Ennek  kilencedik,  XII.  század  végéről
származó táblázata tartalmazza az anonymusi számjegyeket. Talán ennek mintájára maradt
meg a mai telefonbillentyűzet arab számú jelölése (20. sz. ábra)

Rövid  kitérőként  kell  megjegyezni,  hogy  a  Gestá-ban  választott  évszámainál  kerüli  a
határozott  fogalmazást,  azokat  a  várt  eseményhez  viszonyítva  időben  körülbelülinek
érzékelteti. Például nem a magyarok bejövetelének az évszámát adja meg, hanem az Álmos
vezetése alatt Szkítiából való kiköltözés kezdetét, majd azt is, hogy Árpád serege mikor indult
tovább a Hung folyótól. 

Mikor keletkezhetett a Gesta Hungarorum?

A P iniciálé további rejtélye

Gondos vizsgálatnak vetették alá a mű 48 oldalnyi kéziratának írásmódját és hártyalapjait,
ennek során azt állapították meg a szakemberek, hogy a kézirat a XIII. század második feléből
való.  A szövegben  található  sok íráshiba  nem vall  a  szerző  kezére,  bár  az  a  gondolat  is
felmerül, hogy a javításokat maga Anonymus végezhette el. A kézirat tehát kétségtelenül Kun
László (IV. László, 1272-1290) korára utal.  Csakhogy a mű születésének az idejét ez nem
határozza meg feltétlenül, mivel a  Gesta Hungarorum egyetlen ismert példánya a III. Bélát
követő Imre király (1174-1204) idejében készült gesztának a másolata is lehet. Pláne, hogy a
szöveget nem maga a szerző tette át díszes formájú írásba. 

A  kézirat  élén  álló  "P"  iniciáléról  az  utóbbi  időben  többen  is  felvetették,  hogy
Magyarországon  csak  1220  óta  működő  Domonkos-rendnek  a  szimbólumait  ábrázolja.  A
kacskaringós vonalakból nehéz megítélni, hogy jelentésük értelmezésénél nincs-e szerepe itt-
ott némi belemagyarázásnak is. Azt azonban aligha lehet kétségbe vonni, hogy a P betű felső
ováljában egy vékony piros keretbe foglalt D van jelen, azon belül pedig egy V betűt formázó,
könyvszerűen szétnyíló díszítés látható, vagyis az iniciáléba a POV betűk vannak belerejtve,
ezek pedig a "Predica Orói Vade" (Menj, prédikálj a világnak), a domonkos rend jelszavának
a  kezdőbetűi.  Imre  király korában  még  nem voltak  hazánkban  dominikánusok.  Ám ha  a
kézirat csakugyan másolat, e jelszó szimbolikus jelenléte legföljebb a miniátor (kódexfestő)
domonkos rendi mivoltára utal. 
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A Gesta első sora és a kiegészítése (21. sz. ábra)
A szöveg élénkzöld színű P iniciáléval kezdődik, amelyet finom vezetésű, lendületes piros
vonalak, kacskaringók fognak körül. Jut belőlük, mint már említettük, a P betű ováljába is. A
domonkos rend szimbólumainak elvont ábrái ezek. Az iniciálé után két fekete betűs szó áll,
majd egy piros betűkkel írt mondat tölti ki az első sor további részét. Ez az élénk színével
kiemelt fél sor nem olvasható össze a többi szöveggel. Azt közli az olvasóval, hogy "Incipit
prologus  in  Gesta  Hungarum"  (22.  sz.  ábra),  azaz:  "Kezdődik  az  előbeszéd  a  magyarok
cselekedeteihez."  Anonymus  művének  tehát  Gesta  Hungarum a  címe.  De  ki  hallotta  így
idézni?  A szakirodalom  a  művet  Gesta  Hungarorum-ként  tartja  számon.  Kétségtelen,  a
"hungarus"  szó  többes  számú genitivusa:  "hungarorum".  A szerző  által  adott  eredeti  cím
helyett ez a helyesbített elnevezés vált hagyományossá. 

21. és 22. sz. ábra. A Gesta Hungarorum eleje és első sora
(szerkesztette:  Farkas László)

Feltűnő,  hogy a latinul  kiválóan író magyar  auktor  fogalmazását  milyen gyakran javítják.
Mentsége  az  lehetne,  hogy  a  középkori  latin  írás  tele  van  rövidítésekkel,  ám  erre  jelek
figyelmeztetnek,  mint  például  a  fenti  piros  betűs  anonymusi  szövegben  a  "plog"-nak  írt
"prológus" kifejezésnél; a Gestá-nál azonban nincs jelzett rövidítés. Elírásra sem gyanakodhat
senki, hiszen a címbeli hiba semmiképp sem kerülhette volna el annak a figyelmét, aki az írást
ellenőrizte,  és  sűrűn  javítgatott  benne.  Viszont  a  korabeli  irodalmi  műveknél  korántsem
egyedülálló az ilyen összevont forma.

Ebben a részletben megfigyelhetünk több jelenséget:

-a P betű ováljában található V és O, vagy D betűk,
-piros színnel beiktatásra került egy címre vonatkozó utalás,
-több betűnél piros színű jelölés,
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-a második sorban található quondam (egykor) szóban, az u betűnél egy nagyobb pont látható,
-a  harmadik  sor  iránytartása  először  süllyedő,  majd  felveszi  az  első  két  sor  távolságának
átlagosnál nagyobb arányát

Anonymus forrásai
Anonymus  tájékozott,  olvasott  ember  lehetett,  több  nyelven  beszélt  és  olvasott,  nemcsak
latinul, de görögül és törökül is tudott.  Görög nyelvtudása mellett kiismerte magát Bizánc
politikai-gazdasági  viszonyaiban  is.  Annyira  azonban  mégsem  volt  járatos  a  görög
szövegekben,  hogy  olvasta  volna  Bíborbanszületett  Konstantín  művét  „A  birodalom
kormányzásáról”.  Így  a  magyar  őstörténetről  meglehetősen  kevés  olvasmányélménnyel
rendelkezett,  ezért  gondolatai  főként  megalapozatlan  kombinációk  és  kitalációk  voltak.
Vagyis Anonymus a latin írásbeliségű, keresztény Európa történelemszemléletét és földrajzi
ismereteit építette be művébe. 

A korszak írástudói  még jórészt  az  ókori  hagyományok át-  és  újra  értelmezésével  voltak
elfoglalva,  az  új  ismeretek  egyelőre  nehezen  találtak  utat  a  tudósok  fejébe,  hogy onnan
újszerű gondolatok formájában ismét felszínre bukkanjanak.

„Anonymus  olykor  szövegében  is  utalt  az  általa  fölhasznált  művekre:  „…kötetbe  szerkesztettem … Dares
Phrygius és más szerzők műveiből, ahogy mestereimtől hallottam.” 
Olvasta Hugo Boloniensis (Rationes dictani prosaice), Isidorus Hispalensis (Etymologiarum libri), Gratianus és
Regino műveit. Ismerte a kor népszerű történeteit is: a Nagy Sándor-regényt és El Cid kalandjait is. Anonymus
néhány történeti munkát is felhasznált: a Justinus művéből készült Exordia Sythicát, valamint Jordanes Geticáját
és Regino Chroniconját.”

A történeti hűség akkoriban nem volt követelmény a történetírókkal szemben. Sőt, Anonymus
azt  sem  tudta,  hogy  ő  történetíró,  vagy  legalábbis  az  utókor  így  fogja  tevékenységét
értelmezni.  Ő csupán múlt  időben akart  szórakoztató történeteket  írni.  A kutatók  körében
általánosan  elfogadott  vélemény,  hogy  az  Anonymus  által  választott  irodalmi  forma,  a
regényes gesta nem az igazmondás műfajaként lett kitalálva.

A Kárpát-medence  IX.  századi  népei  közül  Anonymus  nem ismerte  az  avarokat,  a  dunai
szlovéneket,  a  frankokat,  a  morvákat  és  a  bolgárokat  sem.  Nem hallott  e  népek,  etnikai
közösségek  vezetőiről  sem.  Több  mint  20  fontos  személyiség  neve  maradt  fönn  ebből  a
korból  a  Kárpát-medence  területéről  és  környezetéből.  Anonymus  egyiket  sem  említi,
helyettük kitalált személyekkel játszatja el a honfoglalást.

Honnan tudta Anonymus, hogy a magyarok átkeltek a Volgán, és annak előtte a Dél-Urál
vidékén (megközelítőleg a mai Baskíria területén) éltek? Ezt csakis Julianustól hallotta, vagy
a jelentésében olvashatta.  Ebből  pedig az következik,  hogy a  Gesta Hungarorumnak ez  a
részlete bizonyosan Julianus 1237-es hazatérése után íródott.

Ki az az „N” nevű barát?
Annak a valóságos vagy fiktív személynek a megjelölése, akinek valószínű kérésére, vagy
parancsára alkotta művét. Anonymus ebben a feltételben is híven követi a chanson de geste
műfajának hagyományát, közli, ki ösztönözte munkára. "N" barátja az, aki "tisztelendő és az
írástudás művészetében avatott férfiú" (23. sz. ábra). Vagyis egyházi személy, aki vélhetően
szintén  létrehozott  valamely  írásművet.  Iskolai  tanulmányaik  idején  -mondja  Anonymus-
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együtt  tanulmányozták  a  trójai  háború  történetét,  amelyről  ő  Dares  Phrygius  meg  egyéb
szerzők munkái alapján könyvet szerkesztett, és ekkor kérte tőle "N", hogy írjon a magyarok
múltjáról is, majd pedig levélben figyelmeztette erre. 

