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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 4. számát olvassa, amiben olyan publikációkat talál, amelyek
a gyakorlatban is hasznosan és eredményesen tud(na) alkalmazni.

1. Nagy tisztelettel köszöntjük
PODONYI HEDVIG-et

a Magyar Írásanalitikai Tudományos és Érdekképviseleti  Szervezet rendes tagját,  abból az
alkalomból, hogy megjelent legújabb könyve, KÉP JEL BETŰ címmel. 

A könyv izgalmas utazást tesz az írás történetének világában, a szerző megszokott stílusában,
olvasmányosan,  mégis  magas  szakmai  színvonalon.  Alapvetően  szakmai  jellegű  könyv,
viszont az írás iránt érdeklődő is megtalálhatja a maga részét.

Az ismertetőben természetesen nem tudjuk a 223 oldal tartalmát teljes terjedelmében
ismertetni, viszont kiemelünk néhány olyan részt, aminek lehet írásanalitikai vonzata.

2. Újszerű ismertetővel jelentkezik
Dr. CSIZMAZIA ENDRE,

aki ÍráSzemészeti szakmai szempontok alapján véleményezi az „Indian Journal of Clinical
and Experimental Ophthalmology” folyóiratban angolul megjelent „írásszemészeti” cikket.
Összefoglalja a cikk tartalmát és szakamilag tételesen elemzi a kitételeket.
A Szemlében bemutatjuk a cikket angol és magyar nyelven, majd az értékelést.

3.  Az Írásanalitikai  Szemle online változatában elkezdjük ismertetni  a  ZMNE (és  az
NKE) hallgatói által készített diplomamunkákat.

Minden megjelentetett diplomamunka előtt, bevezetőként adunk egy, a témához kapcsolódó
elméleti összefoglalót, ennek megfelelően készült a következő anyag:

4. A hazugságvizsgálat írásanalitikai jövőképe a GrafoMéter alkalmazásával
címmel írt egy összefoglalót

Dr. SZIDNAI LÁSZLÓ,

aki  a  hazugság  meghatározása  és  fajtái  mellett,  a  hazugságvizsgálatok  alkalmazásának
általános követelményeit, a pszichológiai hátterét, a korai és a korszerű elméleteket részletezi,
valamint bemutatja a GrafoMéter 7 lépéses hazugságvizsgálati értékelési protokollját.

5. A következő publikáció egy diplomamunka bemutatása, amelyet
Dr. ANDRÁSKÓ RITA

készített  a  Zrinyi  Miklós  Nemzetvédelmi  Egyetemen  2012-ben.  Innovatíve  prezentálja  a
hazugság  megjelenését  az  írásban.  Több  duktor  írásmintái  sajátosságait  vizsgálta,  majd
értékelte, s így vont le olyan következtetéseket, amely alapján kimutatható, hogy a hazugság
miként jelenik meg az írásban.

Kellemes időtöltést kíván a 
Szerkesztőbizottság
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Podonyi Hedvig1

KÉP JEL BETŰ 2

Érdekes írások, írásos érdekességek

10-15. oldal
Sosem lesz vége? 

Analfabéták egykor és ma

Egyre  kevesebbet  írunk  és  olvasunk.  A  vizuális  és  az  auditív  ingerek,  a
tömegkommunkációs  eszközökön  át  érkező  információk  nap  mint  nap  ránk  zúduló
áradata menthetetlenül  az írás- és  olvasáskultúra hanyatlásához vezet  –  vélik sokan.
Valójában soha annyian nem írtak és olvastak a világon, mint épp napjainkban, hiszen a
klasszikus analfabétizmus egyre csökken. Igaz viszont, hogy az analfabétizmus újabb
formái épp most kezdenek megjelenni.

„Az írás bölcsőjét” a mai Irak, Törökország és Szíria területén, a Tigris és az Eufrátesz
folyók között, az ókori Mezopotámiában, a sumerek birodalmában kell keresnünk. Ők már
6000  évvel  ezelőtt  ismerték  az  írást.  Feljegyzéseiket  főként  6-8  cm  x  10-14  cm-es
agyagtáblácskákra rótták, mivel hazájukban az agyag volt a legkönnyebben hozzáférhető, írás
céljára is alkalmas anyag. A fontosabb, hosszú távon megőrizni kívánt adatokat tartalmazó
táblácskákat ki is égették – ezekből ma mintegy 400 ezret őriznek a világ múzeumai. 

1 A szerző újságíró, írásanalitikus szaktanácsadó, okleveles grafológus, a MÍT korábbi elnöke, a MÍTÉSZ 
rendes tagja.

2 A könyv megjelent 2022-ben a Fekete Sas Kiadó gondozásában
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Az első írástudók

Ám tévedés lenne azt hinni, hogy ez a fejlett kultúra csupa írástudóval dicsekedhetett.
Szó sincs róla.  E célra  ott  voltak az írnokok,  akik közül  nem egy a piacok forgatagában
igyekezett  vevőt  szerezni  tudására.  Ha  egy  jómódú  sumernek  szerződéskötéshez  vagy
egyébhez szüksége volt rá, megbízta a szöveg leírásával, majd hitelesítette az iratot. Ő maga
természetesen  nem  tudott  írni,  és  lendületes  aláírást  amúgy  sem  kanyaríthatott  volna  az
agyaglapocskára. Ehelyett levette a nyakából láncon csüngő, drágakőből, márványból vagy
épp elefántcsontból faragott, egyedi pecséthengerét, és végiggörgette az agyagon – a henger
negatív mintázata pedig domború hitelesítő jelet hagyott a dokumentumon.  

Az írás még ezután is nagyon sokáig kiváltságos tudása maradt. Hogy a kora középkor
idején mennyire nem volt általános az írástudás, arra lássunk egy európai példát. Amikor a
frank honalapító Chlodwig egyik jeles trónutódja, a Karoling-családbeli Nagy Károly (768–
814)  hozzálátott  hazája  közigazgatásának  megszervezéséhez,  nem  lelt  elegendő  írástudót
országában az adminisztratív munkák ellátásához. Így hát külföldről invitált tudós férfiakat
iskolák alapítására, ahol arra érdemes alattvalói elsajátíthatták az írás és olvasás csínját-bínját.

Az írástevékenység Nagy Károly uralkodását követően ismét veszített jelentőségéből.
Olyannyira, hogy a 10-11. századot az írásreakció koraként is jegyzik a paleográfusok, köztük
Hajnal István, aki  Írástörténet az írásbeliség felújulása korából című könyvében (Budavári
Tudományos  Társaság,  Budapest,  1921)  megállapítja:   „Az  írás  /…/  az  ókori  műveltség
bukása  után,  a  korai  középkorban  gyakorlati  formájában  egyes  politikai  intézményekhez
tapadva élt már csak és szerepében a X. és XI. sz-ban sülyedt a legmélyebbre. Ebben a korban
Nyugat-  és  Középeurópában  csaknem  teljesen  elfeledkeztek  olyan  praktikus
alkalmazhatóságáról, amelynek folytán számottevő szerepet játszhatott volna a mindennapi
életben. {…} csak igen kevesen tudtak írni.”

Analfabéta századok

Magyarországon a 11. században, I. István uralkodása idején,  a keresztény állam- és
egyházszervezet kiépítésével vette kezdetét a latin írásbeliség. Az írásos tevékenység –
oklevélkészítés,  könyvmásolás  –,  mint  bárhol  másutt  a  világon,  itt  is  a  nagyobb  egyházi
intézményekre és a királyi udvarra koncentrálódott. Az írástudók kezdetben külföldi egyházi
személyek voltak. Később, miután kolostori és káptalani iskolák is létesültek hazánkban, az
alapokat  már  ezekben  is  elsajátíthatták  azon  kevesek,  akik  az  egyház  kötelékébe  lépve
méltónak  találtattak  erre.  A  13.  századtól  kezdve  a  legjobbak  külföldi  egyetemekre  is
eljuthattak. 

Európa nagy egyetemi központjainak (Párizs, Oxford és Bologna, majd Prága, Krakkó,
Bécs) jegyzetsokszorosító műhelyeiben ugyancsak élénk munka folyt, ezekben többé-kevésbé
önálló  betűtípusokat  is  kialakítottak;  ilyen  volt  pl.  a  littera  parisiensis  vagy  a  littera
boloniensis. A mi első egyetemeinken – az 1367-ben alapított pécsi egyetemen, az 1395-ben
létrehozott óbudai egyetemen – nem jutott elegendő idő az ilyesfajta nagy léptékű szellemi
műhelyek  felvirágoztatásához,  hiszen  ezek  mindössze  néhány  évtized  múltán  bezárták
kapuikat. 

Így tehát nemcsak a hétköznapi ember, de a világi uralkodói réteg mindennapjainak
sem volt része az írás és az olvasás. Lassú változást csupán a polgári réteg kialakulása hozott.

A humanizmus szellemében

A  13.  századtól  kontinensünkön  már  önálló  foglalkozássá  nőtte  ki  magát  a
könyvmásolás és a könyvkereskedelem. Ennek hátterében a fellendülő kereskedelem, az első
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iparvidékek kialakulása, a gazdagodó polgárság megjelenése állt.  Már nemcsak uralkodók,
egyházfők  juthattak  könyvhöz,  mert  a  kézzel  írott  és  festett,  méregdrága  kötetek  mellett
egyszerűbb kivitelűek is készültek a kevésbé tehetős rétegek számára. Ezért is nevezik ezt a
kort a paleográfusok a mesterírások korának. 

A világi kultúra egyik fellegvára a 14-16. század Itáliájában épült fel. Miért? Mert az
itteni  városállamokban  megerősödhetett  a  polgárság  –  részint  a  textilkereskedelemnek
köszönhetően, részint a Pó folyó völgyének jól működő mezőgazdasága miatt, részben pedig,
mert  számos nemzetközi  kereskedelmi  útvonal  haladt  keresztül  rajta.  Eljött  „a  reneszánsz
életérzés”  ideje,  kifejezőjévé  az  istenközpontúság  helyett  emberközpontúsággal  áthatott
humanizmus vált. A befolyásos, gazdag itáliai polgárok számára az egyéni ambíciókat, a földi
jólétre  való  törekvést  kevéssé  támogató  vallás,  az  akkoriban  zilált  állapotú  egyház  nem
nyújtott  kielégítő  ideológiát.  Így  a  magas  szinten  működő  polgári  kultúra  korszakainak
eszményeihez  tértek  vissza,  melyekhez  az  antik  Róma  és  Görögország  hagyományaiban
találtak  mintát.  Bőkezűen  támogatták  tehát  (hiszen  volt  is  miből)  az  antik  kultúra
újjáélesztését,  miáltal  megteremtették a  tudománytól  akkor  még külön nem vált  művészet
egyik  fénykorát,  elősegítve  a  sokoldalú  tudós-művész,  „a  reneszánsz  embertípus”
megjelenését. 

Az új áramlat által új  ablak nyílt a világra – és nem csak fizikai síkon, a földrajzi
felfedezések  nyomán,  de  szellemi  értelemben  is.   S  mind  szélesebb  körben  jött  divatba
könyvet birtokolni. 

Gutenberg találmánya 

Ezt  az  igényt  szerette  volna  meglovagolni  egy  német  aranymíves,  Johannes
Gensfleisch  zur  Laden zum Gutenberg (1398?–1468),  aki  a  kínaiak  által  a  11.  században
feltalált nyomtatási eljárást hosszas munkával továbbfejlesztve, olyan nyomdai technológiát
alkotott,  amely  forradalmasította  a  könyvkiadást.  Az  ő  ősnyomtatványainak  betűi  egy az
egyben a kézírást utánozták, a szövegeket keretező díszítések pedig igényes kézi munkával
készültek – ám még az ilyen, félig-meddig nyomtatott könyvek előállítása is sokkal olcsóbb
volt, mint a teljes egészében kézzel írottaké. Hordozóanyaguk is olcsóbb lett – a pergament az
eredetileg szintén kínai találmány: a rongypapír helyettesíthette. 

Gutenberg találmányának köszönhetően gyors ütemben szaporodtak a könyvnyomtató
műhelyek. Németország után Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Németalföldön
és másutt is meggyökerezett az új tecnhika, rendkívül felgyorsítva az információáramlást. Épp
ezért akár „veszélyes” is lehetett, hiszen segíthette az ekkoriban kibontakozó, vallásreformot
hirdető tanok terjedését. „A demokratikus könyvnyomtatás művészei és hősei már csak elvétve
részesültek a hatalmasok támogatásában, a szerint, amint technikai és művészeti tudásukat
hajlandók voltak-e a világ urai zsoldjába állítani, vagy sem. A vértanu nyomdászok egész
sorát jegyezte  föl  majd mindenik nemzet  történelme” – írta  Betűművészet című,  1926-ban
megjelent  könyvében a Löwy–Novák szerzőpáros. 

Korának  egyik  legnagyobb  tipográfusa  és  nyomdásza,  az  erdélyi  származású
Misztótfalusi Kis Miklós (1650 –1702) a vérpadig ugyan nem jutott, de ugyancsak megvoltak
a maga keserű tapasztalatai. Amszterdami tanulmányai után hazatérve, 1693-ban Kolozsvárott
saját  nyomdát  alapított,  és  a  világ  minden  tájáról  érkeztek  hozzá  megrendelések.  Mivel
azonban  nem  átallott  helyesírási  hibákat  javítani  és  egyéb  helyesbítéseket  eszközölni  a
Bibliában,  sokan azzal  vádolták,  hogy meghamisítja  a  szent  szöveget.  Azt  sem nézték  jó
szemmel,  hogy  a  latin  helyett  a  magyar  tanítási  nyelv  bevezetését  tartotta  volna
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előnyösebbnek  az  iskolákban.  Misztótfalusinak  végül  a  zsinat  előtt  kellett  felelnie  újító
gondolataiért, és vissza kellett vonnia „felforgató” eszméit. 

Magyarországon  pedig  még  jó  ideig,  1844-ig  várni  kellett  a  nemzeti  nyelv
bevezetésére, minek következtében az írástudatlanság mértéke is jelentősen nagyobb maradt,
mint a nemzeti írásnyelvet használó országokban, például Angliában vagy Hollandiában. 

Oktatásügyi reformok

A helyzeten csak keveset változtatott az 1777-ben kiadott Ratio Educationis, Mária
Terézia (1717–1780) tanügyi rendelete, melynek révén az állam első alkalommal szabályozta
az addig egyházi irányítás alatt álló oktatásügyet. A rendelet 1806-ig volt érvényben, ekkor I.
Ferenc hagyott jóvá hasonló szellemben egy következőt, a Ratio Educationis II-t. Ám az írás-
olvasás tudománya továbbra sem juthatott a tömegek birtokába. A magyar nyelv nem játszott
szerepet a közép- és felsőfokú oktatásban – a tanítás a népiskolákat kivéve latin nyelven folyt.
Egyébként sem átfogó, országos törvényről volt szó; ilyenre még soká kellett várni.

Az általános tankötelezettséget bevezető 1868. évi XXXVIII. törvénycikk báró Eötvös
József (1813–1871) vallás- és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik. Előbb megjelent,
mint  pl.  az  angol  vagy az  olasz  népoktatási  törvény,  de  ennél  is  fontosabb,  hogy óriási
változást hozott – noha ezt elegendő népiskolai tanterem, tanító és tankönyv híján nem volt
egyszerű elérni. Ráadásul meg kellett értetni a szülőkkel, hogy nem elegendő csupán télen
iskolába engedniük a gyerekeiket, hanem a tavaszi–őszi munkálatok idején is iskolapadban a
helyük, és így tovább. Ugyancsak hatalmas előrelépés volt, hogy ez a törvény már kimondta:
minden gyermeket anyanyelvén tanítsanak a népiskolában.