23 sz. ábra. A Gesta Hungarorum-ban található N betű
(szerkesztette:  Farkas László)

Feltételezhető,  hogy "N"-ben  Anonymus  Nicholausnak,  a  legendás  Miklós  püspöknek,  az
ősgeszta szerzőjének személyét idézi meg, s a maga rejtőzködő módján így adja tudtunkra,
kitől való értesüléseinek fölényes többsége. 

Árulkodó betűk:
Egy  szöveg  helyesírási  sajátosságai  minden  esetben  kormeghatározó  szereppel  bírnak.  A
magyarul írónak nem állt rendelkezésére olyan abc, amely teljes egészében lefedte volna a
magyar hangrendszert (a latin abc-ben nincsen sz, cs, zs, ö-ő, ü-ű). 
Anonymus ugyan latinul írt, de, minthogy a magyar őstörténetet foglalta írásba, igen gyakran
kellett  magyar  neveket  lejegyeznie.  A szövegben  többek  között  ilyen  magyar  nevekkel
találkozhatunk: Eleud, Zobolsu, Almus, Zemera (= Előd, Szabolcs, Álmos, Szemere). 

Az "ő" hangot tehát az eu" kettőshangzóval, az "sz" hangot "z"-vel, a "cs" hangot pedig "s"-
sel  jelölte.  És  még  egy árulkodó  jelenség:  a  "Zobolsu"  (=  Szabolcs)  név  végén  még  ott
található  egy  magánhangzó,  az  ún.  véghangzó,  ami  szintén  árulkodik  a  kor
nyelvhasználatáról: a magyar nyelvben ugyanis eleinte minden szó magánhangzóra végződött.
Csak a XII. századtól kezdenek el-lekopni a szóvégekről ezek a "felesleges" magánhangzók. 

Fennmaradtak  oklevelek,  amelyek szintén  ilyen  helyesírási  sajátosságokat  mutatnak.  Ezek
többségében a XII. századból valók. Ezek alapján Anonymus az 1100-as években élt volna, II.
Béla idején?

De  mi  van  akkor,  ha  a  Gesta szerzője  szándékosan  archaizált,  azaz  szándékosan  régies
helyesírást  használt  azért,  hogy műve patinásabbnak hasson? Erre  nem egy példa  van az
irodalomban, történetírók szerettek ilyeneket csinálni. Anonymus tehát élhetett akár a XIII.
században is, ez esetben Béla király "sorszámának" helyes megfejtése III. Béla lenne?

Tovább fokozva a bizonytalanságot, mi van akkor  ha a  Gesta 1222 után keletkezett, miért
nincs  benne  semminemű  utalás  Bánk  bán  tragédiájára?  Eléggé  jelentős  esemény  volt  az
akkoriban! Talán akkor inkább a XIII. század első éveiben íródott volna?

Hogy kell értelmezni a fejezetcímeket?
A mű kéziratában a fejezeteknek csak címük van, és díszes kezdőbetűjük, de megszámozva
egyáltalán nincsenek. Csupán valamelyik korai kutató, talán a mű első kiadója, Schwandtner
írt  számozást  melléjük.  Szerzőnk tehát a  mű munkapéldányából,  piszkozatából  a végleges
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leírás előtt eltüntette a fejezetszámokat, hogy legbizalmasabb közléseinek erre a technikájára
ne is gondolhasson senki. A nagy óvatosság is jelzi, hogy ez a réteg személyes mondanivalójú
felvilágosításokat tartalmaz, s mintha a személyét annyira titkoló Anonymus nem is akarná,
hogy megfejthessék őket.

„A Gesta utóélete

Erre  nézve  egyetlen  dokumentum sem áll  rendelkezésre,  egészen  addig,  amíg  évszázadok  múltán  a  Gesta
Hungarorum föl nem bukkan a bécsi udvari könyvtárban.

A későbbi krónikák nem merítettek belőle, egyszerűen azért, mert nem ismerhették. A műnek - mint "talált",
"régi" krónikának - az udvarban való bemutatása, felolvasása a dogmák szigorát szélsőségesen képviselő pápai
legátus  jelenléte idején a  Gesta azonnali  elítélését  és  az  ismeretlen szerző utáni  hajszás,  még a korabeliség
gyanúját is fölvető kutatás elindítását jelentette volna. 

A mind kedvezőtlenebb körülmények miatt a szerző aligha tehetett mást, mint hogy ugyanolyan mély titokban
tartotta alkotását, mint ahogy a Gestán belül titkolt annyi mindent. Életének súlyos keresztjeként viselhette, hogy
nagy művével nem szolgálhatja korát.

A Gesta kézirata Anonymus halálakor szerény szerzetesi hagyatékából kerülhetett elő, csupán tulajdonosának
gondolták, nem megalkotójának. Feltételezhetjük, hogy a műben található magyar nevek régies formája elhitette,
hogy egy régi írásról van szó, s a mű szimbolikus rétegeiről mit sem tudtak. 

A tárgyak  fölött  is  ítélkező  középkori  szokásnak  megfelelően,  az  ősgesztát  tartva  a  meglelt  "apokrif”  irat
forrásaként, ezért azt elítélték és máglyára küldték volna egyetlen példányát. A XIII. század végén Kézai még
ismerte, használta az ősgesztát, a XIV. századi krónika már nem. 

Valószínűsíthető, hogy a Gesta Hungarurom is a tiltott művek sorsára jutott egészen addig, amíg a törökök 1543-
ban fel nem dúlták a várost. 

A  török  nyelvű  magyar  krónika,  a  Tarih-i  Üngürüsz  (27)  {Magyarország  története)  szerzője,  Mahmud
Terdzsüman ott lehetett Székesfehérvár e súlyos napjaiban; ekkor találhatta és vette magához azt a latinul írt
krónikát, amely alapul szolgálhatott későbbi munkájához. A történetet elképzelve a Gesta zsákmányként gazdát
cserélve  Észak-Magyarországra,  Ferdinánd  király  országrészébe  kerülhetett,  majd  Bécsbe,  ahonnan  újabb
kétszáz év múlva került elő.”

9. A Gesta Hungarorum íráskép-földrajzi kapcsolódásai

„Figyelmet érdemel a többször előforduló helységnevek, pl. Szeghalom (Zeguholmu, amit Zeguhulniu-ból 
javított, majd Zenuholmu) leírási eltérései, vagy a Körös folyó háromféle jelölése: Kris, Cris, Grisium.”

A Gesta Hungarorum helyi vonatkozásaiból annyi állapítható meg biztosan, hogy a szerző a
Felső-Tiszavidékről  származott,  és  az  itt  birtokos  Abákhoz  szoros  kapcsolat  fűzte.  Az
előszóból  kiderül,  hogy  iskolai  tanulmányait  Nyugat-  Európában,  valószínűleg  Párizsban
végezte és ott ismerkedett meg a regényes geszta újszerű műfajával, melyet mintául vett a
magyar honfoglalástörténet megírásához.

Általánosan igaz, hogy a szerzők ott mutatnak pontos helyi tájékozottságot, ahol maguk is
otthon  vannak,  Anonymus  Buda  és  Pest  környékét  mindennél  jobban  ismerte.  Egyes
vélemény szerint óbudai prépost volt, ami annyiban illeszkedik az általános nézethez, hogy a
XII. század második felében gyakorlat volt, hogy a lelépő királyi nótáriusok, mielőtt püspöki
székre  emelkedtek  volna,  a  gazdag óbudai  prépostságot  kapták  meg.  Anonymus  még két
vidéket ismert feltűnő módon: Csongrád-Pusztaszer és Sárospatak-Dél-Borsod környékét. Itt
azonban királyi egyház nem volt, amit a kancellária tagjai elnyerhettek volna. 1186-tól 1211-
ig nem ismerjük a budai prépostok nevét, volt ugyan egy hamisítvány, amely 1124-re tüntette
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fel  Péter  budai  prépostot,  de  1200 körüli  formulában.  Kancelláriai  latinságunkban Erdély
terra Ultrasilvanus megnevezéssel szerepelt, de 1190-től 1250-ig teljesen felváltotta a  terra
Transilvanus névalak.  Anonymus  a  terra  Ultrasilvanus alakot  használja,  így  nem igazán
vehető  számításba,  mint  IV.  Béla  jegyzője,  annál  is  inkább,  mivel  a  mű  minden
vonatkozásában tatárjárás előtti állapotokat tükröz. Mára a tudósok többsége egyetért abban,
hogy  Anonymus  kifejezetten  jól  ismerte  a  Tisza  keleti  és  nyugati  partvonalát,  illetve  a
Tiszántúlt.

„Elsődleges feladatának azt tartotta, hogy Attila és az Árpádok népének összekapcsolásával jogszerűvé tegye a
honfoglalást, azt az ősi juss újbóli birtokba vételeként mutatva be. Emellett igyekezett saját korának előkelő
családjai számára a honfoglalás korából hódító ősöket találni, ezzel is növelve az egyes családok tekintélyét.
Ennek érdekében meglévő földrajzi nevekből keltette életre a honfoglaló magyarok ellenségeinek nagy részét,
akiket a magyarok dicső harcokban legyőzhettek.”

A régmúlt időket úgy rekonstruálta, hogy kitalált szereplőket helyezett kitalált szituációkba. A
kutatások szerint Anonymus az általa ismert földrajzi neveket először „megfejtette”, majd a
nevekből rekonstruált személyek és események köré sztorikat gyártott.