Hogy hol tartottunk akkor, amikor Eötvös reformja megszületett, azt jól mutatják az
1870. évi népszámlálás adatai. Hivatalosan ekkor mérték fel először Nagy-Magyarországon
az analfabéták számát; innen tudjuk: a 6 év fölötti lakosság 68,7%-a nem tudott sem olvasni,
sem írni. A nőket tekintve ez az arány még kedvezőtlenebb volt. 

Az  erőfeszítések  azonban  jelentős  eredményt  hoztak.  1880-ra  a  hazai  lakosság
kevesebb,  mint 60%-a volt  analfabéta,  1900-ban kevesebb, mint  40%-a, 1920-ban 15%-a,
1940-ben ~5%-a, a 60-as évekre pedig mindössze 2%-a. Jelenleg ez az érték 1% körüli.

De korántsem mondhatjuk el, hogy az analfabétizmusnak mára belfellegzett. 

Napjaink analfabétái

Az ENSZ első ilyen jellegű felmérése szerint, 1957-ben az emberiség mintegy 44%-a
bizonyult írástudatlannak. 1978-ra ez az arány 32,5, 1990-re 27, a múlt század végére pedig
16%-ra csökkent. 

Az analfabéták számát napjainkban – amikor a Föld lakosainak száma már meghaladja
a 7 milliárdot – 800 millió és 1 milliárd fő közöttire becsülik. Az írástudatlanok arányszáma
az összlakosságon belül mindenhol csökken ugyan,  ám abszolút számuk évről évre nő.  A
legnagyobb hátrányokat jelző statisztikák Afrika és Ázsia elmaradott országaiból kerülnek ki.
S nem kizárt, hogy még annál is rosszabb a helyzet, mint amit a számok mutatnak. Hiszen a
magukat írni-olvasni tudónak vallók sem mind a tollforgatás (billentyűzés) virtuózai, vagy
rendszeresen  olvasó  emberek  –  talán  épp  csak  megtanulták  a  betűvetést  és  a  szövegek
silabizálását  néhány éves iskoláztatásuk során.  És ők még szerencsések.   Az UNICEF, az
ENSZ  Gyermekalapja  1990  óta  küzd  azért,  hogy  a  világon  minden  gyermek  iskolába
járhasson, ám közülük több mint 100 millió még mindig nem élhet e jogával. 
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Sejthetjük,  mekkora hátrányt  jelenthet  ez az érintettek számára a mindennapokban,
illetve  a  modern  ipari  társadalmak  munkaerőpiacán.  Ezért  is  határozott  úgy  az  ENSZ
Nevelésügyi,  Tudományos  és  Kulturális  Szervezete,  a  UNESCO  1965-ös  teheráni
világkongresszusán,  hogy  szeptember  8-a  legyen  az  Írástudatlanság  elleni  Küzdelem
Nemzetközi Naja.

Sokarcú analfabétizmus

Ami azt illeti, az írás- és olvasástanítás eredményességének javítása azért is időszerű,
mert az utóbbi évtizedekben az analfabétizmus új válfajai alakultak ki. 

Analfabétának az nevezhető (az ENSZ meghatározása alapján),  aki nem képes egy
egyszerű üzenet megírására vagy elolvasására. Félanalfabétának általában azt nevezhetjük, aki
olvasni tud, de írni nem. De azokkal kapcsolatban is használják ezt a kifejezést, akik épp hogy
elboldogulnak a betűvetéssel és az írott szó felismerésével. 

Elsődleges  analfabetizmus  az,  ha  valaki  nem  tanult  meg  írni-olvasni,  míg  a
másodlagos analfabetizmus azokat érinti, akik megtanultak ugyan, de a tanultakat elfelejtették
(ezt akár egészségügyi probléma is okozhatja).

Napjaink viszonylag újszerű jelensége: a funkcionális analfabetizmus. Elméletileg az
ezzel  küzdők  csoportjába  tartozók  sem  analfabéták,  bizonyos  szempontból  azonban
mégiscsak azok.  Csoma Gyulának és  Lada Lászlónak Az  Új Pedagógiai  Szemle  1997/06.
számában megjelent cikke (Tételek a funkcionális analfabetizmusról) például nagyon találó
definíciót  ad  róla.  Eszerint  a   funkcionális  analfabetizmus „...olyan  műveltségi  állapot,
amelyben az olvasni-írni tudás képességeinek megszerzett színvonala egyre kevésbé alkalmas
arra,  hogy  használható  legyen  új  információk  befogadására  és  közlésére,  új  tudás
megszerzésére, feldolgozására és kezelésére, személyközi interakciók lebonyolítására.” Egyes
felmérések szerint mindez jelenleg hozzávetőlegesen a magyar lakosság negyedére igaz!

Ok és okozat

Akad olyan tudós, aki a siettetett írás- és olvasástanításban látja a probléma gyökerét,
mivel  az  nem  teremt  megfelelő  lehetőséget  az  alapok  biztos  elsajátításához;  mások  az
olvasáskultúra hanyatlásában látnak problémát. Tény, hogy egyre kevesebbet olvasunk. Egy, a
Tiszatáj című  folyóirat  2002.  februári  számában  bemutatott  olvasásszociológiai  felmérés
szerint (Gereben Ferenc: Olvasáskultúránk az ezredfordulón), míg 1985-ben például a felnőtt
magyar  lakosság  5,4%-a  nem  olvasott  semmit,  addig  2000-ben  már  a  12,2%-a.  A
sajtótermékeket  és  könyvet  is  rendszeresen  olvasók  aránya  ugyanakkor,  a  jelzett  éveket
összehasonlítva, 18,1%-ról 9,1%-ra csökkent. Elgondolkodtató.

És  az  analfabétizmus  tombolása  csak  még  hevesebbnek  tűnik,  ha  a  fogalmat
tágasabban  értelmezzük.  Újabban  analfabétának  nevezik  azokat  is,  akik  teljes  mértékben
képtelenek  tájékozódni  bizonyos  területeken.  A digitális  írástudatlanok  például  egyáltalán
nem konyítanak a számítógép-kezeléshez; számuk hazánkban jelenleg csaknem 4 millió fő.
De mind gyakrabban hallhatunk pénzügyi analfabétákról, műszaki analfabétákról is, és így
tovább.

Egy biztos: a modern kor embere számára nélkülözhetetlen a széles körű tájékozottság
–  márpedig  az  információforrások  jelentős  részét  az  írás-olvasás  és  a  számítógépek
segítségével érhetjük el. S bár úgy tűnhet, hogy az analfabetizmus sosem vész el, csak új arcot
ölt,  a tudásért folyó küzdelmet sosem szabad feladni. A homo sapiens,  az értelmes ember
ennél kevesebbel nem érheti be.  
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37-43. oldal
Ókori információs forradalom

Főnícia: a betűírás bölcsője 

Általában a tűzcsiholást, a kereket, a szövőszéket, az elektromos energia felhasználását
vagy a számítógépet, és az ehhez hasonló találmányokat sorolják azok közé,  amelyek
döntő módon változtatták meg az emberiség életét. A betűírás már nem feltétlenül kap
helyet  e  képzeletbeli  listán,  pedig  talán  megérdemelné,  hiszen  általa  a  korábbinál
mérhetetlenül  egyszerűbbé  vált  az  információk  rögzítése,  forradalmasítva
kommunikációs lehetőségeket. E téren pedig sokat köszönhetünk egy ókori népnek: a
föníciaiaknak.

Miközben nap mint nap használjuk az iskolában elsajátított ábécé latin betűit – amikor
posztolunk a közösségi oldalakra, e-mailezünk, chatelünk, sms-ezünk, sebtében felfirkantunk
egy jegyzetet, vagy gondosan kivitelezett, személyre szóló, kézírásos üzenetet írunk valakinek
–, aligha ötlik fel bennünk, hogy bármi közük is lehetne az arámi, a héber, az arab vagy az
indiai íráshoz. Pedig eredetük közös: bölcsőjük, akárcsak a görög és az etruszk betűké, az
ókori Fönícia. De miért épp az? Ha utánajárunk, kiderül, hogy ennek okai összetettek, mégis
maguktól értődők.

A találékony föníciaiak

Mit tehetnek azok, akik egy keskeny,  mintegy 350 km hosszú és körülbelül 40 km
széles,  javarészt  sziklás  hegyekkel  borított  területen  kell  boldogulniuk  a  Földközi-tenger
partján?  Miután  az  adott  körülmények  között  mezőgazdasági  művelésre  igen  csekély
lehetőség van, a tenger felé fordulnak. Halászni kezdenek, továbbá hajókat építenek (hiszen a
hegyvidéken fa azért akad), és kereskedni kezdenek. Pontosan ez történt a föníciaiakkal.

Egykori „bázisuk” javarészt a mai Libanonban alakult ki, de a mai Izraelbe, Szíriába
és  Palesztinába  is  átnyúlt.  Hérodotosz  görög  történetíró  úgy  vélte,  a  Vörös-tenger  felől
nyomultak  későbbi  hazájukba.  Úgy tudjuk,  társadalmukat  számos  kisebb sémi  népcsoport
alkotta, melyek egységes államot sosem hoztak létre; városállamaik – Arvád, Akko, Akkra,
Türosz,  Szidón,  Büblosz,  Berütosz  és  Aradosz és  a  többi  –  szorosan együttműködtek,  de
politikailag  önállóak  maradtak.  Az  i.  e.  13.  századig  több  évszázadon  át  Egyiptom
vazallusaiként éltek, majd függetlenséget vívtak ki.  Az, amit ma föníciai kultúraként tartunk
számon, i. e. 1200 körül jelent meg és körülbelül 500 éven át virágzott.

A föníciaiak  óriási  távolságokat  tettek  meg  a  vízen,  amihez  kétféle  vízi  járművet
használtak:  könnyű,  jól  irányítható  hajót  négyzet  alakú vitorlával  és  két  sornyi  evezővel,
valamint nagyobb, súlyosabb hajót két négyzet alakú vitorlával, egy nagyobb középvitorlával
és orrvitorlával, a jelentősebb rakományok mozgatásához. Általában nappal hajóztak a partok
mentén, éjszakára pedig a szárazföldön vertek tábort, ám távoli úti cél esetén a vízen kellett
maradniuk. Az éjjeli tájékozódáshoz csillagászati ismereteikre is szükségük volt – a mindig
észak felé látható Sarkcsillag alapján igazodtak el.

Eljutottak Indiába, a brit szigetekre, egyes feltételezések szerint talán Amerikába is;
valószínűleg ők fedezték fel a Kanári-szigeteket, Madeirát és az Azori-szigeteket; Hérodotosz
szerint  az  i.  e.  6.  században  körbehajózták  Afrikát.  A  szárazföldön  is  kereskedtek,
tevekaravánjaik  ugyancsak  hatalmas  távolságokat  tettek  meg  Kelet  felé,  Kis-Ázsiába  és
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Mezopotámiába, valamint Afrikába, amit akkor még egy keskeny szárazföldi átjárón keresztül
is elérhettek. 

Világhódító hatalmak

Mivel kereskedett ez az ügyes hajós nép? Amivel csak lehetett. Akadt a készleteikben
mirha, porcelán, elefántcsont, selyem és más szövetáru, drágakő, arany, ezüst, ón, márvány,
üveg,  fűszer,  gabona,  élő  állat,  és  „természetesen”:  sok  rabszolga.  A  föníciaiak  saját
termékeiket  is  sikerrel  értékesítették.  Keresett  cikk  volt  akkoriban  újdonságnak  számító,
színes  sávokkal  szőtt  textilárujuk,  tüskés  bíborcsigából  kivont  festékkel  színezett  türoszi
bíborszövetük, divatos volt a föníciai üvegáru, ékszer, dísztárgy, de nagy kereslet alakult ki a
föníciaiak  által  készített  istenszobrok  iránt  is.  Az  sem véletlen,  hogy a  föníciai  Büblosz
városának  nevéből  származnak  biblia,  bibliotéka  (könyv,  könyvtár)  szavaink:  ez  a  város
papiruszkereskedelmi központ volt.  

Fönícia  a  kereskedelmi  tevékenység kiterjesztéséhez  a  megfelelőnek  ítélt  helyeken
kereskedelmi telepeket is létrehozott. Ezek körül nemegyszer nagy piaci központok fejlődtek
ki, máskor pedig jelentős városok is épültek – így keletkezett például Karthágó. Ez az ókori
nép meggyőző példát mutatott arra, hogyan lehet világszerte  hódítani fegyveres erő bevetése
nélkül  is,  hiszen kolóniái  az i.  e.  10.  századtól  jelen voltak például  Cipruson és Kisázsia
partvidékén,  Szicíliában,  Máltán,  Szardínián  és  Ibizán,  valamint  Észak-,  majd  Nyugat-
Afrikában is. 

Ám tudjuk: semmi sem tart örökké, és mindig felbukkannak a színen új hódítók. Az i.
e.  6.  században  Fönícia  perzsa  fennhatóság  alá  került.  Később  a  görögök  a  tengeri
kereskedelemből  is  mindinkább  kiszorították,  majd  makedón  támadásokkal  kellett
szembenézie, végül pedig a Római Birodalom részévé vált.

Hogy  miért  volt  szükségük  a  föníciaiaknak  praktikus,  egyszerűen  használható
írásrendszerre, az a napnál is világosabb: a szerteágazó kereskedelmi ügyletek zökkenőmentes
ellátása,  a  távollévők  közötti  kapcsolattartás  igénye,  a  megállapodások  rögzítése  és  az
árukészletek nyilvántartása ezt egyaránt megkívánhatta. Mivel pedig betűábécék már léteztek,
csupán azok továbbfejlesztésére volt szükség, hogy megszülethessen a 22 betűből álló föníciai
ábécé. 

A Nagy Puzzle

Az első ismert föníciai  írásos emlék Ahiram király kőszarkofág-fedelének peremén
maradt fenn, valószínűleg az i. e. 10. századból. A szarkofág több másikkal együtt egy 1923-
as földcsuszamlás után került  elő Libanon területén,  az egykori Bübloszban – 10 méteres
mélységből. 

Ennél  is  érdekesebb  a  Mésa  moabita  király  Izrael  elleni  hadjáratának  sikerére
emlékeztető Mésa-sztélé vagy moabita kő i. e. 890–830 között készült győzelmi feliratának
felfedezése. Ez azzal indult, hogy egy elzászi származású misszionárius-lelkész,  Frederick
Augustus Klein (1827–1903) az Egyházi Missziós Társaság megbízásából Názáretben, majd
Jeruzsálemben vállalt szolgálatot. A mai Jordánia területén is utazgatott,  és az itt található
Kerak  térségében  hírt  hallott  egy  érdekes,  vésett  felirattal  ellátott,  régesrégi  kőről.  Ez
felkeltette érdeklődését, így utánajárt a dolognak, és 1868. augusztus 19-én meg is lelte a
követ az ókori moábi főváros, Díbón (ma: Dhiban) közelében. A 124x71×71 cm-es, fekete
bazalttáblára rótt felirat ekkor még kitűnő állapotban volt. Klein bejelentette felfedezését a
jeruzsálemi német konzulnak. A konzul tárgyalásokat kezdett a helybeli beduinokkal, amiről
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viszont francia és angol diplomaták is tudomást szereztek – és természetesen ők is nagyon
szerették volna saját hazájuknak megszerezni az értékes lelelet.

Egy  Jeruzsálemben  tartózkodó  francia  orientalista,  Charles  S.  Clemont-Ganneau
(1846–1923)  is  értesült  a  történtekről,  ezért  1869  októberében  arab  közvetítőt  küldött  a
helyszínre, aki a feliratról vázlatos másolatot készített. A tudós ennek alapján felismerte, hogy
valóban fontos felfedezésről van szó, így rövidesen egy másik közvetítőt bízott meg azzal,
hogy készítsen lenyomatot a feliratról. A beduinok azonban a fokozódó érdeklődés miatt ezt
már nem vették jónéven. Úgy sejtették, hogy a kő esetleg kincset  rejthet, de mindenképp
pénzt  hozhat  a  konyhájukra,  ezért  megtámadták  és  elűzték  a  közvetítőt,  akinek  hanyatt-
homlok kellett menekülnie a még meg sem száradt, szakadt lenyomattal. A helyiek ezek után
széttörték  az  évezredeken  át  épen  maradt  követ,  mégpedig  úgy,  hogy  tüzet  rakva
felforrósították, majd hideg vízzel leöntötték. A kőtábla darabkáit a jeruzsálemi régiségpiacon
próbálták értékesíteni.

Clermont-Ganneau  ezután  valóságos  puzzle-játékba  kezdett,  felkutatva  és
megszerezve a kődarabokat. Fáradozásainak köszönhetően, felfedezése után 23 évvel sikerült
a  tábla  nagyobb  részét,  körülbelül  kétharmadát  újra  összeállítani.  Ma  a  sztélét,  a  felirat
másolatát és lenyomatát is a Louvre-ban őrzik.

Találékony megoldások

Vajon miből indulhattak ki a föníciaiak, amikor írásrendszerüket létrehozták? Tudjuk,
hogy  eleinte  az  egyiptomiaktól  merítettek  ötletet.  Az  ókori  Egyiptom  monumentális,
látványos  díszírása  a  hieroglifaírás  volt,  melynek  első  ismert,  már  teljesen  kiforrott
íráskultúrára  utaló  töredékei  körülbelül  5000  évesek.  A  képszerű,  nagyon  mutatós
hieroglifaírásból, vele párhuzamosan alakult ki a hieratikus (papi) írás, jóval egyszerűbb, képi
jellegüket kevéssé őrző formákkal – melyeket jellemzően írónáddal vagy ecsettel vittek fel
papiruszra. Ezt a hétköznapi praxisban hatékonysága miatt jól alkalmazható írásfajtát, mely
levelezéshez, gazdasági feljegyzések készítéséhez, irodalmi szövegek rögzítéséhez szolgált, a
föníciaiak is átvették. A föníciai betűábécé megalkotásához viszont minden bizonnyal  legelső
protosinai és ugariti betűírások nyújtottak támpontot.

A protosinai betűírást 1904 óta ismerjük – ebben az évben történt, hogy Flinders Petrie
(1853–1942) angol egyiptológus vezetésével kutatócsoport érkezett a Sinai-félszigetre azzal a
céllal,  hogy a Serabit el-Khadim fennsíkon régészkedjen. A legértékesebb kincsre azonban
mégsem a tudós férfiak bukkantak rá, hanem Petrie felesége, Hilda, aki egy helyi rézbánya
bejáratánál nyolc, feliratokkal ellátott kőtáblára bukkant. A táblákon összesen 150, elnagyolt
egyiptomi hieroglifának tűnő írásjel szerepelt, ám mindössze 32-féle; az i. e. 1500-1900 körül
készült,  betűírásos  feliratok  jelentését  1915-ben   fejtette  meg  Alan  Henderson  Gardiner
(1879–1963) angol egyiptológus, nyelvész és filológus. 

A mai  Nyugat-Szíriában,  Libanon  közelében  is  létezett  egy  fejlett  íráskultúrával
rendelkező városállam. Ugarit néven ismerjük, az i. e. 15–14. században a minószi–szíriai
kereskedelem legfontosabb  központjaként  működött,  és  a  környező  királyságok  között  is
vezető szerepet töltött be. A rendszeres északi és keleti támadások miatt szövetséget kötött
Egyiptommal  –  így  az  ókori  egyiptomi  dokumentumok  is  gyakran  említik.  Azt  azonban
sokáig  csak  találgathatták  a  kutatók,  pontosan hol  is  lehetett.  Erre  1929-ben  derült  fény,
amikor  is  Ras  Samrában  egy földműves  régi  sírkamrát  fedezett  fel  a  földjén  –  melynek
nyomán Ugarit romjai is előkerültek. 
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A város a hódító tengeri népek portyázásai miatt veszett oda, az i. e. 12. században.
Könyvtárának  romjai  jelentős  mennyiségű  ékírásos  agyagtáblát  őriztek  meg,  melyek
szövegének vizsgálata során Hans Bauer (1878–1937), a Hallei Egyetem professzora, a keleti
nyelvek tudósa megállapította, hogy az ugaritiak 30 jelből álló betűírást alkalmaztak.

Ökörtől – betűig

A föníciaiak az i. e. 14-13. században hozhatták létre saját ábécéjüket, az akrofónia
elvét érvényesítve. Ennek lényege, hogy egyes kiválasztott szavak jeleit azok első hangjaihoz
társítják;  a  betűk  nevei  és  formái  tehát  az  általuk  eredetileg  ábrázolt  dolog  nevéből  és
formájából  erednek.  Így  lett  az  első  föníciai  betű  a  halef  (ökörfej),  a  torokhangszerű  ha
jeleként. Ezt követte a bét (ház), a gimel (teve), a dalet (ajtó), a hé (ablak), a váv (horog), a
zajin (fegyver), a hét (valószínűleg: kerítés), a tét (kerék), a jod (kéz), a khaf (tenyér),  mém
(víz), a nun (hal vagy kígyó), a számeh (támaszték, pillér), az ajin (szem), a pé (száj) a cádi
(jelentése nem teljesen tisztázott), a kof (majom), a rés (fej), a sin (fog) és a táv (jel) betű. 

Ez  az  írásmód  csak  a  mássalhangzókat  jelölte;  olvasáskor  a  szövegösszefüggésből
lehetett  a  hiányzó  magánhangzókra  következtetni.  Ezenkívül  jobbról  balra,  vízszintesen
haladt,  és  kezdetben  szóközöket  sem  tartalmazott  –  a  szavakat  csak  később  kezdték
pontokkal, vonalakkal elkülöníteni egymástól. 

Az  „új”  találmányban,  a  betűírásban  rejlő  lehetőségekre  a  föníciaiakkal  gyakorta
konfliktusba kerülő görögök is felfigyeltek. Valószínű, hogy mind az ugariti, mind a föníciai
írásrendszert  ismerték,  és  ezekből  kiindulva,  az  i.  e.  8-9.  század  fordulója  táján  ők  is
kialakították  saját,  24  betűből  álló,  továbbfejleszett  ábécéjüket.  Néhány  korábbi
mássalhangzójelet  kiiktattak,  néhányat  bevezettek  (ezek:  a  khí,  a  fí  és  a  pszí).  A világon
elsőként  a  magánhangzókat  is   jelölték  –  eleinte  csak  az  alfát,  az  epszilont,  az  iótát,  az
omikront és az ipszilont, később az ómegát (ó) és étát is (é). E folyamat során lett a föníciaiak
halefjéből a-t jelölő alfa betű, a bétből béta, a gimelből gamma, a daletből delta, és így tovább.

Sokáig tartotta magát az a vélekedés, hogy a mi életünkben oly fontos szerepet játszó,
i.  e. 600 körül született latin betűs írás közvetlenül a görögből származik – ám ez a tézis
napjainkra megdőlt. Ma úgy tudjuk, hogy a rómaiak az etruszkoktól vették át az ábécét, és a
görögből mindössze a B, D, O, X betűket hasznosították. Ám a latin betűs írásnak így is köze
van a föníciaihoz, hiszen az etruszkok ábécéje ugyancsak a föníciaiból és az ugaritiból indult
ki.
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Így tehát, bár Fönícia már a múlté, kultúrája máig is, ránk is hat – és ezen lényegében az sem
változtat, hogy korunk embere mind többször választja toll helyett a billentyűzetet és könyv
helyett a monitort.

15

Egyszerű, de nagyszerű
Az, hogy csupán 32-féle jel  szerepel a Sínai-félszigeten 1904-ben

megtalált  kőlapokon,  óriási  jelentőségű  dolog,  hiszen  merőben  új
gondolkodásmódot jelez az írástevékenységben. Korábban minden egyes új
szó,  jelenség,  fogalom  leírásához  újabb  és  újabb  írásjeleket  kellett
teremteni, illetve szótagírást lehetett alkalmazni. 

Az utóbbit úgy képzelhetjük el, hogy a hosszabb hangalakú szavakat
egyszótagos szavak egymás mellé helyezésével írták le – ennek megfelelően
mondjuk a sivár szót úgy jeleníthetnénk meg, hogy egymás mellé írnánk a
síléc és a várépület képszerű vagy kevésbé képszerű szimbólumát. 

A Sínai-félsziget  bányáiban egykor  robotra  kényszerített  ósemiták
ehelyett – írásjeleket kölcsönözve az egyiptomi hieroglifák közül, és azokat
egyszerűsített  formákban  saját  nyelvükhöz  igazítva  –  olyan  írásmódot
alkalmaztak,  amelynek  jelei  már  csupán  egy-egy  mássalhangzóhoz
tartoztak.  Ilyen  módon  kisszámú  írásjelet  kellett  elsajátítani,  és  azok
kombinációival bármit könnyedén ki lehetett fejezni.



50-56. oldal
Orvoslás és mágia

Gyógyító papirusztekercsek

Az ókori Egyiptomban az orvoslás és a mágia még nem különültek el egymástól, ám
azért mégsem kizárólag a hókuszpókuszban vagy az ima erejében bízhattak a gyógyulni
vágyó  betegek.  A birodalom  abban  az  időben,  akkori  mércével  mérve  már  fejlett
orvostudománnyal  rendelkezett,  amiről  számos,  papiruszon  fennmaradt  írás  is
tanúskodik.

A ma ismert  legkorábbi,  gyógyítással  foglalkozó papirusz  körülbelül  4000 éves.  A
neves angol egyiptológus és régész, Flinders Petrie (1853–1942) talált rá a Kairótól kb. 100
km-re délnyugatra  fekvő Kahunban,  1899-ben,  sok másikkal  együtt.  A kahuni  papiruszok
közül egyesek matematikai szövegeket őriztek meg, mások üzleti feljegyzéseket, himnuszokat
vagy épp állatorvosi eljárásokat,  de olyan is akadt,  amely női bajok elleni gyógymódokat
ismertetett. 

Ez utóbbiból kiderül,  hogy az egykori egyiptomiak úgy vélhették,  a legtöbb szervi
probléma  a  nőknél  a  méh  rendellenes  működéséből  ered  –  legyen  szó  szemfájdalomról,
végtagfájdalomról  vagy  épp  fogfájásról.  A  méh  kóros  működése  esetén  pedig  arra
következtettek,  hogy  a  páciens  valamiféle  égett  szagot,  füstöt  lélegzett  be,  ezért  ismét
ugyanezt kell tennie, ha a bajától szabadulni szeretne; más esetekben tej vagy méz méhbe
fecskendezését  javasolta  az orvos.  A fájó tagok gyógyítására olajos,  iszapos helyi  kezelés
igénybevételét   tanácsolta.  Szájon át  szedendő gyógynövények, gyümölcsök, méz, és ezek
tejjel,  sörrel  hígított  keverékei  is  gyakran  szolgáltak  gyógyszerként.  Esetenként  furcsább
dolgok, például akár krokodilürülék alkalmazását is előírhatta a gyógyító. S hogy ki számított
annak? Erre csak összetett választ lehet adni.

Égi segítséggel

Sokan az  i.  e.  27.  században  élt  Imhotepet  tartják  az  első  ismert  gyógyítónak,  az
egyiptomi   orvoslás  megalapítójának.   A tudós  a  III.  dinasztiabeli  Dzsószer  fáraó  alatt
szolgált,  szerteágazó tevékenységéről sokat elárul címeinek ma már kissé megmosolygtató
felsorolása:  „Egyiptom  királyának  kancellárja,  orvos,  első  a  rangsorban  Felső-Egyiptom
királya  után,  a  Nagy  Ház  felügyelője,  örökös  nemesember,  Héliopolisz  főpapja,  építész,
legfőbb ács, szobrász és vázakészítő”. Most a legtöbben talán a napjainkban is megtekinthető,
szakkarai lépcsős piramis tervezőjeként ismerik őt, ám orvosként is hatalmas renoméja volt;
halála után az istenek sorába emelkedett. 

Szakkara,  ahol  Dzsószer  lépcsős  piramisa  áll,  Kairótól  30  km-re  található,  és
Memphisz  legősibb  temetője,  nekropolisza,  Memphisz  pedig  az  ókori  Egyiptom  egyik
fővárosa, a vallási élet és az orvosképzés fontos központja volt. Ezen a helyen értelemszerűen
jelentős kultusza volt Imhotepnek, de itt alakult ki az úgynevezett memphiszi háromság is,
melyhez  egy  istenek  alkotta  család  tagjai  kötődnek:  Ptah,  Szahmet  és  Nofertum.  Ptah  a
memphiszi vallás főistene, világteremtője volt, a termékenységet és a túlvilági újjászületést
képviselő Nofertum az egyik fia, míg Szahmet a felesége. A vérmes hitvest a perzselő nap
oroszlánfejű  istennőjeként  jelenítették  meg;  őt  az  anyák  és  az  orvosok oltalmazójának,  a
háború, a gyűlölet és halál, valamint a járványok úrnőjének tartották.
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A  betegségekért  és  gyógyulásért  felelős  istenek  jóindulatának  megnyerése  papi
feladatnak  számított.  Szahmet  tisztelői  járványveszély  esetén  természetesen  a  Szahmet
papjaiként működő „orvosok” közbenjárását vehették igénybe, akik azon munkálkodtak, hogy
a  betegségdémonoknak  parancsoló  istennő  jóindulatát  megnyerjék.  A  szunuk  másképp
dolgoztak: gyógyszereket állítottak össze, és akár sebészeti beavatkozást is végeztek. Persze
nem mindig csak emberi pácienseket fogadtak, hiszen az állatgyógyászat ez idő tájt még nem
vált  el  a humán orvoslástól,  és nemcsak orvosként  dolgoztak,  hanem ezzel párhuzamosan
mindenféle más foglalkozást űzhettek, ahogyan azt Imhotep példája is mutatja. Végül pedig:
szükség  esetén,  ha  esetleg  a  papi  fohász  vagy a  szunuk  mágikus  ráolvasással  kombinált
gyógymódja  nem  bizonyult  eléggé  hatékonynak,  varázslók  segítették  az  egészség
visszaszerzését.

Orvostól betegig

Talán mondanunk sem kell,  hogy nem ugyanazok kezelték a hierarchikus  rendszer
különféle  fokain  állókat;  mások  voltak  az  uralkodó  orvosai,  mások  a  hadsereget  ellátó
orvosok, és így tovább. Hérodotosz (~ i. e. 484–425) görög történetírótól, aki i. e. 450 körül
járt Egyiptomban, azt is megtudhatjuk, hogy bár az orvosok többféle hivatást tölthettek be
egyidejűleg, nemegyszer bizonyos betegségek specialistáivá váltak: „Az orvosi tudomány úgy
van  náluk  felosztva,  hogy minden orvos  csak  egy  betegséget  gyógyít,  és  nem többet.  Így
minden hely orvosokkal van tele; vannak orvosok, akik a szemet gyógyítják, mások a fejet,
mások a fogat, mások az altesti bajokat, és mások a belső betegségeket.”

Az élet  palotájának  vagy egészség  házának,  élet  házának  nevezett  szentélyeket  is
felkereshették  a  betegek.  Az éjszakát  ezekben  tölthették,  hogy álmukban  isteni  sugallatot
kaphassanak felépülésükhoz, megmosakodhattak abban a vízben, amelyet a gyógyító istenek
mágikus  szöveggel  ellátott  szobraira  csorgattak,  majd  összegyűjtöttek  számukra  a  papok,
áldozatot mutathattak be gyógyulásuk érdekében, és feltehetően szunuk is rendelkezésükre
álltak. Gyakran ugyanezekben a templomokban folyt a papok és orvosok képzése.