Anonymus olvasmányai tartalmaztak némi információt Szkítiáról. A Gesta Hungarorum 1.
fejezetében olvasható Szkítia-leírás az írott forrásokra épül. Forrásai alapján Anonymus azt
írja, hogy Szkítiában a szkíták laknak, akik ellenálltak a görög és perzsa hódítóknak.

Keletkezési  idejének  megállapításához  segítséget  nyújt  a  7.  fejezet  Szkítia-leírásában
olvasható Szuzdal városnév is. Szuzdal dominanciája a mongol támadásig (1237) állt fenn.
Szuzdal  vezető  szerepben  való  említése  is  azt  bizonyítja,  hogy  a  Gesta  Hungarorumot
Anonymus a XII-XIII. század fordulóján, még a tatárjárás előtt írhatta. Mások szerint ebben a
kérdésben a szerző szóbeli hagyományokra támaszkodott. A népi hagyományt Anonymus úgy
használta föl, hogy összhangba hozta a kor „tudományával”. A magyarok korábbi lakóhelyét
azonosította Szkítiával, Oroszországról pedig megírta, hogy az most Szuzdal irányítása alatt
áll.

Földrajzi  szempontból  Szkítiának ez  a  leírása  ellentmondásban van,  legalább is  abban az
esetben, ha az Etil folyót a Volgával azonosítjuk. 

„Az Etil (Atil) folyónév csak a Volgát jelentette a magyarok számára, vagyis elődeink nem vették át a török ätil,
itil ’folyó’ jelentésű szót, mely mellesleg eredendően csak a Volgát jelölte, s a törökben csak később kapta meg
általános ’folyó’ jelentését. E feltételezés alapján Anonymus itt saját ismereteit építette be krónikájába, és „a 7.
fejezetben a magyarokat „… a Volgai Bolgária vagy Baskíria területére helyezett Scythiából vándoroltatta ki”.
Annak érdekében, hogy a Volgán túli területek még beleférjenek az ókori szerzők által földrajzilag körülhatárolt
Szkítiába, Anonymus műve 1. fejezetében Szkítia leírásából kihagyta, hogy területét északon a Riphaei hegyek
határolják.”

Több  tudós  bizonyította,  hogy  a  szerző  ismeretanyaga  az  1200  körüli  Magyarország
társadalmi  és  politikai  viszonyait  tükrözi.  Megállapították,  hogy  Halics  és  Lodoméria
fejedelemség a XI. század közepén nem létezett, így I. Béla jegyzőjéről nem lehet szó, aminek
viszont  ellentmond az,  hogy a szerző,  a  legkésőbbi  személyről,  akiről  említést  tesz,  az I.
Endre (András, 1046-1060) volt. 
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Feltételezés  szerint  Anonymus  nem  ismerte  Ausztria  nevét,  ami  1156-tól  lett  független
Bajorországtól, de nem ismerte Stájerországét sem, amely 1180-ban vált önállóvá, tehát a III.
Béla korában nem élhetett.  A hagyományok nem őrizték meg a legyőzött ellenségek neveit,
ezért Anonymus az őket többnyire helynevekből alkotta meg, és gestájában általában ott éri
őket a vég, ahol a névadó helységek találhatók. Magyarország helységnevei a honfoglalás
után  mind megváltoztak,  a  magyarság  újra  elnevezte  azokat,  méghozzá  a  szállást  bíró  úr
nevéből.  Anonymus  azonban  úgy  merített  az  Árpád-kori  helynévanyagból,  mintha  az  a
honfoglalás  előtti  időre  menne  vissza,  így  váltak  X.  századi  főemberek  nála  IX.  századi
ellenséges vezérekké.

Anonymus  a  vezérekről,  azok  nagyszerű  harci  tetteiről  beszél,  rendszerint  közelebbről  is
megjelöli  azt  a  földrajzi  környezetet,  települést  vagy  folyót,  ahol  a  harci  cselekmények
lejátszódtak.  Nem csak  ebből  a  szempontból  fontos,  hogy a  Gesta-ban  viszonylag  sok  a
javítás,  a  helynevek leírási  eltérései  és a fordítási  hiányosságok,  főleg a  földrajzi  neveket
illetően. Például a Körös (14) szó esetében kétféle leírása mellett egy harmadik változat is
előfordul.  A  krónikából  világosan  kitűnik,  hogy  a  Körösök  vidéke  őseinknek  kedvelt
portyázási területe volt, ezért vegyünk néhány példát.

A Körös folyó nevének előfordulásai a Gestában
22. fejezet 5. sor utolsó szava (24. sz. ábra)
Eredeti latin szöveg: „.. sed fluuium Cris custodire ceperunt.”
28. fejezet 3. sora (25. sz. ábra)
Eredeti latin szöveg: „... a fluuio Zomus usque ad Crisium…”
32. fejezet 15. sora (26. sz. ábra)
Eredeti latin szöveg: „...et subiugauerunt sibi omnes habitatores terre a GRISIO usque ad fluuium Zogeua el
usque ad siluam Zepus.”
Az előbbi leírásokhoz képest két betű változás is van. A C helyett G szerepel az első betűnél, a képzésben pedig
u helyett ó, ami viszont nem tekinthető másolói elnézésnek vagy felületességnek. Ezeken kívül a Körös szó még
előfordul Crys, Keres, Kerezs  változatokban is. 

22. fejezet

28. fejezet

32. fejezet

24., 25. és 26.  sz. ábra. A Gesta Hungarorum-ban található Körös folyó első elő, második és harmadik
fordulása

(szerkesztette:  Farkas László)
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Anonymus általában a Körösről beszél. Kétségtelen, hogy földrajzilag nem tudjuk pontosan
meghatározni,  hogy melyik Körös folyóról van szó, csak azt,  hogy a mai Körös-vidékről,
annak egyik folyójáról tesz említést.  A Gesta mindig csak egy Köröst említ és csak egyik
későbbi  összefüggésben  gondolhatunk  arra,  hogy  arról  a  folyóról  van  szó,  amely  a  mai
Szeghalom körül folyhatott.

A Szeghalom előfordulásai  a  Gestában:  Zeguholmu,  Zeguhulmu,  Zenuholmu,  ami  kutatói
vélemény szerint azonos a mai Szihalommal, vagy hasonló bizonytalanság állapítható meg a
Cserhalom, vagy a Szarvashalom jelölésekor.

Minden ellentmondás ellenére leszögezhetjük, hogy a  Gesta igen fontos helytörténeti forrás
lehet a kutatók számára.

10. A Gesta Hungarorum Szidnai-féle rezonometriai elemzése (11, 28)

Podonyi  Hedvig rezonometriai  elemzése szerint (amelyet dr.  Szidnai László rezonometriai
elmélete alapján végzett) a mérés után az alábbi rezonometriai  ábra (27. sz. ábra) értékeit
lehet értékelni:

27. sz. ábra. A Gesta Hungarorum írója kézírásának rezonometriai ábrája
(szerkesztette:  Podonyi Hedvig)

A gótikus textuális szöveg a komplex mesterséges kategóriába sorolható.
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A valós bázis (VaB) a potenciális bázishoz (PoB) képest 24,67 %-os mértékben csökken:
ez egy látszat-állapot fenntartását, a valós gondolatok és érzelmek háttérbe szorítását, elfojtását jelzi, ami nagyon

sok energiát emészt fel. 

A jelentékeny,  bázis  (B)  fölötti  oválmagasság  (Om)  teljesen  szabályos,  gyakorlatilag
semmi ingadozást nem mutat:
ami nyilvánvalóan nem életteli,  spontaneitást  is  tükröző, átélt  és  örömteli  tevékenykedés eredménye,  hanem
ismét csak egy külvilágnak szánt, hamis kép erősítését szolgálja. Mivel nem egyéni írásképről van szó, hanem

egy  bizonyos  sztenderdet  követő  írásmód  hű  leképezéséről,  mindez  nem  az  iratot  másoló  személyre
vonatkoztatható, hanem általános értelemben jelenít meg egyfajta szemléletet, hozzáállást. 

Az Om-gal „együtt rezdülő” középbetű-magasság (kB) és középzóna-magasság (kZ):
a  napi  rutinteendők,  praktikus  cselekvések  jelentőségének  fontoskodással  társuló,  aránytalan  túlértékelését
tükrözheti. 

Az oválarányossági tényező tengely (OAT) magasan bázis (B) fölött indul, majd áthalad
a B-on és az alatt ér véget:
az ilyen tengely a környezet nyomasztó hatását fejezi ki, és olyan közeget sejtet, amelyben az egyénnek fel kell

áldoznia önmagát másokért, illetve a közös célokért.

A felső  zóna  (Fz),  az  alsó  zóna  (Az),  számított  mérete  potenciális  méretéhez  képest
jelentősen csökken és a B alatt helyezkedik el:
a szellemi lehetőségek kiaknázásában komoly hiányosságok tételezhetők fel, önálló gondolkodásra nincs mód,
az érzelmeket kimutatni nem ajánlatos, minden tevékenység-mozzanat a kiszámíthatóságot, a szabályozottságot

célozza. Ez igen sok feszültséget generálhat és egyfajta gyermeki, önállótlan állapotot tart fenn.

Egy  húron,  a  B  alatt  található  a  sortáv  (Sor),  az  oválszélesség  (Osz),  a  középzóna-
szélesség (Kz-sz):
melyek értelmezési tartományait kombinálva az juthat eszünkbe, hogy a leírt körülmények között a gyermeki
státuszba kényszerített  egyén csak úgy érvényesíthette érdekeit, próbálhatta beteljesíteni vágyait,  ha mindezt

abszolút feltűnésmentesen tette, és ha közben formálisan mindenben eleget tett a fennen hangoztatott társadalmi
elvárásoknak.

A szótáv (Sz) mélyen a B alatt van:
az  egyéni  ötleteket,  a  saját  világlátást  azonban  alapvetően  el  kellett  fojtani,  ami  minden  életterületen
meghatározó,  fő  motiváló  erőként  hatott  e  szférában,  az  ezen  kódex-írás  tanúsága  szerint  megint  csak  a

megkérdőjelezhetetlen, mindenek fölött álló, stabil szabályrendszer.

11. Következtetések

Az eddigi  kutatók javarészt  azzal  a feladattal  voltak elfoglalva,  hogy megállapítsák a  mű
szerzőjének  személyét,  korát,  forrásait,  de  nem  sok  figyelmet  szenteltek  arra,  hogy  a
Névtelent milyen európai szellemi áramlat, irodalmi irány magyarországi képviselőjének kell
tartanunk. A Gesta Hungarorum helyes megértéséhez és értékeléséhez csak úgy juthatunk el,
ha kijelöljük helyét az egyetemes európai irodalom fejlődéstörténetében. 

A szerző a kor divatjának hódolt még a külsőségekben is. Miként írótársai francia és angol
földön, ő is szigla mögé rejti nevét és szerénykedve, de korántsem szerényen mint „mesternek
mondott P.” mutatkozik be olvasójának. Prológusát levélformába önti olyan korban, amikor a
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levél irodalmi műfaj. Ő is gesztát kíván írni a divatos regényformában, tehát úgy, hogy színes
leírások tarkítják egymást és a hősök buzdító beszédeket mondanak a csata előtt.

Az első nyomatékos kérdés, hogy Anonymus a szerző, vagy a későbbi másoló lehetett?

Az első eredeti példány, melyről Anonymus másolhatott (?) még nem került elő. A fennmaradt
kódex kétségtelenül másoló kezétől származik,  amit  többször,  de még a XIV. század előtt
javítottak. 

Anonymus  a  korábbi,  XI.  századi  krónikákra,  néphagyományokra,  mondákra  már  nem
szívesen támaszkodott, inkább írott nyugati, megbízhatóbb forrásokra hagyatkozott.

„Anonymus forrásainak három csoportját különböztethetjük meg. Az elsőbe tartoznak a hazai források, ezek a
Gestát mintegy honi keretbe helyezik. A második csoportba sorolhatjuk mindazokat a műveket, melyekkel a
szerző  minden  valószínűség  szerint  mint  kortárs  ismerkedett  meg.  Ezekről  viszont  elmondhatjuk,  hogy
Anonymust, saját korában, a XII. század második felének szellemi és irodalmi mozgalmaiban mutatják be. A
trójai  mese  főleg  a  XII.  század  második  felében  és  a  XIII.  század  elején  volt  divatban,  s  ez  tette  éppen
népszerűvé Dares trójai történetét ebben a korban.
A forrásoknak e körétől teljesen idegen a harmadik forráscsoport: Regino krónikája és a Justinus-kivonat.”

Minden  információt  értékelve  megállapítható,  hogy  a  különböző  profilú  kutatóknak  még
rengeteg feladatuk van a Gesta Hungarorum-mal és Anonymus-szal kapcsolatban.
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DR. FARKAS LÁSZLÓ, PHD

A biztonság értelmezése írásanalitikai szempontból és összefüggéseinek vizsgálata a
humán erőforrás gazdálkodás tervezésében7

Bevezetés

A tanulmány  címében  három  olyan  fogalom  található,  amelyek  közül  a  biztonság  (12)
mindenki által értékelhető és elhelyezhető a gondolatokban.

A biztonság fogalmával, a hozzá kapcsolódó kockázati tényezőkkel az iskolai tanulmányok, a
továbbképzések  és  a  gyakorlati  munka  során  a  megszokott  formában  és  tartalommal
folyamatosan találkozunk.

Ez a tanulmány felhívja a figyelmet egy újszerű megközelítési módra, az írásanalitika mellett
a  placebo  elméletére,  amellyel  kiterjeszthető  a  biztonság  hatékonyabb  és  eredményesebb
értékelése.

E gondolatok mentén közelítjük meg, írásanalitikai alapon a  tudatos és tudatalatti írás közti
különbséget,  a  tudatos  írásban  megjelenő  biztonsággal  kapcsolatos  néhány  gondolatot,
röviden áttekintve az önéletrajz, az e-mailezés, a hazugságjelek és a nembeli különbségek
példáin keresztül, valamint a GrafoMéter használata során, a tudattalan írásban megjelenő és a
biztonságot érintő árulkodó jeleket.

1. A biztonságról a megszokott módon

A megszokott  és elfogadott  módon a biztonság elmélete és kockázati  tényezői  alapvetően
kidolgozásra kerültek.

Ezek közül áttekintek néhány gondolatot (1) 8:

Katonai  (9)  nemzetbiztonsági  szempontból  a  biztonság  nemzetbiztonsági  megközelítésén
kívül fontos még a katonai dimenzió is, amelyben a biztonságot veszélyeztető tényezők elleni
fellépéshez  többnyire  katonai  háttér  szükséges.  A biztonság  nem  értelmezhető  a  katonai
dimenzió  nélkül,  mert  a  katonai  veszélyek  a  biztonság  objektumainak  közvetlen  létét
fenyegeti. 

Nemzetbiztonsági megközelítésben „a biztonságpolitika a hagyományos politikai és katonai
tényezőkön túl magában foglalja a széles értelemben vett  biztonság egyéb – gazdasági és
pénzügyi,  emberi  jogi  és  kisebbségi,  információs  és  tudományos-műszaki,  környezeti,
valamint nemzetközi jogi – területeit is.” (13)

A NATO-csatlakozás szükségessé tette a nemzetbiztonsági kockázati tényezők átgondolását,
vagyis globális szintű megközelítését és kezelését.

7 A publikáció írásanalitikai alapja elhangzott 2019. 11. 28-án Nyíregyházán a Közép-Európai Biztonsági 
Központ által szervezett konferencián és a teljes anyag megtalálható a 163-178, 203.oldalakon: 
https://www.knbsz.gov.hu/letoltes/szsz/2020_2_szam.pdf

8 A publikációban felhasznált források megtalálhatók az irodalomjegyzékben a zárójelben jelzett sorszám alatt
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Természetesen  e  tanulmány  keretei  között  ezeket  a  tényezőket  egészében  nem  tudjuk
ismertetni,  viszont  a  megszokott,  tanított  és  tanult  módon  kiemelhető  néhány  fontosabb
tényező:

„országok  és  csoportok  közötti  átmeneti  és  tartós  ellentétek,  a  gazdasági,  pénzügyi  és
társadalmi válságok, a terrorizmus, az etnikai és vallási feszültségek, a szervezett bűnözés, az
illegális  kábítószer-  és  fegyverkereskedelem,  a  tömeges  migráció  és  a  környezeti
szennyezések”.

Régiónkban  sajátos  veszélyforrásként  jelentkezik  a  politikai-gazdasági-társadalmi
átalakulásból  fakadó  instabilitás  és  kiszámíthatatlanság,  a  demokratizálódási  folyamatok
törékenysége.

Általános és megszokott vélemény szerint a biztonság személyes dolog. Egyénenként változik,
hogy kinek mit jelent például a biztonságérzet. 

A biztonság néhány fogalma, és eredete

A biztonságnak nincs egységes fogalmi rendszere, mert a realista és idealista irányzat közötti
egyik alapvető vitát pont a fogalommal kapcsolatos eltérő nézetek jelentik.

A  biztonság  „szűkebb  és  tágabb  fogalma  a  biztonság  értelmezésének  kiterjedésében
különbözik egymástól, mert a szűkebb csak a társadalom két alrendszerét, a politikait és a
katonait  vizsgálja.  A tágabb értelmezés viszont  a  társadalom számos alrendszerét,  mint  a
társadalmit, a gazdaságit, a szociálist, a környezetit, a kulturálist és az ökológiát is vizsgálja.

A biztonság általában a fenyegetettség hiányát jelenti. A biztonság egy olyan állapot, amikor
a biztonság alanya megfelelő módon képes reagálni az őt érő fenyegetettségre, de kialakulhat
egy olyan állapot is, amikor megszűnik a fenyegetettség, ez viszont egy ideális állapot. „ (9)

A biztonság akkor valós, ha a fenyegetettség mértéke megegyezik, vagy kisebb a védelmi
képességnél.

Egy  másik  fogalmi  megközelítés  szerint  „az  élet  egészébe  vetett  bizalom azzal  a
hajlandósággal  együtt,  hogy  segítsük  az  élet  minden területének  a  fennmaradását.  Ez  az
ember önbizalma a saját célok elérését illetően az élet minden területén. Ez a saját magával,
a családjával, a csoportjaival, az egész emberiséggel és az ezeket támogató minden területtel
kapcsolatos céljaira vonatkozik. 

A  dolgoknak,  életviszonyoknak  olyan  rendje,  egy  olyan  állapot,  amelyben  kellemetlen
meglepetésnek, zavarnak, veszélynek nincs vagy alig van lehetősége, amelyben ilyentől nem
kell félni.” (11)

A biztonság szó eredete ősmagyar, aminek értelme bizton+ság, bizonyosan, bizony.