Érdekes,  hogy  a  holttestek  tartósításának  módját  magas  szintre  emelő  ókori
egyiptomiak boncolási gyakorlatot nem folytattak. A múmiákat készítő papok jellemzően nem
gyógyítottak, a gyógyító papok, az orvosok pedig nem mélyítették el anatómiai tudásukat a
holttestek  szisztematikus  tanulmányozásával.  A hagyományokra  építve  és  praxisuk  során
azonban így is sok ismeretet halmoztak fel, és némelyikük írásban is összefoglalta tudását.
Ennek is köszönhető, hogy fogalmat alkothatunk tevékenységükről, hiszen a dokumentumok
vagy azok töredékei szerencsés esetben fennmaradtak. Ilyenek a már bemutatott kahuni orvosi
papiruszokat követően, i. e. 1700 körül készült Ramesszeum-papiruszok is.

A Ramesszeum a Ramszeszekkel áll összefüggésben. Az első, azaz I. Ramszesz (~ i. e.
1340–1290)  csupán halála  előtt  másfél  évvel  lépett  trónra,  nagy mutatványokra  nem volt
ideje, habár a híres karnaki templomot azért tovább építtette. Őt fia, I. Széthi váltotta, sok
templomot helyreállíttatva, folytatva a karnaki építkezést is, ám mindössze 9 évvel élve túl
apját. Széthi fia azonban II. Ramszesz néven Egyiptom egyik legjelentősebb uralkodójává vált
– 66 éven át vezette a birodalmat. Ez idő alatt nemcsak Karnak és Luxor további fejlesztésére
fordított nagy gondot, de saját monumentális nyugat-thébai halotti temploma, a Ramesszeum
megépítésére is. A Ramesszeumról a nyugati világ 1798 nyarán szerezhetett tudomást, amikor
is a hódító Napóleon – régészek seregét is magával utaztatva – csapataival Thébába érkezett.
A templom egy korábbi  temetőre épült.  Így történhetett,  hogy az itt  is  feltárásokat  végző
Flinders  Petrie  kutatóinak  egyike,  James  Quibell  egy  évszázad  elteltével,  1896-ban,  a
Ramesszeum felderítése  során  rátalálhatott  arra  a  fadobozra,  amely  egy  téglával  kirakott
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aknában,  a  templom mögött  rejtőzött,  belsejében  írásos  leletegyüttessel.  Az írások  között
orvosi  szempontból  három érdekes  akadt,  melyek ma a Ramesszeum III.,  IV.  és  V. nevet
viselik. 

Minden esetre

A Ramesszeum III.  szemészeti  tárgyú  írás,  de  emellett  például  a  Santorini  vulkán
kitöréséről  és  az általa  okozott  egészségügyi  problémákról  is  szót ejt.  A Ramesszeum IV.
gyermekek  gyógyításával,  ehhez  használatos  varázsigékkel  foglalkozik,  továbbá  női
egészségügyi problémákra és a fogamzásgátlás kérdésére is kitér, míg a Ramesszeum V. (amit
a  legtöbb  hasonló  papirusszal  ellentétben  nem  egyszerűsített  hieratikus  írással,  hanem
hieroglifákkal írtak) izomfájdalmak, végtagproblémák esetére ad tanácsokat. 

Híres orvostörténeti emlék a 4,5 méter hosszú papirusztekercsen fennmaradt Edwin
Smith-papirusz is: ez a világ legrégebbi sebészeti témájú írása. Vannak, akik úgy vélik, hogy
szerzője akár maga Imhotep is lehetett.  48-féle sérülésre ajánl orvosi megoldást – minden
esetben megadva a sérülés jellegét, a diagnózist,  a prognózist és a kezelésmódot. Későbbi
lábjegyzetek is találhatók benne. A dokumentum a fej sérüléseinek leírásával kezdődik és a
testrészek  sorrendjében  lefelé  halad,  megemlíti  a  sebek  összevarrását,  a  fertőzések
megelőzését és gyógyítását mézzel, valamint a vérzéscsillapítást nyers hússal, és anatómiai
ismereteket is rögzít. A szöveg eredetileg 4500-5000 éve íródhatott, ám sajnos, csak egy i. e.
16. századi másolat maradt fenn belőle, hiányosan. Mai nevét egy amerikai gyűjtő, Edwin
Smith  (1822–1906)  után  kapta,  aki  egy  kereskedőtől,  Musztafa  agától  vette  1862-ben,
Luxorban.  Smith tisztában lehetett  a hieratikus  szöveg jelentőségével,  de lefordítania nem
sikerült.  A  papiruszt  lányára  hagyta,  aki  pedig  a  New  York  Historical  Societynek
adományozta, így közkinccsé válhatott. Később az irat a New York Academy of  Medicine
könyvtárába  került.  Elsőként  James  Henry  Breasted  (1865–1935)  amerikai  archeológus,
egyiptológus és történész közölt  róla  fordítást,  átiratot és tanulmányt  1930-ban;  manapság
digitalizált változata is megtekinthető az interneten.

Egy másik, ugyancsak nagy jelentőségű ókori egyiptomi orvosi papirusz Georg Moritz
Ebers  (1837–1898)  német  egyiptológus  nevét  viseli  –  mivel  ő  talált  rá  1873–74  telén
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Luxorban.  A körülbelül  i.  e.  1550-ben  íródott  Ebers-papirusz   most  a  lipcsei  egyetemi
könyvtárat gazdagítja. Több mint 20 m hosszú, 30 cm széles, hieratikus írással készült, és
tartalmát illetően több forrásból származó gyűjtemény.  A betegségek rendkívül széles skáláját
érinti, 700-féle recepttel és javaslattal, melyek között éppúgy megtalálható a válasz arra, hogy
mi  a  teendő  krokodilharapás  esetén,  mint  arra,  hogyan  szüntethető  meg  a  nagylábujj
körmének fájdalma.  Fogamzásgátláshoz datolyából,  mézből  és  akáciából  készült  kencével
átitatott  gyapjúlabdacs  hüvelybe  helyezését  ajánlja,  cukorbetegség  esetére  zöld  datolyát,
uborkavirágot,  bodzát  és  más  növényi  összetevőket,  sört  és  tejet  tartalmazó  egyeveleg
kortyolgatását javasolja, de a férgek és kártevők elleni védekezésre, továbbá a testápolás, a
higiéné  fontosságára  is  kitér.  Az irat  mindezen  túl  az  anatómiai  tudás  bővülését  mutatja,
hiszen viszonylag pontos leírást ad a keringési rendszerről, a testet behálózó erekről, valamint
a szívről, mint a keringés központi szervéről. 

Fura, de hatásos?

A Hearst-papirusz i. e. 1450 körül készülhetett, III. Tuthmosis (avagy: Thotmesz) fáraó
uralkodásának idején, és ma Phoebe E. A. Hearst (1842–1919) nevét viseli.  Hearst ismert
amerikai  feminista  és  szüfrazsett  volt,  „ráadásként”  pedig  1901-ben  megalapította
megalapította a Kaliforniai Egyetem Antropológiai Múzeumát, amely 1992 óta szintén az ő
nevét viseli. Több mint 60 000 tárgyat adományozott az intézménynek, számos régészeti és
antropológiai  expedíciót  támogatva a kulturális  értékek feltárása érdekében.  1899-ben egy
hosszasabb egyiptomi expedíciót is finanszírozott, melynek eredményeként mintegy 20.000
ősi egyiptomi lelet került az egyetem tulajdonába.

George Reisner, az egyiptomi csapat egyik vezetője 1905-ben számolt be arról, hogy a
nevezetes orvosi dokumentumot 1901 tavaszán hozta be ajándékként táborukba egy közelben
lakó falusi Der-el-Ballasból, megköszönve, hogy a táborban keletkezett trágyából vihetett. A
papirusz hitelességét illetően – annak jó állapota miatt – kétségek merültek fel, de egyelőre a
hiteltelensége sem bizonyított.

Tartalmát tekintve általános orvosi irat, az egészségügyi/kozmetikai problémák széles
körét  tárgyalja,  kitérve  a  fejfájásra,  a  kiválasztó-  és  a  légzőrendszerre,  a  vérre,  az  erős
izzadságszag  megszüntetésére,  a  szőrtelenítésre,  de  még  az  olyan  sérülésekre  is,  mint  a
vízilóharapás, amelynek gyorsabb gyógyulásához például szikomormagos kötést ír elő (bár
ezt a gyógymódot nem túl sűrűn alkalmazhatták, mivel egy vízilóharapást elég nehéz túlélni). 

A hajdúsítás akkoriban sem volt egyszerű dolog, ehhez szamármájat kellett rothasztani
egy edényben, majd megfőzni, és a keletkezett kotyvalékot a fejbe dörzsölni. Akinek ez nem
volt  szimpatikus  megoldás,  ugyanezt  akár  egérrel  is  megpróbálhatta.  Mindezeknél  jóval
kellemesebbnek tűnik az a bőrszépítő keverék, amit márványporból, nátronporból, sóból és
mézből  lehetett  előállítani,  bedörzsöléshez.  Aki  az  összetevők  felhasználásakor  még  a
dokumentumban  ismertetett,  odaillő  varázsigét  is  elmondta,  minden  bizonnyal  még  jobb
eredményt remélhetett. 

Figyelmet  érdemel  az  i.  e.  1300  körül  keletkezett,  úgynevezett  Londoni  orvosi
papirusz  is,  általános  és  mágikus  tanácsokkal,  61  recepttel,  melyek  elsősorban
bőrelváltozásokra, szemproblémákra, a vérzések elállítására, a vetélés megakadályozására és
égési  sérülésekre  kínálnak  megoldást.  Ezt  a  papiruszt  1912-ben,  Lipcsében  ismertette  a
tudományos  világgal Walter  Wreszinski (1880–1935)  német  egyiptológus,  a  königsbergi
egyetem professzora.
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Gyűjtők és gyűjtemények

Szintén az i. e. 1300-as évekből származnak a Carlsberg-papiruszok, melyek közül a
VIII. számú egyik oldalán a szembetegségekről, másik oldalán szülési prognózisokról, teherbe
esésről, fogamzásgátlásról, a magzat nemének megjósolásáról lehet olvasni. A dokumentum a
Carlsberg Alapítvány tulajdonában van, de a Koppenhágai Egyetem Egyiptológiai Intézete
kezeli. Érdekességképp megjegyzendő, hogy az alapítványt Jacob Christian Jacobsen (1811–
1887)  dán  sörgyáros  hozta  létre,  majd  ez  az  alapítvány  támogatta  a  Carlsberg
Papiruszgyűjtemény létrehozását az egyetemen az 1930-as években, Hans Osterfeld (1863–
1943) dán könyvtáros és egyiptológus irányításával.

Ugyancsak az ókori egyiptom orvosi eljárásairól informál a Chester Beatty VI. néven
emlegetett, i. e. 1200 körül íródott  papirusz, amely Sir Alfred Chester Beatty (1875–1968) ír-
skót-angol származású,  amerikai bányamérnök és üzletember kéziratgyűjteményéből került
elő. Fejfájás elleni varázsigéket ír le és bélproblémák gyógymódjait foglalja össze; jelenleg a
British Museum  őrzi.

Az  i.  e.  1350  és  1200  közötti  években  írt  Berlini  orvosi  papiruszokat  egy  olasz
generális, Giuseppe Luigi Passalacqua (1794– 1849) találta meg Szakkarában, majd a porosz
IV. Frigyes Vilmos foglalta le 1827-ben a berlini Királyi Múzeum számára. Elsőként Heinrich
Karl Brugsch (1827–1894) német egyiptológus tanulmányozta a leletet, ám a nemrég említett
Walter  Wreszinskié  lett  a  nagyobb  dicsőség:  mindenki  mást  megelőzve  ő  fordította  le  és
publikálta ezeket, 1909-ben. A Berlini 3037-es és 3038-asnak nevezett papiruszok egyébként
szülészeti-nőgyógyászati ismereteket tartalmaznak.

Az előbbieknél jóval újabb, i. e. 450 körül készült a Brooklyni kígyómarás-papirusz.
Találhatunk benne szüléssel, fogzással kapcsolatos tudnivalókat is, de mint neve jól mutatja,
fő témája a kígyómarások kezelése. Felfedezésének dátuma nem ismert, 1898 körül vásárolta
Charles Edwin Wilbour (1833–1896) amerikai újságíró és egyiptológus, majd pedig a lánya
ajándékozta a Brooklyn Múzeumnak az 1930-as években.

A Berlini 10456-os, Rubensohn-papiruszként is ismert írásos lelet az i. e. 3. századból
való  és  köhögés  elleni  recepteket  foglal  magában.  Neve  egy  német  archeológusra,  Otto
Rubensohnra  (1867–1964)  utal,  aki  a  Nílus  egyik  szigetén,  Elepanthine-ben  bukkant  rá;
felfedezését 1907-ben publikálta.

Az általános  orvosi  ismereteket  nyújtó  Krokodilopoliszi  papirusz  a  legújabb az  itt
felsoroltak  közül:  i.  sz.  150 körüli,   és  az  egykori  Krokodilopolisz  város  helyén  lévő  El
Fajjúmban  találtak  rá  helyi  lakosok,  sok  más  írásos  lelettel  együtt.  Tőlük  vásárolta  meg
Theodor Graf (1840–1909) osztrák műkereskedő, aki szőnyegkereskedőként tevékenykedett
Bécsben,  de  Kairóban  is  volt  fióktelepe.  Graftól  Habsburg–Lotaringiai  Rainer  Ferdinánd
Mária osztrák főherceg vásárolta meg; a papiruszt jelenleg is Bécsben őrzik.

Bár az egykor hatalmas egyiptomi birodalom hajdani fénye idővel jócskán megkopott,
az orvoslás azután is tovább fejlődött – például épp az Egyiptomban tanult görög orvosok
révén. Az ókori egyiptomi gyógyítók, orvosi iskolák érdemeit tehát nem lehet elvitatni, bár
ismereteiket  sok  mindenben  meghaladta  már  a  tudomány.  Ha ők  nem lettek  volna,  most
valószínűleg  mi  is  kevesebbet  tudnánk  a  világról  és  arról,  hogyan  őrizhetjük  meg
egészségünket.
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182-188. oldal
Kommunikáció – gépek nélkül

Egy kis levelezéstörténet

A távollevőkkel való kapcsolattartásra azokban az évezredekben is szükség volt, amikor
még  sem  e-mail,  sem  sms,  sem  más,  korszerű  írásos  közlésforma  nem  létezett.  A
napjainkban  hagyományosnak  nevezett  levelezés,  amiről  ma  elsőként  talán  a
felbélyegzett borítékba zárt üzenetek vagy a képeslapok juthatnak eszünkbe, csupán a
legutóbbi évszázadok vívmánya – korábban jóval nehézkesebb volt a kommunikáció.

Az  üzenetküldés,  a  levelezés  sokkal  gazdagabb  fogalom,  mint  hinnénk.  Tágabb
értelemben  beletartozik  az  indián  füstjelzések  rendszere  is,  vagy  a  nyugat-afrikai  joruba
népcsoport által használt aroko, amely kagylófüzérek, madártollak, gyümölcsök és különféle
tárgyak  küldésével,  azok  szimbolikáján  keresztül  közvetít  információt  a  felek  között.  De
hagyományos  magyar  példát  is  említhetünk:  fontos  híreket  lehetett  továbbítani  például  az
úgynevezett  lármafák segítségével.  Ezek főként  katonai  célokat  szolgáló  eszközök voltak;
magaslatra állított, 8–9 méter magas szálfák, melyeknek a tetejére szurkos szalmát kötöztek. A
szalmakötél végét a rúd tövéig vezették és kanócként szolgált; ezt  gyújtotta be a lármafát
vigyázó őrszem, ha ellenséget észlelt. Lármafákból egész láncolatot lehetett létrehozni, ami
már nagyobb terület hatékony védelmét is lehetővé tette. Ezt az eljárást Erdélyben még a 18.
század során is alkalmazták.
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Varázslatos istenek

Az  ókori  egyiptomiaknak,  amikor  felépülésükért  imádkoztak,  nem
kellett  a  Ptah-,  Szahmet-  és  Nofertum-féle  istenhármasságra  szorítkozniuk.
Egyrészt,  mert  bőségesen  sok  istenük  volt,  másrészt,  mert  helyenként  és
időszakonként más-más istenkultusz bontakozott ki a birodalom területén.  