Szóösszetételként  az  alábbi  fontosabb  megnevezésekkel  találkozhatunk:  jogbiztonság;
közbiztonság; tűzbiztonság; üzembiztonság és adatbiztonság.
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Az  adatbiztonság  „az  összegyűjtött  adatvagyon  sérthetetlenségét,  integritását,
használhatóságát  és  bizalmasságát  lehetővé  tevő  technológiák  és  szervezési  módszerek
összessége. Az  adatbiztonság   az  informatikai  biztonság  részhalmaza,  csupán  az  adatok
műszaki, szervezési, technikai védelmét a középpontjába állító megközelítése. Valójában nem
biztonsági, hanem védelmi kategória, nem egy elérendő cél, hanem az adatalany védelmének
egy eszköze. A fogalom nem azonos az adatvédelem kifejezéssel, amely a személyes adatok
kezelésével, védelmével kapcsolatos jogi szabályozás összessége.” (10)

Egy Biztonsági Szolgálat alaprendeltetése okán és egész tevékenysége során a  biztonságra
törekszik. A tevékenység közben a biztonságot termékként kezeljük, nem pedig eljárásként.

2. A biztonságról néhány gondolat más szemmel

Hagyományos  és  megszokott  módon,  az  előzőekben  láthattuk,  hogy  eléggé  komplex  a
biztonság megközelítése, viszont egy másik módszerrel, a placebo elmélete alapján, egy más
szemléletű gondolkodás is lehetséges.

E gondolat kifejtése előtt röviden meg kell vizsgálni a placebo-hatás lényegét. Amennyiben
azt állítjuk,  hogy a gondolataink a testre  bizonyos hatásokat gyakorolnak, vagyis az elme
uralkodik a test, az anyag felett, akkor valószínűleg érdemes megvizsgálni a gondolataink és
az agy, illetve a test közötti interakciót. 

Az ember általában a megtanult  és a begyakorolt  formulák,  szokások rabja és ez így van
abban az esetben is, ha a biztonságról kezdünk gondolkodni. 

Általánosságban a tudomány szerint naponta 60-70000 gondolat fut át az emberi agyban és
ezek  90  százaléka  pontosan  megegyezik  az  egy  nappal  korábbi  gondolatokkal.
Megállapítható, hogy a megszokott gondolatok mindig a megszokott döntésekhez vezetnek,
amelyek  megszokott  viselkedést  eredményeznek,  s  ez  által  megszokott  tapasztalatok
születnek.  Egy  ilyen  folyamat  során  a  megszokott  tapasztalatok  megszokott  érzelmeket
váltanak ki bennünk, majd a végén a megszokott érzelmek ismét megszokott gondolatokat
eredményeznek.  A kör  bezárult  és  kezdődik  elölről  minden,  ha  a  megszokott  formában
gondolkodunk. Ezt a folyamatot ábrázolja az 1. számú ábra:

PLACEBO gondolatok 

döntések-tettek

viselkedés

tapasztalatok

érzelmek

visszacsatolás

1. ábra. Placebo-effektus folyamatábrája
(Szerkesztette: Dispenza nyomán Farkas László) 
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Fontos, hogy egy megszokott folyamat a biztonságról, a róla alkotott fogalomrendszerünket is
behatárolja.

A megszokott véleménnyel szemben nézzünk néhány újszerű gondolatot a biztonságról,
már a placebo elméletét is figyelembe véve:

• „A biztonság egy olyan kedvező állapot, melynek megváltozása nem valószínű. 
• A biztonság nem a kockázat elkerüléséről szól, hanem a kockázat kezeléséről. 
• Nincs teljes biztonság, csak tudatos kockázatvállalás.
• Minden rendszer biztonsága fokozható a teljes használhatatlanságig. 
• A rendszer biztonsága egyenlő a leggyengébb láncszem biztonságával. 
• Tudom, hogy paranoiás vagyok, de vajon eléggé az vagyok? „ (9)

Ahhoz,  hogy  ne  a  megszokott  és  betanult,  vagy  megtapasztalt  gondolat  hasson  a
fogalomalkotásunkra, szükség van a biztonság, mint szó a placebo-effektus és írásanalitikai
alapú tágabb értelmezésére.

Első  lépésként  gondoljuk át,  hogy a  biztonság szó még milyen fogalmakat,  szinonimákat
takarhatnak.  A  biztonság  szó  legfontosabb  szinonimái:  oltalom,  védelem,  őrizet,
megbízható.

Ezekből  kiemelve  a  „megbízható”  szót,  kiegészíthetjük  olyan  értelmezésekkel  is,  ami
írásanalitikai szempontból már értékelhető és elemezhető, így: nemes, jóindulatú, tisztességes,
korrekt,  erkölcsös,  lelkiismeretes,  feddhetetlen,  rendes,  jóravaló,  gerinces,  őszinte,
kötelességtudó,  szavahihető,  becsületes,  nobilis,  derék,  felelősségteljes,  hiteles,  odaadó,
sportszerű, jóforma, veszélytelen, stabil, biztos, biztonságos.

Gondoljunk  bele,  hogy  amikor  a  megszokott  módon  találkozunk  a  biztonsággal,  mint
fogalommal, akkor ezek a szinonimák, értelmezések általában nem jutnak az eszünkbe. Ha ily
módon  tágítjuk  a  gondolkodásunkat,  akkor  már  a  placebo-effektus  alapján  írásanalitikai
szempontból is megközelíthetjük a biztonságot.

3. Az írásanalitika elmélete

A  biztonság  és  az  írás  közti  kapcsolat  elemzése  előtt  célszerű  néhány  gondolattal
összefoglalni, hogy tulajdonképpen mi az írás és az írásanalitika?

– „Az  írás  egy  tudatos  automatizált  tevékenység,  amely  szándékosan  kialakított,
bonyolult készség”. (8) Az írás nem más, mint a gondolat megörökítése grafikus eszközökkel.
Ez egy általános meghatározás, amelybe beleférnek a preírások, például a közlekedési táblák,
vagy a vallások jelei is. 

– „Az írás gondolatok, fogalmak kódolása, melynek fordított művelete az olvasás" (7)

A  fogalmakból  érzékelhetjük,  hogy  írás  közben  megjelennek  a  gondolatok,  amelyek
determinálják,  többek között az író ember személyi tulajdonságait is.

Az  így  megjelenő  tulajdonságokat  adekvátan  értékelhetjük  az  írásanalitika  módszerével,
valamint   figyelemmel  kísérhetjük  az  írás  keletkezésének  folyamatát  és  az  írásra  ható
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körülményeket.  Ahhoz, hogy az írásanalitika lényegét megértsük, minden komment nélkül
érdemes gondolatilag tanulmányozni a legújabb,  az ÍSZ ajánlóban illusztrált sémát, amiben
összefoglalva  értelmezhető  a  jelenleg  ismert  minden  olyan  körülmény,  amely  az  írás
keletkezésére kihat. 

Az ábrához  mindenképpen  meg  kell  jegyezni,  hogy az  eddig  ismert  és  megszokott  séma
kiegészült két új elemmel, amelyek bővíthetik az írásanalitikáról eddig felállított elméletet.
Jelenleg  képzett  írásanalitikusok  részvételével  kutatási  fázisban  van  az  epigenetika  és  a
kvantumelmélet hatása és megjelenése az írásban.

4. A tudatos és a tudattalan írás közti különbség (a placebo szerinti megközelítése)

Erre az összehasonlításra azért van szükség, mert a megszokott módon történő gondolkodás
alapvetően  tudatos,  míg  a  placebo  hatása  miatti  gondolkodás  már  szimbolikus,  így  az  a
tudattalanban kereshető. Ezzel a megközelítéssel találkozunk a 2. ábrában, kiemelve, hogy a
tudattalan  (6)  dimenzió  ismerete  még igen hiányos  és  csak gondolati  szinten  alkothatunk
véleményt.  Egyszerűen  nyomon  követhető  egy  jéghegy  működési  folyamata,  amely
adaptálható a tudatos és tudattalan tartomány közti arányok illusztrálására. Ez az ábra is már a
placebo-effektus eredményeként jelenik meg az írásanalitika elméletében.

2. ábra. Az írásanalitika jéghegy-modellje 
(Szerkesztette: Farkas László) 

Tekintettel  arra,  hogy a placebo miatti  gondolatok a  tudattalanban jelenhetnek meg,  ezért
ezzel kapcsolatban néhány fogalmat tudatosítani kell. A biztonság fogalmának megalkotása
alapvetően tudatos és a megszokott rendben zajlik, viszont alkalmazása során működnek a
tudattalanban „megbúvó” tartalmak is, s ezt a placebo-effektus is irányítja. 

A tudattalan  alapvetően  pszichológiai  fogalom,  leggyakoribb  hétköznapi  jelentése  szerint
olyan automatikus, reflexszerűen végrehajtott cselekvés, amely nem juthatott még el a tudatig.
A megértéshez gondoljunk arra,  hogy egy védekező mozdulat  közben, vagy olyan állapot
során,  amikor  a  tudat  természetes,  illetve  mesterséges  úton  ki  van  kapcsolva.  Ilyen  lehet
például egy álom, a hipnózis, alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság, holdkórosság és
esetünkben,  a  biztonság  keresése  és  megfogalmazása  közben  megjelenő  szimbólumok.  A
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tudattalan olyan aktív pszichikus folyamatokat is jelöl, amelyeket az adott pillanatban az adott
személy  még  nem  tudatosított  magában,  azaz  nincsenek  tudatos  tevékenysége
középpontjában, azonban mégis hatnak arra. 

Egy újabb felfogás szerint a tudattalan a szubjektum pszichikumának egy olyan területe, ahol
örök és változhatatlan hajlamok, indítékok, motívumok, ösztönök találhatók, amelyek a tudat
számára  hozzáférhetetlenek.  E  folyamat  megértése  kiegészítheti  a  biztonsághoz  való
viszonyulásunkat.