A  korai  Egyiptomban  élők  fohászkodhattak  például  Hekához,  a
varázslás  istenéhez,  akit  Memphiszben  Ptah  és  Szahmet  istennő  fiaként,
Nofertum testvéreként  tartottak  számon.  Máskor  kérlelhették  a  házastársak
násza felett őrködő skorpióistennőt, Szelketet, vagy Hnumot, a termékenység
kosfejű istenét, aki a szüléshez is támogatást adhatott. 

Napjainkban  minden  bizonnyal  a  sólyomfejjel  ábrázolt  Hóruszról
hallottak  a  legtöbben.  Hórusz  szeme  a  megújulás  jelképe  volt  az
egyiptomiaknál,  ez  az isten tehát  szemproblémák esetén is  beválhatott.  De
nem maradhat ki a varázslatos istenek sorából a nem ritkán íbiszmadárként
vagy  páviánként  megjelenített  Thot  sem,  az  írás,  a  bölcsesség  és  a
tudományok jelképezője, az írnokok pártfogója, az orvosok patrónusa, aki a
mitológia szerint még a skorpió marta gyermek Hóruszt is életre keltette.

Persze,  mi már hajlamosak vagyunk kételkedni  abban,  hogy ezek a
csodált istenek és istennők valóban képesek voltak bárkin is segíteni – ám
sose becsüljük alá a hit erejét!



Az  íráskultúra  térhódítása  azonban  másféle  megoldásokat  is  hozott  az  üzenetek
átadásának  módjában  –  azzal  az  előnnyel,  hogy  azok  az  előbbieknél  sokkal  árnyaltabb
kifejezésmódot tettek lehetővé. 

Levelezés a régmúltban

Hogyan  lehetett  levelet  küldeni  valakinek  egykor,  az  írás  bölcsőjeként  emlegetett
Mezopotámiában,  ahol  már  5500 évvel  ezelőtt  kialakult  egyfajta  írásbeliség?  Mivel  papír
akkor és ott még messze nem létezett, agyag viszont bőven akadt arrafelé, hordozható méretű
agyagtáblácska  volt  a  „levélpapír”.  Ezenkívül  valamiféle  hegyes  eszközre  volt  szükség,
amellyel  arra  jeleket  lehetett  róni,  no  és  természetesen  kellett  egy írástudó  is  az  üzenet
leírásához.  A hitelesítéshez  az  üzenetküldő  saját,  egyedi  mintázatú,  elefántcsontból  vagy
drágakőből készült pecséthengerét használta, végiggördítve azt  a puha felületen. (Ebből máris
sejthetjük, hogy akkoriban nemcsak az írástudás, de az üzenetküldés lehetősége is kevesek
privilégiuma volt.)  A táblácskát,  ha fontos információt  rögzítettek rajta,  ki  lehetett  égetni,
máskor elegendő volt kiszárítani a napon. Végül pedig, kellett egy küldönc, aki az üzenetet a
címzetthez  juttatta.  Az  agyagtáblára  rótt  üzenetek  diszkrétebb  kezeléséhez  később  azt  a
megoldást is alkalmazták, hogy a jelekkel ellátott felületre még egy rétegnyi agyagot vittek fel
a  szöveg  eltakarása  érdekében,  olyan  módon,  hogy  az  illetékes  személy  azt  könnyen
eltávolíthassa róla.  Nem vitás:  nekünk ma már mérhetetlenül  egyszerűbb a dolgunk,  még
akkor is, ha a leghosszabb sort fogjuk ki a postán!

A  későbbi  korokban  másfajta  mobilis  íráshordozók  bukkantak  fel  –  köztük  a
viasztáblák, a papirusz, a pergamen, a papír. Az utóbbiakra írott leveleket már tekercsként,
illetve megfelelően összehajtogatva lehetett másoknak elküldeni – úgy, hogy a tartalmi részbe
ne tekinthessen be akárki. Ezeknél, de a falappal védett viasztáblák esetében is jó szolgálatot
tett a hitelesítő pecsét, amely nemcsak a levél sértetlenségét, de a küldő kilétét is igazolta. Ez
lehetett  plombaszerű,  puhafémből  vagy  viaszból  készült  függőpecsét,  vagy  kerülhetett
közvetlenül  az üzenethordozó felületre.  Az egyedi  jelzést  a puha anyagba fogóval,  illetve
pecsétnyomóval vagy pecsétgyűrűvel felvitt pecsétábra, pecsétfelirat biztosította.

Az első posták és postások

Az első hivatásos „postások” a 11. századtól már nálunk is megjelenő hírnökök voltak,
akik  a  törvények,  rendeletek,  parancsok  kihirdetőiként  földhasználati  jogot  is  kaptak,
mesterségük pedig apáról fiúra szállt. A nem ritkán hosszú utakra indított hírnöknek jártában-
keltében  szálláshellyel,  élelemmel  és  lóval  is  mindenütt  rendelkezésére  kellett  állni.
Futárszolgálattal  jellemzően  az  uralkodó,  a  főnemesség,  valamint  az  egyház  rendelkezett,
később ugyanez a vármegyék, majd a települések között is kiépült. A küldemények gyorsabb
kézbesítése  érdekében  Károly  Róbert,  majd  Mátyás  király  lóváltóhelyeket,  illetve
gyorskocsihálózatot létesített. Az utóbbi már jelentős pénz-, csomag- és személyszállítást is
végzett.  A legtöbb  embernek  azonban,  aki  nem tartozott  az  említett  körökbe,  jobb  híján
vándorok, utazó kereskedők gondjaira kellett bíznia küldeményeit.

A postaszolgálat eleinte korántsem volt egységes, ám a növekedő levélforgalom miatt
idővel  ennek  elérésére  kellett  törekedni.  A  16.  században,  Magyarország  három  részre
szakadását  követően  Matthias  Thurn-Taxist  érte  az  a  megtiszteltető  felkérés,  hogy  a
Habsburgok uralta nyugati területeken, a Magyar Kamara költségén szervezze meg a királyi
postát.  (Nem  véletlen,  hogy  őt  szemelték  ki  erre  a  feladatra:  felmenői  már  korábban  is
érdemeket szereztek postaügyben. 1516-ban például rendszeres postai közlekedést indítottak
Bécs és Brüsszel, majd Bécs és Róma között, ami császári és birodalmi főpostamesteri címet
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és nemesi rangot hozott számukra.) Mindeközben, a királyi postával párhuzamosan az Erdélyi
Fejedelemség és a török hódítók is saját postaszolgálatot működtettek.

Néhány évtized múltán, 1558-tól Peter Joseph Paar udvari  főpostamester vette át  a
magyarországi  posták  irányítását  negyvennégy  évre,  majd  leszármazottai  követték
hivatalában. A hazai postaügy nagy lendületet kapott a Rákóczi-féle szabadságharc idején, de
annak leverése  után is, amikor a magyar posta állami kezelésbe került.  III.  Károly,  majd
Mária Terézia számos reformot vezetett be. A királynő fontos intézkedései közé tartozott a
levélszedő helyek létesítése, és a menetrend szerinti, levelet, pénzt, csomagot és utasokat is
szállító  postakocsijáratok  (delizsánszjáratok)  beindítása.  Magyarországon  ezeket  1752-től
lehetett igénybe venni. Ugyancsak a 18. századtól vált rendszeressé a hírlapszállítás, továbbá
az ajánlott, a pénzes és a tértivevényes levelek szállítása. 

Boríték, bélyeg, és más újítások

A  19.  század  óriási  lökést  adott  a  posta  fejlődésének.  1817-ben  került  sor  a
zónadíjszabás  bevezetésére,  a  postabélyegző  általános  használatára,  az  első  levélgyűjtő
szekrények kihelyezésére, de annak előrírására is, hogy a postai díjat ne felesben fizesse a
küldő és a címzett, hanem vagy egyikük, vagy másikuk térítse meg. 

A borítékot mint készterméket az angoloknak köszönhetjük. S. K. Brewer brightoni
könyv- és papírkereskedő készített ilyet elsőként, 1820-ban. Nálunk jó ideig kopertaként vagy
kupertaként emlegették, a latin littera coperta (beborított levél) kifejezés nyomán. A borítékok
kezdetben kézi munkával készültek, hajtogatásukhoz fémsablont használtak, a lezárás ostya
segítségével  történt.  Húsz  esztendővel  később,  1840-ben  már  a  gépi  gyártás  is
megkezdődhetett, ami Edwin Hill (1793–1876) postai tisztviselő és Warren De la Rue (1815–
1889)  asztronómus,  kémikus  érdeme.  Találmányukat  az  1851-es  londoni  világkiállításon
mutatták  be,  annak  gőzüzemű,  még  nagyobb  teljesítményű  változatát  pedig  az  1867-es
párizsin. Az első jelentősebb kézműipari borítéküzemet mégsem brit alapította, hanem egy
Rommeler  nevű  német  kereskedő  –  1849-ben,  Jülichben.  A  gépi  gyártás  szintén
Németországban, Wuppertal-Elberfeldben kezdődött 1855-ben, a Remker cég jóvoltából.

Az  az  ötlet  viszont,  hogy  a  postai  díjat  előre  be  lehetne  szedni  kisméretű,
felragasztható  értékjegy – azaz: bélyeg – alkalmazásával, ismét csak egy angoltól származik,
méghozzá a borítékgyártó gép egyik feltalálójának fivérétől, a tanítóból postareformerré vált
Rowland  Hilltől  (1795  –1879).  Neki  köszönhetően  került  forgalomba  a  világ  első
postabélyege Nagy-Britanniában, 1840. május 6-án.

Az  első  magyar  postabélyeget  Kossuth  megbízásából  Than  Mór  (1828–1899)
festőművész tervezte meg az 1848-as szabadságharc idején – ő az alkotója egyebek mellett a
Magyar Nemzeti Múzeum huszonkét lépcsőházi frízének, a ferencvárosi templom freskóinak,
a  Keleti  pályaudvar  nagy  falfestményének,  de  az  operaház  előcsarnokában  is  láthatjuk
munkáit. Ám a szabadságharc, mint tudjuk, elbukott – és Than bélyegterve sosem vált valóra.
Így amikor 1850. június 1-jén Magyarországon is bevezették a bélyeget, osztrákkal kellett
beérnünk. 

Az 1867-es kiegyezés után önállósodó Magyar Posta már jogot szerzett saját bélyeg
kiadására  is,  habár  ahhoz  megfelelő  nyomda  akkoriban  még  csak  Bécsben  volt.  Innen
származott tehát az 1868. június 20-án kiadott, első magyar (hírlap)bélyeg. Az első valóban
magyarnak nevezhető bélyeg 1871. május 1-jén jelent meg, hat címlettel, mindegyiken Ferenc
József  profilképével.  Ez  már  a  budai  Állami  Nyomdában  készült,  kőnyomatos  eljárással,
Umrein János tervei alapján. 
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S  még  néhány  19.  századi  újítás:  1830-ban  vezették  be  a  postán  maradó  (poste
restante) szolgáltatást, 1840-ben a magyar nyelvű nyomtatványokat, 1855-ben rendelték el a
levelek házhoz kézbesítését,  1859-től  nyílt  lehetőség expressz levelek feladására,  1860-tól
utánvételes küldemények továbbítására. 

A vasúti fejlesztésekkel a küldemények szállítása tovább gyorsult. Feltétlenül meg kell
említenünk  a  növekvő  postaforgalom  okai  között  az  analfabetizmus  fokozatos
visszaszorulását is.

A levelezőlap születése

Láthattuk, mennyi mindent elkövetett az emberiség azért, hogy illetéktelen személy ne
tekinthessen be az írásos üzenetekbe. Nem csoda, hogy egy 1865. november 30-án rendezett,
jelentős  német  postakonferencián  meghökkenést  keltett  Ernst  Heinrich  Wilhelm  Stephan
(1831–1897) azon javaslata, mely szerint érdemes lenne bevezetni a levélboríték nagyságú
nyílt  levelet,  vagy ahogyan ma ismerjük: a levelezőlapot.  Felvetését elutasították.  Stephan
azonban elismert szakember volt, a konferencia idején előadó tanácsos, 1870-től pedig már
főpostaigazgató és az észak-német szövetség postaügyi vezetője, a mintaszerű német posta
megteremtője (ő vezette  be többek között  a  postautalványt).  Ez is  közrejátszhatott  abban,
hogy bár ötlete néhány éven át lappangott, nem sokkal később már más is felfedezte.

Például Emanuel Alexander Herrmann (1839–1902) osztrák közgazdász, aki 
1869.   január  26-án  cikket  is  publikált  Ausztria  vezető  lapjában,  a  Neue  Freie  Presse
hasábjain  a  levelezés  újfajta,  boríték  nélküli  módjáról  –  hozzátéve,  hogy  a  postalapon,
beleértve  a  címet  és  a  feladó  aláírását,  maximum 20  szó  szerepelhessen.  Mivel  Ausztria
nyitottabbnak  bizonyult,  mint  Németország,  ma  az  osztrákok  zsebelhetik  be  az  első
levelezőlap  forgalomba  bocsátásának  dicsőségét  –  1869.  október  1-jei  dátummal.
Megjegyzendő,  hogy ezt  a  levélformátumot  hivatalos  postai  küldeményként  csak  később,
1878.  június  1-jén  fogadta  el  a  Párizsban  tartott  nemzetközi  postakonferencia.  Egyben
szabványosította  is  a  méretét,  140x90  mm-ben  meghatározva  azt. Díjszabását  pedig  a
levéltarifa felében határozta meg.

Méltán hihetjük,  hogy a képes levelezőlap megjelenése ugyancsak a 19. században
történt,  ami  részben  igaz  is.  De  szintén  igaz,  hogy  a  képpel  illusztrált  írásos  üdvözlet
küldésének előfordulása egészen a messzi-messzi múltig visszavezethető a történelemben, az
1600-as évektől pedig a „jobb” körökbe tartozók, a vagyonosabbak már egyre gyakrabban
küldözgettek  egymásnak  szépen  díszített,  címerrel,  vallási  jelképekkel  illusztrált
köszöntőleveleket, üdvözlőkártyákat. 

Jó  alkalmat  adott  erre  például  a  keresztény  kultúrkörben  nagy  jelentőséggel  bíró
karácsony ünnepe. Dr. Petercsák Tivadar 1994-ben megjelent,  A képes levelezőlap története
című könyvének tanúsága szerint „…a XVIII. század végén széles körben elterjedt szokás
volt olyan karácsonyi üdvözlő kártyákat küldeni, amelyek az ünnepnek megfelelő rajzokkal
voltak díszítve. Az első ilyen karácsonyi lapot egy Dobson nevű művész készítette 1794-ben.
Egy téli tájat és fenyőfa körüli jelenetet ábrázoló lapot rajzolt, s el is küldte barátjának. A
kártya  sikert  aratott,  így 1795-ben több kőnyomatos lapot  küldött  ismerőseinek.  1800-ban
pedig már egy vállalkozó közvetítésével nyomdában állíttatta elő üdvözlő kártyáit.” 
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Írás is, kép is

Az időhiánnyal küzdő Sir Henry Cole (1808–1882) brit köztisztviselő és feltaláló, a
ma is működő londoni Victoria and Albert Museum alapító igazgatója 1843-ban rukkolt elő
sikeres  üdvözlőlap-ötlettel.  Megspórolandó  a  hosszasabb  levélírás  fáradalmait,  felkérte
korának  jeles  festőjét,  John  Calcott  Horsleyt  (1817–1903),  hogy tervezzen  számára  kész
karácsonyi  üdvözlőlapot.  Hogy mikor  látta  meg ebben Cole az  üzleti  lehetőséget  is,  nem
tudni, de tény, hogy miután a művész eleget tett kérésének, litográfiai eljárással 1000 darab
képes üdvözlőlapot készíttetett, majd azokat kézzel kiszíneztetve, darabonként 1 shillingért
kereskedelmi forgalomba bocsátotta – nagy tetszést aratva. Ezután mások is ráébredtek, hogy
karácsonyi üdvözlőlapot gyártani nem rossz dolog – ezzel bővítette termékpalettáját például a
játékkártyagyártóként ismert, londoni Charles Goodall & Son cég is. 