Egy korábbi ismeret, tapasztalat, amire az adott pillanatban nem is gondolunk, de asszociatív
kapcsolatban  áll  gondolkodásunk  aktuális  tárgyával,  befolyásolhatja  döntésünket,
gondolatainkat.  Hasonló  hatása  lehet  bizonyos  környezeti  körülményeknek  is,  amelyek
tudatosulás nélkül befolyásolhatják az adott személy cselekedeteit, gondolatait.

E rövid kitekintések után térjünk vissza ahhoz, hogy a gyakorlatban a biztonság során miképp
jelenik  meg a  placebo  és  a  háttérben,  a  tudattalanban  milyen  hatások  működnek.  A nem
tudatos  énünk  hamarabb  érzékeli,  hogy  egy  kijelentés,  egy  intézkedés  mint  például  a
biztonság elérése, gyenge lábakon áll, mint azt racionális ésszel meg tudnánk magyarázni. 

Ez a gondolat ereje, de mindez hogyan jelenik meg az írásban?

5. A tudatos írásban megjelenő néhány gyakorlati példa a biztonság szempontjából

A biztonsággal rendszeresen találkozunk az írásban, még ha nem tudatosul bennünk annak
megjelenése, viszont érdemes áttekintünk néhányat. 

Hogyan érzékelhetjük, azaz milyen módon jelenik meg a biztonság az alábbi esetekben:

 önéletrajzban, 
 e-mailezés közben és
 nembeli különbségek esetén.

Önéletrajzban
A statisztikák  szerint,  kb.  minden  negyedik  ember  hazudik  az  állásajánlatra  megküldött

önéletrajzában, ami nagymértékben kihathat a biztonság megítélésére is.

Az  1. táblázatban felsorolt,  az önéletrajzban (16) megjelenő hazugságnak lehetnek hosszú

távú súlyos következményei, ezért ezek közül kiemelem a legfontosabbakat:

Önéletrajzban megjelenő hazugságok              Százalékban

      Nem létező készségek                                                                57

     Nem létező korábbi felelősségi körök                                        55

      Korábban eltöltött munkahelyi idők                                         47

      Korábbi munkahelyi titulusok                                                   34

      Tanulmányok, bizonyítványok                                                  33

      Korábbi nem létező munkahelyek                                             26

      Elismerések                                                                               18

1. táblázat. Leggyakoribb hazugságjelek az önéletrajzban
(Szerkesztette: Farkas László) 
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A biztonságot befolyásoló bizalom rendkívül fontos a szakmai kapcsolatok esetében. Az által,
hogy  hazugságot  állítunk  az  önéletrajzban,  már  a  kezdet  kezdetén  rombolhatjuk  ezt  a
bizalmat.  Ha  szeretnénk  fejleszteni  az  önéletrajzunkat,  jobb,  ha  konkrét  példákat  és
eredményeket hozunk fel valós tapasztalatainkból. Ne feledjük, hogy az önéletrajznak nem
kell tökéletesen illeszkednie egy  vállalathoz, de feltétlenül pontosnak és helytállónak kell
lennie.  Az őszinteség és a közlékenység nem egyező fogalmak. Egy zárkózott ember nem
feltétlen  hazug.  A  titkolódzásra  utaló  jegyeket  nem szabad  egyértelműen  a  hazug  jellem
megnyilvánulásának tekinteni hiszen a pletykálkodásnak a hiánya sokszor éppen a magasabb
erkölcsi  szintet  jelenti.  Az  író  személy  betűformálása  elárulja,  hogy  hazudik,  sőt  egy  jó
pszichológus-íráselemző még arra is rájöhet, mire gondol közben.

Mindezeket  figyelembe  véve  kijelenthetjük,  hogy  ezek  a  körülmények,  a  megszokott
gondolkodásunk  közben  egy  átlagembernek  nem  is  jut  az  eszébe,  ilyenkor  működhet  a
placebo-effektus és az írásanalitikai elmélet.

A hazugság  árulkodó  jelei  között  kell  megemlíteni a  szaggatottságot,  a  görcsösséget,  a
gyorsaságban  és  a  lendületben  megjelenő  lassúságot.  Ilyen  esetben  előfordulhat,  hogy  a
vonalvezetés több darabból áll össze és különböző helyeken csomók keletkeznek. 

Az írásos hazugság egyik formája az mesterkélt írás.  Ha azt látni, hogy mesterkélt betűk és
sorok  alkotják  a  szöveget,  akkor  elképzelhető,  hogy  az  író  személy  szándékosan  fedni
próbálja  igazi  személyiségét.  Mesterkélt  vonalvezetésnél  megjelennek  az  indokolatlan
toldások és kötőelemek. Nem csak az íráselemző szakembernek kell tudnia, hogy az ilyen
írásjelek egyéb tulajdonságokra   is  utalhatnak, ezért  fontos komplexen vizsgálni  az írást.
Túlzott alaposság, vagy kezdeti nyomaték esetén az író személy annyira kontrollálja a betűk
megformálását és az ÉN szerepének kiemelését, hogy az tudattalanul is túlzóan nyomatékos
lesz.

E-mailek írásakor

A buffalói egyetem kutatásai9 támasztják alá, hogy e-mailezés közben többet hazudunk, mint
gondolnánk.  Persze  ezek  csak  sima  füllentések,  amelyeknek  pusztán  az  a  célja,  hogy ne
bonyolítsuk a mondanivalónkat, megkíméljük a partnert  a részletektől, vagy az igazságtól,
miközben  megint  nem  gondolunk  arra,  hogy  adott  esetben  mindez  mennyire  érintheti  a
biztonságot. 

Figyelmet  érdemel  az  is,  ha  valaki  lassabban válaszol  e-mailezéskor,  mint  szokott,  mivel
mindig tovább tart a válasz megkomponálása, mert nehezebb kitalálni valami hihető választ,
mint az igazat leírni.

Néhány jel, amiből tudható, hogy nem mondunk teljesen igazat, amikor e-mailezünk:

- Elhanyagoljuk a részleteket, mert nem akarunk magyarázkodni.

9 Forrás: womenshealthmag.com (Letöltés: 2020. 02. 20.)
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- Kerüljük az egyes szám első személyt. Példaként említhetjük, hogy egy valós esemény, „Lekéstem a vonatot"
helyett megjelenik a „Késett a vonat" megjegyzés. 

-  Kerüljük a szubjektív megközelítést. Amikor hazudunk, akkor ritkán használunk a személyünkre vonatkozó
szavakat,  mint  például  az  én,  a  nekem,  vagy  az  enyém,  ezek  helyett  viszont  több  melléknevet  és  jelzőt
használunk. Ezzel próbáljuk meg függetleníteni magunkat az állításainktól, és a felesleges szavakkal elterelni a
lényegről mások figyelmét.

- A szöveg kevéssé tagolt, minden mondatot erőltetetten összekötünk egymással, aminek célja, hogy hihetőbbé
tegyük a mondandót azzal, hogy összefüggő, racionális és összeszedett történet benyomását keltjük a címzettben.

- Hízelgünk, és láthatóan igyekszünk átvenni a címzett által írt mondatok stílusát, szövegének szerkezetét.”

Érdemes megvizsgálni, hogy a nemek esetében milyen különbségek jelenhetnek meg egy
hazugság esetén

„A kutatások szerint mennyiségileg a két nem körülbelül egyforma mennyiségben hazudik, a
nők és a férfiak azonban másképpen hazudnak és viszonyulásuk is eltérő a hazugsághoz. A
nők kínosabban érzik magukat, mint a férfiak, amikor hazudnak, emellett még komolyabban is
veszik  a  hazugságot  és  többet  foglalkoznak  vele  gondolatban.  A  nők  a  saját  nemű
beszélgetőtársaiknak több olyan típusú hazugságot mondanak, amelyeknek a célja a másik
megkímélése, míg a férfiakra jellemzőbb az önző típusú hazugság.” (17)

Ezek  persze  nem jelentik egyértelműen  azt,  hogy a  nők megbízhatóbbak  lennének,  vagy
magasabb szintű lenne a biztonsági megítélésük.

5. A biztonságot közvetlenül befolyásoló hazugságjelek az írásban (20)

Egyes szakértői vélemény szerint a hazugság jelei leggyakrabban az alábbi paramétereknél
jelennek meg: az ovál betűkben (a, o , és ékezetes társaik, vagy a g, d), valamint a felső és
alsó zónában.

A túlzottan  zárt  oválok,  és  különösen  az  oválok  belsejében  megjelenő  hurkok.  az
önmagunkkal kapcsolatos információk elhallgatását jelzi,  akár okkal,  vagy ok nélkül,  akár
tudatosan,  akár  önvédelemből,  vagy mások  kihasználása  miatt.  Az  alul  nyitott  oválok  az
információáramlás tudatalatti tartományát jelenti és az ösztönösséget erősíti, amit az értelem
nem érzékel és nem is értékel. Figyelemfelkeltő lehet az is, ha az „a” és az „o” betűk nehezen
különböztethetők meg, mert   a betű jobb oldali  szára a betű közepéig halad (o-nál  ez túl
alacsony, a-nál túl magas), és csak a szó értelméből deríthető ki a betű. Itt a nem egyértelmű
kommunikáció adhatja a félrevezetést.

A felső zóna a tudatosság, a szellemiség, az ötletek és a kitalálás területe. Az itt megjelenő
jelek esetében feltételezhető, hogy a hazugság tudatosabban történik, ami igen veszélyes lehet
a  biztonságra  nézve.  A túlzottan  telt  felső  hurkok esetén  az  illető  túlzottan  is  közlékeny,
hajlamos a nagyotmondásra, a dolgok kiszínezésére, mivel a gyakorlati sikertelenségeit, hozzá
nem értését fantáziával kompenzálja. 

Ezzel ellentétben az alsó zónában megjelenő telt alsó hurok gyakran az anyagiakkal, a fizikai
erővel,  szexuális  teljesítőképességgel  való  hencegésre,  nagyotmondásra  utal,  ami  gyakran
valós tartalom, meg nem élt élmények nélkül. Az indokolatlan plusz hurkok és vonalak esetén
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túl  nagy hangsúlyt  kapnak a  részletek,  vagyis  elképzelhető,  hogy az  adott  személy sokat
gondolkozott  egy jó  hazugságon.  Gondoljuk  arra,  amennyiben  a  megszokott,  vagy tanult
formában tekintünk egy írásra, akkor mennyi hasznos és a biztonságot befolyásoló információ
nem jut a tudomásunkra.

Hogyan leplezzük le a hazugságot?

„Meglepő  módon  a  hazugság  meghatározásában  kevéssé  ért  egyet  a  pszichológiai
szakirodalom.  Az  elterjedt  nézőpont  szerint  a  hazugság  szándékosan  megtévesztő  közlés,
amely kijelentésként fogalmazódik meg. 

Egy másik álláspont szerint a hazugság azt jelenti, hogy szándékosan hitetünk el olyasmit,
ami nem igaz. A dolog azonban éppen itt kezd bonyolódni: hazudik-e például az az ember, aki
azt hiszi, hogy jól tud valamit, azonban nincs igaza? Vagy hazugság-e az, amikor a hazudni
szándékozó  ember  valósat  állít,  mert  amit  hazugságnak  gondolt,  véletlenül  mégis  igaz?
Fontos kitétel,  hogy a megtévesztés szándékának és a megtévesztésnek egyaránt jelen kell
lennie a szándékos félrevezetésben.” (19)

6. A tudattalan írás GrafoMéteren megjelenő árulkodó jelei a biztonság szempontjából 10

(5)

A tudattalanról és a GrafoMéterről a jelzett publikációban részleteiben beszámoltunk, ezért a
4. ábrában csak azt illusztráljuk, hogy a GrafoMéteren keresztül leírt „biztonság” szó milyen
írásképet mutat, illetve miképp különíthető el a tudatos és tudattalan dimenzió.

a biztonság szó GrafoMéteres képe

10 FARKAS László (szerk.): Írásanalitikai Kézikönyv, MÍTÉSZ és T&F Veritas Kft., Budapest, ISBN 978-963-
12-5813-4 2016. p. 46-47.
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a biztonság szó írófelületen megjelenő képe

4. ábra. A GrafoMéter felépítése11 és a biztonság szó megjelenése
(Szerkesztette: Farkas László) 

Megfigyelhető,  hogy  a  GrafoMéteres  képen  már  érzékelhető  a  levegőben  megtett
mikromotoros mozgás általi, tudattalan tartomány, amin keresztül adekvátan értékelhető az író
személy biztonsághoz való viszonyulása.  Ebben az esetben figyelemre méltó,  hogy az író
személynek  fontos  a  személyes  biztonsága,  hisz  a  „b”  betű  kezdővonala,  kvázi  a  relatív
sebessége gyorsabb, mint az abszolút sebessége. Tetten érhető több fedővonal, például az „i”,
az  „o”,  az  „á”  és  a  „g”  betűknél,  amelyek  szerint  a  biztonságra,  mint  kategóriára  szinte
ráerősít. 

Ez  az  egyszerű  példa  jól  dokumentálja  a  biztonság,  az  írás  és  a  tudattalan  pszichológiai
tartomány közti összefüggést és kapcsolódásukat.

7. Hasznosítás a humán erőforrás gazdálkodás tervezésében (4)

A jelzett publikációban összegezve már foglalkoztunk az írásban megjelenő paraméterek és az
író személyre vonatkozó személyi tulajdonságok felhasználási lehetőségeivel. 

A  következő  gondolatok  részben  utalások,  illetve  egy  másfajta  megközelítése  a
hasznosításnak.

A biztonság oldaláról is fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő embert a megfelelő helyre. Ha
valaki  olyan  helyen  dolgozik,  ahol  nem  érzi  jól  magát,  vagy  nem  a  képességeinek  és
személyiségjellemzőinek megfelelő munkát végez, akkor mindenki rosszul érzi magát. Ilyen
esetek kiszűrésére feltárható egy közösség szerkezete. 

A kiválasztás humánpolitikai értelemben azon eljárások összessége, amelyeknek célja adott
feladatra  jelentkezők közül  a  lehető legalkalmasabb személy(eke)t  megtalálni  és  munkába
állítani.  Nemcsak  új  munkatársak  felvételekor,  de  előléptetéskor,  áthelyezéskor  is  a
kiválasztás  folyamata  zajlik.  E  közben  nagyon  fontos  kitételnek  kell  lenni  a  kiválasztott
személy biztonsági állapotának figyelemmel kísérése. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy
az állapotfelmérésnél fontos szerepe van az írásnak, hisz ez a legadekvátabb produktuma az
emberi agynak. A karrier fontos velejárója egy katonának, de a polgári szférában dolgozóknak
is.  Ma már  nem csak  a  munkahelyi  előmenetelt,  hanem egy egész  életpályát  is  e  szóval
illetjük.  A karrierjegyek megállapításakor alkalmazhatjuk az írásanalitika lehetőségeit,  hisz

11 FARKAS László: GrafoMéterrel az agyírás tudatalatti rejtelmes világában-KnBSz Szakmai Szemle
 www.knbsz.gov.hu › 2018_2_szam  p. 124. (letöltés: 2020. 02. 20.)
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előhívhatók  az  egyén  szükségletei,  motivációi,  törekvései,  illetve  szervezet  munkával
kapcsolatos elvárásai, amelyek alapvetően kihatnak az írásképzés folyamatára.

A  humánpolitikában  fontos  a  teljesítményértékelés,  olyan  attitűdök  keresése,  mint  az
együttműködés,  a  tettrekészség,  a  kreativitás,  a  félelem-nélküliség,  a  felelősségtudat,  a
konfliktuskezelés, a mobbing, a munkahelyi pszichoterror felderítése, kezelése, miközben a
konkrét biztonsági kockázati tényező megléte esetleg háttérbe szorul.

Összességében,  felsorolásszerűen  tekintsük  át  a  legfontosabb  területeket,  ahol  célszerű  a
biztonsági  kockázati  tényező  kiszűrése  az  adott  személy  írása  alapján,  így  a  felvételnél,
vezetői  kiválasztásnál,  pályaalkalmasság  megállapításánál,  teamépítés tervezésénél,
misszióra, kiküldetésre való alkalmasság eldöntésénél, szerkezet-feltérképezésnél, motivációs
vizsggálatnál, karriertervezésnél, lojalitásvizsgálatnál, pályamódosításnál, állapokövetésnél.

A személyiség és az írás összefüggéséről néhány gondolat, a placebo-effektus alapján,
írásanalitikai megközelítéssel:

Ha egy kézírást látunk magunk előtt,  a megszokott, esetleg tanult,  vagy a saját tapasztalat
alapján, elképzeléseink, asszociációink lesznek az írójáról. Ilyen esetben kevésbé gondolunk
arra, hogy mindez milyen kihatással van, lehet a személy biztonsági állapotára, helyzetére.

Még egy nagy létszámú közösségben is figyelni kell minden tag lelki változásaira, ami egy
vezető számára csaknem lehetetlen. Ezt a tényt az is megnehezíti, hogy egy vezető egyszerre
több  közegre  figyel,  gyakran  csak  a  deviáns  viselkedésre.  A biztonságot  is  veszélyeztető
agresszív ember zavarja a csoport munkáját, viszont még veszélyesebb az ellenkező irányú
deviancia:  a csendes,  visszahúzódó ember,  akire csak ritkán figyelnek. Meg kell  jegyezni,
hogy mindkét esetben lehet ugyanaz az ok: a félelem és a nyomás.

Az írásanalitikai alapú íráselemzéssel bizonyos személyiségzavarok megelőzhetőek, illetve a
vezető segíthet egy harmonikus személyiség kifejlődésében. Egy vezetőnek tudni illik, hogy
ami az írásból kimutatható, a szerint mennyire terhelhető, nyitott,  csendes, gyakorlatias az
érintett,  vagy  inkább  a  szellemi  kihívásokat  szereti,  milyenek  a  mentális  képességei,  az
érdeklődési köre, a motivációi és hogy mennyire szociális. 

Az írás azt is meg tudja mutatni, hogy milyen az író személy beállítódása, milyen funkciók
dominálnak nála, amelyek alapján az egyéni feladatokat is jobban meg lehet szabni. Az írás
megmutatja,  hogy  az  ember  érzelemközpontú,  vagy  inkább  racionális.  Ha  valaki
temperamentumos, akkor számára természetesek a heves reakciók és az akarat kinyilvánítása.
A környezetnek  több  toleranciája  lesz,  ha  közelebbről  ismeri  tagjának  lelkét  és  megérti,
milyen nagy érzelmi krízisek állhatnak a látszólagos nyugodtság mögött, vagy hogy milyen
sérülékeny egy agresszív ember.

Nem lehet  elégszer  hangsúlyozni,  hogy a  személyiség  ilyen  irányú  figyelemmel  kísérése
hatékony, tudatos és adekvát segítséget tud nyújtani a biztonság növelésére.
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A  kézírások  neurotikus  tüneteket  is  ki  tudnak  mutatni,  amik  mögött  feldolgozatlan
emocionális  sérülések,  traumák  állhatnak.  Ha  az  írás  ezekre  irányítja  a  figyelmet,  akkor
könnyebb és gyorsabban érkezik a szakszerű segítség.