Az igazi áttörés azonban csak 1870-ben következett be – legalábbis „hivatalosan” ez
tekinthető az első modern képeslap megjelenési évének. Ekkor történt, hogy August Schwarz
oldenburgi  könyvkereskedő  egy  német  levelezőlap  bal  felső  sarkába  bélyegméretű  képet
nyomtatott.  A kép egy ágyú mögött  álló tüzért  ábrázolt,  amelynek az épp akkoriban zajló
porosz–francia háború (1870–1871) adott aktualitást. 

Az írástudás  általánossá válása,  az utazási  szokások változása a 19.  század végére
virágzó levelezési  kultúrát  teremtett.  A képeslap népszerűsödését  mindemellett  a  nyomdai
technikák és a fotográfia gyors fejlődése is nagymértékben elősegítette.  A képméret egyre
nőtt. Míg a levelezőlap egyik oldalára korábban csak a bélyeg és a címzés kerülhetett, másik
oldalára pedig az üzenet, illetve egy kisebb részt elfoglaló kép, a 19-20. század fordulójára a
bélyeg, a címzés és a szöveg is ugyanazon oldalra került, míg a másikat teljes egészében a kép
foglalta el. (Persze, a leleményes levelezők a képes részre is beszorítottak még néhány sort, ha
épp szükségét látták, a lehető legjobban kihasználva a felületet, ám a levélénél alacsonyabb
tarifát fizetve.)  A címzés és az üzenet jobb elkülönítése érdekében 1901-től ismét újításra
került sor: egyre több országban vezették be az osztott hátoldalú képeslapokat.
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Kis pénz, nagy dicsőség
Gervay Mihályt (1819–1896) a kiegyezést követően nevezték ki a

függetlenedő  magyar  posta  első  országos  postafőigazgatójává.
Huszonkilenc évnyi tapasztalattal a háta mögött került ebbe a pozícióba,
amit egészen nyugalomba vonulásáig töltött be. Összesen ötven esztendőn
át  szolgálta  a  postaügyet  –  és  nem  akárhogyan,  amint  azt  számos
kitüntetése  is  jól  mutatja.  Idehaza  a  Szent  István-rend  kiskeresztjével
tüntették ki, de átvehette a francia Becsületrend és a bajor Szent Mihály-
rend középkeresztjét, a porosz koronarend csillagos középkeresztjét és a
portugáliai Krisztus-rend nagykeresztjét is.

Az  ő  indítványa  nyomán  kerültek  postahivatalainkba  osztrák
jelképek és feliratok helyett magyar címeres, magyar feliratú tájékoztató
táblák, változtak nemzeti színűvé a postakocsik és a levélszekrények. Az
ő  közbenjárásának  is  köszönhető,  hogy  a  posta  és  távírda  egyesült,
valamint hogy megmegalakult a postások segélyező- és nyugdíjegylete.
Nem utolsósorban  pedig,  Gervay sokat  tett  a  postai  levelezőlap  hazai
elterjedéséért  is  azzal,  hogy elérte:  kis  pénzért,  mindössze 2 krajcárért
lehessen kapni. 



Magyarország a millennium évében, 1896-ban csatlakozott a képeslapkiadók sorához
– addig főleg német és osztrák kiadók látták el. A magyar posta a jeles évforduló alkalmából
32 lapból álló millenniumi sorozatot jelentetett meg, főként budapesti és történelmi témákat
feldolgozva.

Manapság,  a  villámgyors  elektronikus  üzenetváltások,  a  digitális  képek  özönének
világában papíralapú, személyre szóló rokoni-baráti levelet vagy képeslapot kapni valakitől:
kuriózum. Sokan úgy gondolják,  hogy az efféle  levelezgetés  ideje egyszer  s  mindenkorra
lejárt,  hiszen  lassúbb  is,  drágább  is,  mint  az  előbbiek.  Teljesen  talán  mégsem vész  el  –
megtarthatja növekvő ritkaságértéke, kézzelfogható személyessége, valamint az a kellemes
érzés,  amit  akkor  élhetünk  át,  ha  kézzel  írott  üzenetet  találunk  a  postaládánkban
olyasvalakitől, aki kedves nekünk.
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"STUDY OF CHANGES IN SIGNATURE CHARACTERS WITH SERIAL
INCREMENTS OF INDUCED MYOPIA"4

Shruti P Hegde (1), Vijay Kautilya D, (2) Ravi (3)

ABSTRACT 

Introduction: 

Signature  is  a  visuo-motor  skill  which  requires  continuous  processing  of  the  visual
perceptions to execute effectively the fine hand movements. Any defect in the visual inputs
could affect a change in the signature. Understanding the variation in signature characters
caused by visual acuity change can help better evaluate questioned documents. In our study
we try to analyze and catalogue these changes in the signature of a person. 

Methodology: 

The study was conducted among 100 subjects above 18 yrs of age and having normal visual
acuity. They were asked to provide three samples of their signature, after which the same
tasks was repeated with serial increments of myopia. Changes in the signature class characters
were analyzed and compared in all grades of myopia. 

Results: 

In this study it was found that there was increase in signature size, signature space between
letters and decrease in the Middle zone letter size in different grades of induced myopia. The
signature slope and letter slant also changes in most subjects with change in the visual acuity.
The changes were not linear and coudn’t be used to predict the grade of myopia. 

Conclusion: 

From the  findings  of  the  study it  could  be  concluded  that  visual  processes  significantly
influence the signature and myopia by effecting the visual acuity would induce corresponding
changes  in  the  signature  class  characters.  These  changes  need  to  be  kept  in  mind  while
evaluating question documents. 

Key Words: 

visual acuity, class characters, myopia, Signature. 
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INTRODUCTION 

Mankind differs from other forms of life in many ways. One key skill which we have
come  to  master  is  communication.  From  the  time  language  was  first  devised  for
communication we have come a long way. Now is the age of digital communication. We have
moved from writing to printing and from hard copies to E- copies or soft copies. Though these
developments are undeniable, written documents can’t be completely phased out. (1)

Whenever we have a document in question,  written or digital  then most important
questions which need to be answered are about its originality, Authenticity and source. The
examination of questioned documents consists of the analysis and comparison of questioned
handwriting, hand printing, typewriting, commercial printing, photocopies, papers, inks, and
other documentary evidence with known material in order to establish the authenticity of the
contested material as well as the detection of alterations. (2)

Handwriting  includes  cursive  writing,  hand  printing,  numbers  and  other  marks  or
signs.  A variety of documents  like checks,  credit  card receipts,  bomb threats,  anonymous
letters, bank robbery notes, prescriptions, suicide notes, graffiti images, gift certificates, log
books, medical records and business records are submitted as evidence. The final results in an
examination of documents are determined by the quality and quantity of material available to
the forensic document examiner for comparison. Known standards must be adequate. One or
two standards are generally not enough to identify a writer. The investigator should submit all
of the questioned material and as much comparable known material as possible. (2)

It  is  important  to  collect  enough  writing  from each  person  to  allow  the  forensic
document  examiner  to  study the  range of  natural  variation  in  each person’s  handwriting.
Handwriting is a learned process where we practice and improve on our skill. The writing
though is a conscious process in the beginning it changes to be subconscious event passing
through at least three different phases only to stabilise in the middle age. As we age further it
starts to degenerate due to various intrinsic and extrinsic factors. (3) (4)

Signature like handwriting is a visuo-motor skill which requires continuous processing
of the visual perceptions to execute effectively the fine hand movements. This makes visual
inputs very important for proper writing. (5) (6)

Uncorrected refractive errors are the most common cause of reversible blindness in India. (7)

Studies  from urban  India  suggest  that  49.3  million  of  those  aged  >15  years  may  have
refractive errors. (8)

Myopia  has  been reported in  some studies  as  the most  common refractive  which can be
corrected easily. (9)

Considering question documents, the most common way of authenticating the source
of a document is by the signature analysis. Signature is a special writing skill developed by an
individual for personal use. This fine motor movement (signature) though are learnt initially
become more subconscious with repeated practice. Even for the subconscious execution of the
fine motor movements constant visual perceptual inputs are required. (4)

Here we have attempted to catalogue changes in different class characters of one’s
Signature at different grades of myopia so as to have an authentic objective data. The data
thus collected will provide better insight on this relatively less studied area and certainly help
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the normal variation in question document examination thus aiding in authenticating checks,
bomb threats, anonymous letters, prescriptions, suicide notes, medical records and business
records etc. 

MATERIALS AND METHODS

The study was conducted in Shri Sathya Sai Medical College and Research centre,
Ammapettai, Chennai over a period of six months between April - September 2014. After the
Institutional Ethical committee clearance was obtained an advertisement was put up in the
college campus asking for volunteers.  A total  of 100 subjects  were selected from faculty,
office staff, technical staff and students on first come first serve basis. 

The  participants  were  informed  of  the  procedure  and  purpose  of  the  study  and
informed  consent  was  obtained  in  writing.  Only subjects  with  visual  acuity  of  6/6  were
selected for the study. The subjects were asked to write their signature three times in the space
provided in the proforma. 

Myopia was induced in the participants by giving plus spherical lenses from the trial
set starting from +0.5 D power with serial increments of +0.5D up to 4 D as the subjects
reported significant diminution of vision preventing them from continuing further . The task
was repeated for each of the plus lens given. Pens to perform the task were provided to
maintain uniformity in the data collected and avoid error introduced by defective pens. 

After the performance of all the tasks the signatures were collected and assessed for a
set of class characters. Class characters like font size, orientation, style, curvature, stability,
slant, dot character etc were evaluated. For the purpose of the study eight standard variables
for the signature were analyzed repeatedly with every increment of plus lens given. The data
was compiled & statistically analyzed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
computer software (version 16). 

RESULTS AND DISCUSSION 

The sample of the study consisted of 100 (68 male & 32 female) subjects between 18-
38 years, with the mean age of the participants being 23.3 yrs. As the study was planned in
Chennai most of the participants were Tamil (78%) speaking. 

As required in this study eight variables were repeatedly measured in the Signatures
with every 0.5 D increment of the plus lens. The changes in the variables were compared to
the handwriting character of the subject when the task was performed for normal vision. The
difference in their means was studied. To check for the variance and its statistical significance
multivariate analysis (MANNOVA) was used. The results of the same for relevant variables
are presented here. 

Signature Size: 

Maximum length of one’s signature was measured for each of the three signature specimen
provided and the average of the three was taken to be the signature size. Signature size at
different grades of myopia was compared with the signature size at normal vision and the data
is presented in table no 1 and table no 2. From the tables it can be observed that the mean
size of the signature is more than that at normal vision. 
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Further in the multivariate analysis showed statistically significant difference in the
average signature size of the signatures with serial increments of myopia, F (335, 145) =
5.203, p < .0005; Wilk’s A= 0.000. However the extent of change seen in the signature size is
inconsistent and variable and can’t be used to predict the grade of myopia. 

Letter size: 

For the purpose of handwriting analysis in cursive writing the letters are said to have three
zones,  usually  termed  as  the  upper  zone,  middle  zone  and  lower  zone.  Normally  this
corresponds to the four line book used by children to practice writing. The average size of the
letters in ones cursive writing was measured with letters having both upper and lower zone
like letters ‘L’ & ‘T’. However in signature the letter size as a whole is of little significance as
many people don’t follow the normal proportionality of letters to enhance the artistic quotient
of the signature. It is more appropriate to consider the proportionality of the individual zones
separately.  Table no 3 presents the mean size of the letters in middle zone, Upper zone and
lower zone. 

The middle zone size is found to be lesser than the actual size with serial increments of
myopia. Contrary to this finding the upper zone and lower zone size at different grades of
myopia is found to be significantly more than that at normal vision. Multivariate analysis of
showed that this difference is statistically significant (Mid Zone Size- F (280, 462) = 2.122, p
< .0005; Wilk’s A= 0.002, Upper Zone- F (216, 516) = 1.841, p < .000; Wilk’s A= 0.012, and
lower Zone - F (248, 490) = 2.119, p < .000; Wilk’s A= 0.004.) However the extent of change
seen in the signature letter size in different zones is inconsistent and variable and can’t be
used to predict the grade of myopia. 

Space between letters: 

In standard cursive writing it is found that every person spaces the sentences in a paragraph,
words in a sentence and letters in word differently.  As can be seen above the size of the
signature varies in different people and also in the same person at different grades of myopia.
With a calliper the distance between two adjacent letters of the signature was measured and
the  average  of  the  pairs  was  taken  as  the  average  Space  between  the  letters.  The  space
between letters at different grades of myopia was compared and the data is presented in table
no  4. From  the  table  it  can  be  noted  that  the  average  space  between  the  letters  is
comparatively higher than that in normal vision thus explaining the larger size of signature.
Multivariate analysis of the variables showed that this difference is statistically significant (F
(248, 490) = 6.469, p < .000; Wilk’s A= 0.000). 

Signature Slope: 

Unlike in cursive writing, signature need not be written on a horizontal straight line. It is
common practice  to  write  the  signature  in  an  oblique  ascending  manner4  .  This  gives  a
peculiarity to the signature and the slope of the signature can be measured. The slope of the
signature has been graded with five degree increments on both sides of the horizontal (0 or
180 degrees). The signature slope of the individual was measured three times and the average
of the three was taken to derive the signature slope. Tables numbering 5 & 6 present the data
on percentage of subjects showing change in signature slope at different grades of myopia.
From the tables it can be noted that as the grade of myopia increases more number of subjects
tend to deviate from their normal signature slope irrespective of what was the initial slope of
their signature. 
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Signature letter slant: 

In  normal  cursive  writing  the  letters  are  written  preferably  at  some  acute  angel  to  the
horizontal  baseline.  This improves the speed of writing. In terms of graphology the angle
which the letters make with the horizontal can be graded and is an important variable among
various class characters of handwriting. Similar approach can also be applied to letters in a
signature.  As  can  be  seen  from  table  no  7,  the  signature  slant  clearly  changes  and  the
percentage of subjects shoeing a change increases with serial increments of myopia. 

We did not find any articles published specifically on the effect of myopia on signature
analysis. Most the references are indirect references from graphology. Most studies suggest
change in normal handwriting with progressive change in visual acuity. Findings similar to
our study are documented by various other researchers in handwriting like Huber et al.(4) ,
Wilson et al.6 , Ann Stensaas (10), Ling et al (11), William et al (12) & Mischio (13) . 
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As  stated  earlier,  visual  inputs  contribute  significantly  to  the  perceptual  skills
necessary for writing. The visual-motor coordination is the ability to match motor output with
visual input. It is a complex process where integrating information from the visual and the
motor systems is necessary to reach the optimum movement pattern that is visually accurate
and saves energy (14). Visually impaired persons also have difficulty in judging the form,
length, and location of strokes. Partial vision can provide a few guides and the availability of
these reference points may determine the quality of the writing or lettering. Various changes
like misalignment of letters or words with one another and distortion of the written content
with respect to a ruled or implied baseline are seen. There is some increase in letter sizes
compared to the previous handwriting (4, 6,10,11,12 & 13) . 

The increase in the signature size can be explained by the findings of table no 4 where
it is found that the spacing between letters of the signature increases with change in the visual
acuity. But unlike findings in the previous study the change size of the letters in different
zones is inconsistent. Middle zone size seems to be decreasing compared to the upper and
lower zones which increase with change in visual acuity. Signature as suggested by William et
al (12), is a product of repeated practice and visual impairments might not have a significant
influence on its execution as it becomes more of a subconscious affair. Sufficient published
literature to corroborate these preliminary findings is not available and hence more extensive
studies to further understand this process need to be attempted. 

CONCLUSION 

From the findings of the study it can be concluded that myopia significantly influence
the signature and any change in visual acuity would induce corresponding changes in the
signature characters. There is increase in signature size, signature space between letters where
as the Middle zone letter size decrease in different grades of myopia. The signature slope and
letter slant also changes in most subjects with change in the visual acuity. The changes are not
linear  and  can’t  be  used  to  predict  the  grade  of  myopia  but  can  be  used  as  parameters
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suggestive of refractive error.  These changes must  also be kept  in  mind while  evaluating
question documents. 
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Magyar fordítás5

"TANULMÁNY AZ ALÁÍRÁS KARAKTEREINEK VÁLTOZÁSÁRÓL AZ
INDUKÁLT RÖVIDLÁTÁS SOROZATOS NÖVELÉSE SORÁN"

Absztrakt

Bevezetés:

Az aláírás  vizuális-motoros  készség,  amely a  vizuális  észlelések folyamatos  feldolgozását
igényli a finom kézmozdulatok hatékony végrehajtásához. A vizuális bemenetek bármilyen
hibája előidézheti  az aláírás változását.  Az aláírási  karakterek látásélesség-változások által
okozott  eltéréseinek  megértése  segíthet  a  vizsgált  dokumentumok  jobb  értékelésében.
Tanulmányunkban megpróbáljuk elemezni és katalogizálni ezeket a változásokat egy személy
aláírásában.

Módszertan:

A vizsgálatot 100, 18 év feletti, normál látásélességű alany bevonásával végeztük. Arra kértük
őket, hogy adjanak meg három aláírásmintát, majd ugyanazokat a feladatokat megismételték a
rövidlátás  sorozatos  növekedésével.  Az  aláírások  karaktereinek  változásait  elemeztük  és
összehasonlítottuk a rövidlátás minden fokozatában.

Eredmények:

Ebben a vizsgálatban azt találtuk, hogy az indukált rövidlátás különböző fokozataiban nőtt az
aláírás mérete, a betűk közötti távolság és csökkent a középső zóna mérete.

Az  aláírás  dőlésszöge  és  a  betűk  dőlése  is  változik  a  legtöbb  alanynál  a  látásélesség
megváltozásával.  A  változások  nem  lineárisak,  és  nem  használhatók  fel  a  rövidlátás
fokozatának előrejelzésére.

Következtetés:

A vizsgálat  eredményeiből  arra  lehet  következtetni,  hogy  a  látási  folyamatok  jelentősen
befolyásolják  az aláírást,  és  a  rövidlátás  pedig   -  a  látásélesség befolyásolásával  –  ennek
megfelelő  változásokat  indukálhat  az  aláírások  karaktereiben.  Ezeket  a  változásokat
figyelembe kell venni vizsgált dokumentumok kiértékelése során.

Kulcsszavak:

látásélesség, íráskarakterek, rövidlátás, aláírás.

BEVEZETÉS

Az  emberiség  sok  tekintetben  különbözik  más  életformáktól.  Az  egyik  kulcsfontosságú
készség,  amelyet  elsajátítottunk,  a  kommunikáció.  Attól  kezdve,  hogy  a  nyelvet  először
használtuk kommunikációhoz, hosszú utat tettünk meg. Most a digitális kommunikáció kora
van. Az írásról a nyomtatásra, a kézzel írt szövegekről pedig az elektronikus vagy digitális
dokumentumokra  tértünk  át.  Bár  ezek  a  fejlemények  tagadhatatlanok,  az  írásos
dokumentumokat nem lehet teljesen megszüntetni. (1)

Egy  vizsgált  dokumentum  esetén,  legyen  szó  akár  írott,  akár  digitális  változatról,  a
legfontosabb kérdések,  amelyeket  meg kell  válaszolni,  az  eredetiségre a  hitelességre  és  a

5 A fordítást Légrádi Bea, a MÍTÉSZ alapító rendes tagja készítette
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forrásra  vonatkoznak.  A  kérdéses  iratok  vizsgálata  a  kézírás,  kézi  nyomtatás,  írógép,
kereskedelmi  nyomda,  fénymásolatok,  papírok,  tinták  és  egyéb  okirati  bizonyítékok
elemzéséből  és  más  ismert  anyaggal  való  összehasonlításából  áll  a  vizsgált  anyag
hitelességének megállapítása, valamint az elváltozások észlelése érdekében. (2)

A kézírás magában foglalja a kurzív írást, a kézi nyomtatást, a számokat és egyéb jeleket.
Vizsgálandó bizonyítékként  számos dokumentumot,  például  csekket,  hitelkártya-nyugtákat,
bombafenyegetéseket,  névtelen  leveleket,  bankrabláshoz  használt  papírokat,  recepteket,
öngyilkossági  jegyzeteket,  graffiti  képeket,  ajándékutalványokat,  naplókat,  egészségügyi
feljegyzéseket  és  üzleti  feljegyzéseket  nyújtanak  be.  Az  iratvizsgálat  összehasonlító
végeredményét  az  igazságügyi  írásszakértő  rendelkezésére  álló  anyag  minősége  és
mennyisége határozza meg.  Az ismert összehasonlító anyagoknak (standard) is megfelelőnek
kell  lennie.  Egy  vagy  két  standard  általában  nem  elegendő  az  író  azonosításához.  A
szakértőnek  be  kell  nyújtania  az  összes  megkérdőjelezett  anyagot  és  a  lehető  legtöbb
összehasonlítható ismert anyagot. (2)

Fontos, hogy minden egyes személytől elegendő írást gyűjtsön össze, hogy a törvényszéki
írásszakértő  megvizsgálhassa  az  egyes  személyek  kézírásának  természetes  változásait.  A
kézírás egy tanult folyamat, melynek során gyakoroljuk és fejlesztjük készségeinket. Az írás
ugyan tudatos folyamat kezdetben, de tudatalatti eseménnyé változik, amely legalább három
különböző  fázison  megy  keresztül,  hogy  később,  a  középkorban  stabilizálódjon.  Ahogy
tovább öregszünk, degenerálódni kezd különféle belső és külső tényezők hatására. (3) (4)

Az aláírás, mint a kézírás, vizuális-motoros készség, amely a vizuális észlelések folyamatos
feldolgozását igényli a finom kézmozdulatok hatékony végrehajtásához. Ez nagyon fontossá
teszi a vizuális bemeneteket a helyes íráshoz. (5) (6)

Indiában a javítatlan fénytörési hibák a visszafordítható vakság leggyakoribb okai. (7)

A városi indiai tanulmányok azt mutatják, hogy a 15 év felettiek közül 49,3 milliónak lehet
fénytörési hibája. (8)

Néhány tanulmány szerint a rövidlátás a leggyakoribb fénytörés, amely könnyen korrigálható.
(9)

A  dokumentumvizsgálatokat  tekintve  a  forrás  hitelesítésének  legáltalánosabb  módja  az
aláíráselemzés. Az aláírás egy speciális íráskészség, amelyet az egyén személyes használatra
fejlesztett ki. Ez a finom motoros mozgás (aláírás) bár eredetileg tanult, később tudatalattibbá
válik az ismételt gyakorlással. Még a finommotoros mozgások tudatalatti végrehajtásához is
állandó vizuális észlelési bemenetek szükségesek. (4)

Megkíséreltük katalogizálni  az  egyéni  aláírások különböző osztályjegyeiben bekövetkezett
változásokat  a  rövidlátás  különböző  fokozataiban,  hogy  hiteles  objektív  adatokkal
rendelkezzünk.  Az  így  összegyűjtött  adatok  jobb  betekintést  nyújtanak  erre  a  viszonylag
kevésbé  vizsgált  területre,  és  minden  bizonnyal  segítik  a  kérdéses  dokumentumok
vizsgálatának  szokásos  eltéréseit,  így  támogatva  a  csekkek,  bombafenyegetések,  névtelen
levelek, receptek, öngyilkossági feljegyzések, orvosi feljegyzések és üzleti feljegyzések stb.
hitelesítését.

ANYAGOK ÉS METÓDUSOK

A vizsgálatot  a  Shri  Sathya  Sai  Orvosi  Főiskola  és  Kutatóközpontban,  Ammapettaiban,
Chennaiban  végeztük  2014  áprilisa  és  szeptembere  között  hat  hónapon  keresztül.  Az
intézményi etikai bizottság engedélyének megszerzése után egy hirdetést tettünk fel a főiskola
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campusán,  amelyben  önkénteseket  kértünk.  Összesen  100  személyt  választottunk  ki  az
oktatók, az irodai dolgozók, a műszaki személyzet és a hallgatók közül, érkezési sorrendben.

A résztvevőket  tájékoztattuk  a  vizsgálat  menetéről  és  céljáról,  és  írásban  megkaptuk  a
hozzájárulásukat.  Csak  a  6/6-os  látásélességgel  rendelkező  alanyokat  választottuk  ki  a
vizsgálatba. Az alanyokat arra kértük, hogy háromszor írják le az aláírásukat a proformában
megadott helyre.

A rövidlátást úgy váltottuk ki a résztvevőkben, hogy pluszos gömblencséket adtunk a kísérleti
sorozatból  +0,5  D-től  kezdve  +0,5D-s  sorozatos  lépésekkel  4  D-ig  terjedően,  mivel  az
alanyok jelentős  látásromlásról  számoltak  be,  ami  megakadályozta  a  további  folytatást.  A
feladatot  megismételték  minden  plusz  lencsénél.  A  feladat  végrehajtásához  tollakat
biztosítottunk  az  összegyűjtött  adatok  egységességének  megőrzése  és  a  hibás  tollak  által
okozott hibák elkerülése érdekében.

Az  összes  feladat  elvégzése  után  az  aláírásokat  összegyűjtöttük,  és  kiértékeltük  az
karakterkészletét.  Az  osztálykaraktereket,  például  a  betűméretet,  a  tájolást,  a  stílust,  a
görbületet,  a stabilitást,  a dőlést,  a pontkaraktereket stb. értékeltük.  A vizsgálat  céljaira az
aláírás nyolc standard változóját ismételten elemeztük, minden plusz lencse növekménynél.
Az adatok összeállítása és statisztikai elemzése SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
számítógépes szoftver (16-os verzió) segítségével történt.

EREDMÉNYEK ÉS RÉSZLETEK

A vizsgálat  mintája  100 (68  férfi  és  32  nő)  18-38 év  közötti  alanyból  állt,  a  résztvevők
átlagéletkora  23,3  év  volt.  Mivel  a  vizsgálatot  Chennaiban végezték,  a  legtöbb résztvevő
tamilt (78%) beszélt.

Amint  ebben a  tanulmányban leírtuk,  nyolc  változót  ismételten  mértünk a  aláírásokban a
plusz lencse minden 0,5 D-es lépésével. A változók változásait összehasonlítottuk az alany
kézírás-karakterével,  amikor  a  feladatot  normál  látásra  végezték.  Vizsgáltuk  az  átlagok
különbségét.  A variancia  és  statisztikai  szignifikancia  ellenőrzésére  többváltozós  elemzést
(MANNOVA)  alkalmaztunk.  Ennek  a  releváns  változókra  vonatkozó  eredményei  az
alábbiakban kerülnek bemutatásra.

Aláírás mérete:

Egy aláírás maximális hosszát megmértük mind a három aláírásminta esetében, és a három
átlagát  vettük  az  aláírás  méretének.  A különböző fokú rövidlátás  esetén  a  aláírás  méretét
összehasonlítottuk a normál látás jelének méretével: az adatokat az 1. és 2. táblázat mutatja
be. A táblázatokból megfigyelhető, hogy az aláírás átlagos mérete nagyobb, mint a normál
látásnál.

Továbbá a többváltozós elemzés statisztikailag szignifikáns különbséget mutatott a rövidlátás
sorozatos növekedésével járó aláírások átlagos aláírásméretében, F (335, 145) = 5,203, p <
0,0005;  Wilk  A  =  0,000.  Az  aláírás  méretében  tapasztalt  változás  mértéke  azonban
inkonzisztens és változó, és nem használható fel a rövidlátás fokozatának előrejelzésére.

Betűméret:

A kurzív kézírás elemzése során a betűknek három zónájáról beszélünk, amelyeket általában
felső zónának, középső zónának és alsó zónának neveznek. Általában ez megfelel a gyerekek
által az írás gyakorlására használt négyvonalas füzetnek. A betűk átlagos méretét egy kurzív
írásban a felső és alsó zónát is tartalmazó betűkkel mérték, mint például az „L” és „T” betűk.
Az aláírásban azonban a betűméret összességében csekély jelentőséggel bír, mivel sokan nem
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tartják be  a  betűk  normál  arányosságát  az  aláírás  művészi  értékének növelése érdekében.
Célszerűbb az egyes zónák arányosságát külön-külön mérlegelni.  A 3.  táblázat a középső,
felső és alsó zónában lévő betűk átlagos méretét mutatja be.

A középső zóna mérete kisebb, mint a tényleges méret a rövidlátás sorozatos növekedésével.
Ezzel  szemben  a  felső  zóna  és  az  alsó  zóna  mérete  különböző  fokú  rövidlátás  esetén
lényegesen  nagyobb,  mint  normál  látásnál.  Többváltozós  analízise  kimutatta,  hogy  ez  a
különbség statisztikailag szignifikáns (Középzóna mérete-F (280, 462) = 2,122, p < 0,0005;
Wilk-féle A = 0,002, Felső zóna-F (216, 516) = 1,841, p < 0,000 Wilk-féle A= 0,012 és alsó
zóna - F (248, 490) = 2,119, p < 0,000; Wilk-féle A= 0,004.) A különböző zónákban az aláírás
betűméretében  megfigyelhető  változás  mértéke  azonban  inkonzisztens  és  változó,  és  nem
használható a rövidlátás fokozatának előrejelzésére.

Betűköz:

A  szabványos  kurzív  írásban  azt  tapasztaljuk,  hogy  mindenki  másképp  helyezi  el  a
mondatokat egy bekezdésben, a szavakat a mondatban és a betűket a szóban. Mint fentebb
látható,  az  aláírás  mérete  különböző  embereknél  és  ugyanazon  személynél  is  eltérő  a
rövidlátás különböző fokozataiban. Tolómérővel megmértük az aláírás két szomszédos betűje
közötti távolságot, és a párok átlagát vettük a betűk közötti távolságnak. A különböző fokú
rövidlátás  esetén  a  betűk  közötti  távolságot  összehasonlítottuk,  az  adatokat  a  4.  táblázat
mutatja  be.  A táblázatból  megállapítható,  hogy a  betűk  közötti  átlagos  térköz  viszonylag
nagyobb,  mint  normál  látás  esetén,  ami  megmagyarázza  az  aláírás  nagyobb  méretét.  A
változók többváltozós elemzése kimutatta, hogy ez a különbség statisztikailag szignifikáns (F
(248, 490) = 6,469, p < 0,000; Wilk-féle A= 0,000).

Aláírás lejtése:

A kurzív írásmóddal ellentétben az aláírást nem kell vízszintes egyenes vonalra írni. Általános
gyakorlat, hogy az aláírást ferdén emelkedő módon írják. Ez különlegességet ad az aláírásnak,
ezzel az aláírás meredeksége mérhető. Az aláírás lejtése a vízszintes mindkét oldalán öt fokos
lépésekben  lett  besorolva  (0  vagy  180  fok).  Az  egyén  aláírási  meredekségét  háromszor
megmértük,  és a három átlagát vettük az aláírási  meredekség kiszámításához.  Az 5.  és 6.
számozású  táblázatok  azon  alanyok  százalékos  arányának  adatait  mutatják  be,  akik  a  jel
lejtésében  változást  mutatnak  különböző  fokú  rövidlátás  esetén.  A  táblázatokból
megállapítható,  hogy a  rövidlátás  fokozatának  növekedésével  az  alanyok  száma hajlamos
eltérni a normál aláírási meredekségtől, függetlenül attól, hogy mi volt az aláírásuk kezdeti
meredeksége.