Néhány példával illusztrálni lehet azt, ami az írásból kimutatható:

 a normaírástól való eltérések az önállósági törekvésekre utalnak;
 csekély  eltérések  a  normától  csekély  önállósági,  illetve  egyediségre  való  törekvést  jelentenek,  amiket

célszerű  életkorhoz mérten kell vizsgálni;
 a szerény személyiség „egyszerűbb” írást választ, ami nem nagyon tér el az iskolai normától;
 a sablonszerű írás arra utalhat, hogy személytelenséget mutat az író személy;
 olyan  írások,  amelyek  betűiben  sok  a  hullámos  vonalvezetés,  esetleg  tremor,  labilis  személyiségre

utalhatnak;
 a betűk közötti pontos kötések azt mutatják, hogy az illetőnek jó kognitív kombinációs képességei vannak,

vagy az átlagtól eltérő mértékben működik a precizizás és az önkontroll.

Célszerűnek  tartom  megemlíteni  azokat  a  személyi  tulajdonságokat,  amelyeket  nagy
biztonsággal lehet az írásanalitika segítségével elemezni, illetve kategorizálni:

Alkalmazkodás,  befolyásolhatóság,  bizalmatlanság,  bizonytalanság,  fantázia,  fecsegés,
hazudozás,  határozottság,  idegesség,  kapcsolatteremtés  (képessége,  nehézsége,  a  nehézség
elfedése),  kiszámíthatatlanság,  kiismerhetetlenség,  kitartás,  logikus  gondolkodás  (hiánya),
megbízhatóság,  megfigyelőképesség,  meggondoltság,  memorizálás,  okoskodás,  óvatosság
(hiánya), őszinteség (hiánya), titoktartás, titkolódzás, ügyesség, ügyetlenség, zárkózottság és a
biztonsági kockázati tényezők kiszűrése.

A  felsorolt  személyi  tulajdonságok  vizsgálata  szinte  az  íráselemzés  minden  területén
alkalmazható,  amivel  nem  csak  a  normakontroll,  hanem  a  „tudományosság”  igényét  is
teljesíteni tudjuk.

Természetesen  más  személyi  tulajdonságok  elemzése  is  lehetséges,  de  minden  esetben
szükséges kifejteni annak indokát és meghatározni a profilt.

Összegzés

A publikációban nyomon követhettük, hogy a biztonság mennyire fontos területe az életnek,
akár a személyes biztonságról, vagy akár a nemzetbiztonságról beszélünk.

Miközben tudatosan, a megszokott formában keressük a biztonság fogalmát és értelmét, nem
jut eszünkbe, hogy az emberi agy szimbólumok megjelenítésére is képes, ami már a tudattalan
tartományba  esik  és  és  az  írás  szempontjából  tulajdonképpen  „láthatatlan”.  Amennyiben
mindezt  a  GrafoMéter  segítségével  láthatóvá  tesszük,  akkor  a  placebo-effektus  szerint  a
biztonsághoz  köthető  gondolataink  bővülnek  és  új(más)fajta  megközelítést,  fogalmakat
eredményeznek. Más döntéseket hozunk, másképp viselkedünk, bővülnek a tapasztalataink,
ami újfajta érzelmeket váltanak ki és ezáltal fejlődik a gondolat ereje.

E publikáció alapvetően arra irányul, hogy a biztonság szem előtt tartásával merjünk kilépni a
megszokott  gondolkodásból  és  tudatosuljon  bennünk  egy  olyan  placebo-effektus  szerinti,
másfajta gondolkodásmód, amely akár egy másfajta metodikát is kínálhat. Tartsuk szem előtt,
hogy mindez a biztonság oldaláról is fontos szempont lehet.
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A megszokott  gondolatok mellett  az újfajta gondolatok figyelembe vétele és felhasználása
eredményesebbé teheti a humán erőforrás gazdálkodás tervezését és végrehajtását.

Mindez alkalmazása nyíltan történik és az úgynevezett spontán módon keletkezett írásminta
alapján készülhet, az alany tudtával, az etikai és jogi szabályok betartásával. 

Az  operatív  munkában,  egy  titkos  nyomozásban  való  alkalmazás  és  hasznosítás
természetesen más szabályokat és követelményeket írnak elő.
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A publikációk rövid összegzése

Gál Attila

BRAIN GYM® gyakorlatok korrekciós hatásainak vizsgálata
írásanalitikai módszerrel

Az írásanalitika és az kineziológiai egymásra hatását vizsgáltam egy korábbi dolgozatban.
Több közös vonás van a két tudományban, melyeket ismertetni fogok, azonban mégis más
oldalról közelítik meg az embert. A kineziológiai irányzatok közül az Edukineziológiát (Edu-
K) – ami a tanulási képességek, készségek fejlesztésével foglalkozik – helyeztem az előtérbe,
mivel a tanulás egy életen átívelő folyamat és nem ér véget az iskolapadban eltöltött idők
után.  Az  írásanalitikai  elemzés  pedig  képes  nyomon követni  a  személyiségbeli  és  egyéb,
környezet  által  gyakorolt  változásokat.  Így  elméletem  szerint  az  írásanalitika  módszerei
megmutathatják, hogy az Edu-K gyakorlatok csak a tanulási képességekre vannak jótékony
hatással, vagy kihatnak a személyiségre is.

László Farkas, Phd - Ádám Domonkos Tárnoki Md, Phd - Dávid László Tárnoki Md, Phd -
Zsuzsanna Keczeli

Analysis of writing analytical characteristics of hungarian twins 

Writing analytics is a newly created complex system, which explores all the dimensions of
created writing. In 2012 and 2013, a specific instrument, the Szidnai and Kiss-sort Grafometer
was applied to collect writing samples of 32 pairs of twins (17 monozygotic, MZ and 15
dizygotic, DZ; of mean age 46.6±14.7 years). MZ twins shared very similar spatial schema
characteristics  of  writing.  The  firstborn  twin  dominated  in  58% of  MZ pairs,  while  the
secondborn twin’s dominance was present in DZ pairs. MZ twins were more harmonious and
intuitive compared to the DZ twins. MZ twins were inquiring and receptive; usually saw the
world through emotions. The social values were important to them; they were cooperative,
flexible, despite the fact that they were basically introverted. MZ twins seemed to approach
people with trust and established contacts with empathy but with strong desire for security.
Based on the dominant placement of the writing,  the blocks of the examined group have
shown that  MZ twins'  life  is  determined  by fixations,  unprocessed  experiences  and their
attachment to the past. Based on the method of space filling of MZ twins, their writing blocks
were located on the left side of the given space and the lines tended downwards. MZ twins
demonstrated inquiring, receptive, emotional, cooperative and flexible personality via their
writing analytical characteristics. 

Dr. Farkas László, PhD

Történeti kézirataink íráselemzése -a kódexek rejtélyes üzenetei

Történelmi korok írásainak elemzése mindig izgalmas és felemelő feladat. A paleográfusok
mellett  fontos  szerep  jut  azon  szakértők  számára  is,  akik  az  író  személyek
személyiségjegyeinek titkait kutatják. A publikációban az írásanalitika elmélete és gyakorlata
adja a genezist, amely mentén végig követjük a XII-XIII. század kódexírásának írásanalitikai
aspektusait.
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DR. FARKAS LÁSZLÓ, PHD

A biztonság értelmezése írásanalitikai szempontból és összefüggéseinek vizsgálata a
humán erőforrás gazdálkodás tervezésében

A biztonságról mindenkinek van egy tanult és megtapasztalt fogalma, amit alapul tud venni.
Ezek alapján a biztonság megítélése egyénenként változhat, hisz a személyes, az anyagi, vagy
más biztonság nem ugyanazzal a tartalommal jelenik meg. 

Kevesen  gondolnak  arra,  hogy  a  biztonság  hogyan  kapcsolódik  az  íráson  keresztül  az
írásanalitika  elméletéhez,  pedig  ha  újszerűen,  a  placebo elmélete  szerint  közelítünk  a
témához,  akkor  többek  között  szembesülhetünk  a  biztonság  szinonimáival.  A biztonság
szóhoz kötődő és írásban megjelenő gondolatok, viselkedési formulák és élmények adekvát
módon történő vizsgálata és elemzése csak az írásanalitika felhasználásával és alkalmazásával
lehet adekvát és eredményes.

A biztonság  fogalmához  köthető  jelzők  tetten  érhetők  és  elemezhetők  egy  tudatos  írás
paraméterei  között,  amelyekkel  a  megszokott  módon  tervezhetjük  a  humán  erőforrás
gazdálkodást. 

Az  írás  tudatos  tartalma  mellett  vizsgálni  kell  a  tudattalan  dimenziót  is,  hisz  ebben  a
tartományban az írásanalitika eljárásával és alapműszerével, a GrafoMéterrel vizsgálható az
agy tudattalan működése lévén létrejött szimbólumrendszer, illetve a tudattalanban megjelenő
és a biztonsághoz köthető gondolat.

Előkészületben (várható megjelenés az online ISZ 3. számában, 2021-ben)

Dr. Szidnai László: A rezonometria aktualitásai, új programjának lényege, használata

Diószegi Gabriella anyaga a Hellinger-féle módszer és az írásanalitika kapcsolatáról

Vereb Réka anyaga egy amerikai konferenciáról

Dr. Csizmazia Endre összefoglalója a kvantumelméleti kutatásról
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