Aláírás betűdőlése:

Normál kurzív írásban a betűket lehetőleg a vízszintes alapvonalhoz képest bizonyos mértékig
dőlten  írjuk.  Ez  javítja  az  írás  sebességét.  Grafológiai  szempontból  a  betűk  vízszintessel
bezárt szöge osztályozható, és fontos változó a kézírás különböző osztálykarakterei között.
Hasonló megközelítés alkalmazható az aláírásban szereplő betűkre is. Amint a 7. táblázatból
látható, az aláírás dőlése egyértelműen megváltozik, és a rövidlátás sorozatos növekedésével
növekszik az e változást mutató alanyok százalékos aránya.

Nem  találtunk  olyan  cikket,  amely  kifejezetten  a  rövidlátás  szignaanalízisre  gyakorolt
hatásáról  szólna.  A legtöbb  hivatkozás  a  grafológiából  származó  közvetett  hivatkozás.  A
legtöbb  tanulmány  a  normál  kézírás  megváltozására  utal  a  látásélesség  progresszív
változásával.  A tanulmányhoz hasonló  megállapításokat  számos más  kézírással  foglalkozó
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kutató dokumentál, mint például Huber és munkatársai (4), Wilson és munkatársai (6), Ann
Stensaas (10), Ling és munkatársai (11), William és munkatársai (12) és Mischio ( 13) .
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Korábban már  említettük,  hogy a  vizuális  bemenetek  jelentősen  hozzájárulnak  az  íráshoz
szükséges  észlelési  készségekhez.  A vizuális-motoros  koordináció az  a  képesség,  amely a
motoros  tevékenységet  a  vizuális  bemenettel  összehangolja.  Ez  egy  összetett  folyamat,
amelyben  a  vizuális  és  a  motoros  rendszerek  információinak  integrálása  szükséges  az
optimális mozgásmintázat eléréséhez, amely vizuálisan pontos és energiát takarít meg (14). A
látássérült személyeknek nehézséget okoz az írásvonások formájának, hosszának és helyének
megítélése is. A részleges látás néhány útmutatást nyújthat, és ezeknek a referenciapontoknak
a rendelkezésre állása meghatározhatja az írás vagy a betűk minőségét. Különböző változások
láthatók, mint például a betűk,  vagy szavak egymáshoz nem igazítása és az írott  tartalom
torzulása a szabályos, vagy hallgatólagos sztenderdhez képest. Némileg nőtt a betűméret az
előző kézíráshoz képest (4, 6, 10, 11, 12 és 13).

Az aláírás méretének növekedése a 4. táblázat eredményeivel magyarázható, ahol azt találtuk,
hogy az aláírás betűi közötti távolság a látásélesség változásával nő. Egy előző tanulmány
eredményeivel ellentétben a különböző zónákban a betűk méretének változása következetlen.
A  középső  zóna  mérete  csökkenni  látszik  a  felső  és  alsó  zónához  képest,  amelyek  a
látásélesség  változásával  nőnek.  Az  aláírás,  ahogy  azt  William  és  munkatársai  (12)
kimutatták,  az  ismételt  gyakorlat  eredménye,  és  előfordulhat,  hogy  a  látássérülések  nem
befolyásolják  jelentősen  a  végrehajtást,  mivel  inkább  tudatalattivá  válik.  Nem  áll
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rendelkezésre  elegendő  publikált  irodalom  ezen  előzetes  megállapítások  alátámasztására,
ezért átfogóbb tanulmányokat kell megkísérelni ennek a folyamatnak a további megértéséhez.

KÖVETKEZTETÉS

A  vizsgálat  eredményeiből  arra  lehet  következtetni,  hogy  a  rövidlátás  szignifikánsan
befolyásolja az aláírást,  és a látásélesség bármilyen változása ennek megfelelően változást
indukálhat az aláírás karaktereiben. Növekszik az aláírás mérete, a betűk közötti aláírási hely,
miközben a középső zóna betűmérete csökken a rövidlátás különböző fokozataival. Az aláírás
lejtése és a betű dőlése is változik a legtöbb alanynál a látásélesség változásával. A változások
nem lineárisak, és nem használhatók fel a rövidlátás mértékének előrejelzésére, de fénytörési
hibára utaló paraméterekként használhatók. Ezeket a változtatásokat vizsgált dokumentumok
értékelésekor is szem előtt kell tartani.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Indiai Orvostudományi Kutatási Tanács (ICMR) a 2014-es rövid távú hallgatói program
(STS) keretében ösztöndíjjal támogatta ezt a tanulmányt.

A felhasznált irodalomjegyzék az angol nyelvű anyag végén található.
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Dr. Csizmazia Endre szemész főorvos, írásanalitikus szakmai megjegyzései:

A cikk megállapításai:

1. A látás befolyásolja az írást a feed- back mechanizmus révén.

2. Hibája hatással van az írásra, Indiában nagyszámú rövidlátó van és növekszik a számuk /
máshol is ez a helyzet/.

3.  Ha  különböző  korrekció  használata  mellett  különböző  időből,  több  írásképünk  van  a
duktortól, ez segít az eredetiség eldöntésében.

Módszertan:

4. 100 db egészséges fiatalt vizsgáltak.

5. Mindenki 3 mintát adott, majd úgy tették őket rövidlátóvá, hogy +0.5D-t raktak a szemük
elé, egészen +4.0D-ig, fél D-ként emelve az előtétlencse erősségét. Minden esetben újabb 3
mintát adtak

6. Az eredményben méretnövekedést találtak a "myopia" növekedésével.

7. A változást nem lineárisnak tapasztalták, ezért szerintük nem használható az eredmény az
írásazonosításban a bekövetkezett változás megítélésére. 

Következtetés:

8. A látást befolyásolja a korrekció, vagy annak hiánya, tehát ha véleményt kell mondani, rá
kell kérdezni.

Kivitelezési rész:

9. 100 egészséges 6/6 látásélességű, véletlenszerűen kiválasztott,  eltérő korú vegyes nemű
társaság volt.

10. Az írás mérete nőtt.

11. Nem volt egyenletes a méretváltozás.

12. A középzóna mérete csökkent, a többi zónáké nőtt.

ÍráSzemészeti észrevételek:

Az  alapkoncepció  helyes,  mivel  arról  próbál  meg  objektíven  meggyőződni,  hogy
befolyásolja-e a szem optikai állapota/hibája az írást, és ha igen milyen módon.

Ha a szemészetben és az optikában megfelelően jártas lett volna a kutató, akkor az alábbi
csoportokat  kellett  volna elkülöníteni,  és meghatározni,  vagy mindegyik  esetén a  változás
mértékét, vagy kiválasztani egyet, és azt szakszerűen vizsgálni.

A csoportok:

a. Negyven év alattiak.

b. Negyven év felettiek.

Az a. pontban további 4 kategóriát kellett volna elkülöníteni.
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1. egészséges = emetrop

2. távollátó = hypermetrop

3. rövidlátó = myop

4. astigmia / ez egyrészt önálló kategóriaként is vizsgálandó, másrészt járhat együtt az a. pont
2.- és 3.-al is

5.  bár  ritka,  de el  kell  különíteni  azokat  az embereket,  akiknek nagyobb, több mint 1.0D
különbség van a két szeme között

6. el kell különíteni azokat is, akiknél "kevert" fénytörési hiba van, ami annyit jelent, hogy a
szaruhártya  és  a  szemlencse  hibája  nagyjából  ugyanolyan mértékű,  de ellentétes  "előjelű"
/myop – hypermetrop/

A b. pontban a fenti hibák bármelyike előfordulhat, de ehhez jön hozzá az életkor adta minden
esetben  +  X  D  olvasólencse,  mely  myop  esetben  matematikailag  összeadódva  bizonyos
életkorban 0.0D-re jöhet ki, tehát közeli korrekció nem szükséges. 

A CIKK  SZERZŐI  ÁLTAL TEREMTETT  MESTERSÉGES  HELYZETBEN  EZ  SOHA
NEM JÖN KI „0”-RA,  mert a rövidlátást imitáló +0,5d-tól +4.0d-ig előtét lencsékhez még
hozzáadódik a presbyop +0.5d-tól +3.0d-ig korrekció. 
EZ AZT FELTÉTELEZI, HOGY ÖSSZESSÉGÉBEN +7.0D–T RAKHATTAK A VIZSGÁLT
SZEME ELÉ, A VALÓ ÉLETBEN SZÜKSÉGES „0”D HELYETT. Ennek optikai hatása a
szakember számára nyilvánvaló!

Az  öregszeműség  =  presbyopia  korrigálása  viszonylag  szabályos,  ennek  részben  optikai,
részben élettani  okai  vannak.  40 éves  korban +1.0D, 45 évesen +1,5D, 50 évesen +2.0D
szükséges. 60 évesen +3.0D -t kell viselni, mivel eddigre az átlagember szeme már egyáltalán
nem  tud  alkalmazkodni,  és  a  fizika/optika  törvénye  értelmében  ahhoz,  hogy  30  –  40
távolságból  egy  egyébként  emetrop  szemű  ember  tisztán  lásson,  ennyi  segítségre  van
szüksége a szemének. 

Tudni kell, hogy a "hiba" ilyenkor a szemlencsében van, és annak értéke változik csak, az
astigmia mértéke egy életen át elvileg változatlan. Mivel a szem negatív alkalmazkodásra nem
képes, ez magyarázza a +4.0D-s felső határt is.

Az a megállapítása helyes, hogy ma az emetrop, tehát egészséges szem mellett a legnagyobb
számban  myop  fordul  elő,  és  a  számuk  nő,  tehát  ezért  a  cikk  is  ezen  fénytörési  hiba
"vizsgálatával"  próbált  meg  eredményt  elérni  az  eredeti  kérdésfelvetéshez,  az  írás
azonosításhoz. 

További kritikai észrevételek:

1. a beteganyag kiválasztása.

a. Első gond, hogy csupa emetropot választottak ki, akik arra valóban jók lettek volna, hogy
egy alap írásméret, zónaeltérés, stb. felvételét végezték volna velük, és mint kiindulási értéket
használják,  DE utána  elkövették  azt  a  hibát,  hogy  +0.5D  előtétlencsés  szemüveggel
"állították" elő a myopiát.
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Saját vizsgálataink szerint, ha szemüveget teszünk fel, akkor törőrendszer jön létre, aminek a
viselkedése teljesen más, mintha az eredeti helyen lévő két törőerő valamelyikét változtatja
meg az élet. 

Az  egyik  felmérésünknél  érzékeltük  azt,  ahol  a  kontaktlencsések,  akiknél  a  LKL /lágy
kontaktlencse/a szaruhártyával érintkezik és ezáltal  "egy" töröközeget alkot,  nem mutatták
sem a rövidlátás, sem a korrigált rövidlátás írásbeli jeleit. 

Másik ilyen "hibahatás" az, hogy ha emetrop embernél +D-ás előtétet alkalmazunk, akkor
"kikapcsoljuk" a saját alkalmazkodó képességét, mivel nincs szüksége rá. Ekkor érvényesül a
fizika,/optika törvénye, és a saját alkalmazkodás használata nélkül lát jól egyre közelebbről. 

Ez magyarázza a +4.0D- határt,  amit találtak,  mivel a szem negatív alkalmazkodásra nem
képes, amikor +4.0D-t tettek a szemük elé, akkor már olyan közelről, - kevesebb, mint 30 cm.
- kellett nézniük a tiszta látáshoz, hogy nem fért el a toll az orruktól. 

Harmadik  "hibahatás"az,  hogy  mivel  +D-és  előtétet  használtak,  alapvetően  az  üveg
nagyított, ebben az esetben hibásan kapták azt az eredményt, hogy az aláírás, a betűméret, a
szóköz nagyobb lett. 

Saját  anyagunkból  tudjuk, hogy a myopia növekedésével  a betűméret  csökken és  eleve a
standardnál kisebb, nem pedig nagyobb. 

b. Mivel véletlenszerűen választottak ki férfi-, nő- beteget, ez a rész rendben lett volna. DE: a
kiválasztottak életkora kb.  18-60/65 évesig terjedt,  ami életkorilag kevert  csoportot hozott
létre, tehát az előtétlencse az idős korban /40 felett/ nem rövidlátást hozott létre, amikor írnia
kellett,  hanem  az  életkorából  adódó  presbyopiát  korrigálta,  mintegy  "quázi"  emetropot"
csináltak belőlük.

c.  A  fenti  "keveredésből"  már  eleve  következik,  hogy  az  írásméretek  vegyesek,
összefüggéstelenek lettek, hiszen nem egységes homogén optikai jellemzőket mutató emberek
írását hasonlították össze.  

d. Érthetetlen, ha elismerik, hogy a myopok száma jelentős a populációban, miért nem valódi
myopokat  használtak.  Ha valaki  tudományos  igényű  vizsgálatot  akar  végezni  myopokkal,
akkor szét kellett volna választania A- scan UH, vizsgálattal, két csoportra őket. Nevezetesen
törés  és  tengely  myopiára,  mivel  az  alábbi  ábrán  jól  látható,  hogy  nem  ugyanolyan  a
leképezés az egyik, mint a másik esetben.

Az ábra magyarázata:

Fekete: az emetrop szem. normál tengelyhossz, normál lencseerősség. 
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Piros: tengely myopia, megnövekedett tengelyhossz, normál lencseerősség. 

Zöld: normál tengelyhossz, megnövekedett lencseerősség. 

Az ábra könnyen érthetően szemlélteti, hogy ugyanazzal a korrekciós üveggel lehet javítani a
hibát, de a korrekció nélküli kép nem lesz egyforma. 

Ezt  a vizsgálatot  mi  sem végeztük el  annak idején,  csak terveztük,  de idő és  beteganyag
hiányában ez a részletesebb vizsgálat elmaradt. 

e. Kérdésként tehetjük fel, hogy valóban van-e eltérés az egyes zónák méretében. Szerintem
ez megint  egy tapasztalat  és  ismerethiányból  adódó hiba következménye.  Először  én sem
értettem, hogy hogyan kaphattak olyan eredményt, hogy a középzónához képest az alsó, felső
zóna eltérő méretű. Valószínűleg, nem kapott mindenki saját teljes keretet kitöltő fél D-ként
emelkedő  szemüveget,  hanem  a  próbakeretet  tették  fel  nekik  és  abban  a  próbalencsét,
melynek aktív optikai területe 2.5cm. átmérőjű, az általunk vizsgált hordó - párna hatás miatt
kapták ezt a fals eredményt.

A kapott/talált íráskép valóban azt mutatta, amit leírtak, csak éppen egy hibásan elvégzett
kísérlet  eredményeképpen.  Ehhez  kapcsolódó hibaforrás  lehet  még,  hogy a  próbakeretben
nagy  valószínűséggel  nem  állították  be  mindenkinek  a  saját  Pd/pupilla  távolság/-át,  ami
szintén  hasábos  hatást  okozhatott.  Ha  nem  tud  a  szerepéről  valaki,  akkor  nem  veszi
figyelembe a beállításnál! 

Végül,  ugyancsak a  próbakeretből  adódóan nem biztos,  hogy a  keret  nem csúszott  le  az
orrukon, amikor a fejüket előre hajtották az írás közben. 

Ezt  szintén  vizsgáltuk,  és  optikailag  ismert  tény,  hogy  az  idős  emberek,  ha  már  régi  a
szemüveg és gyenge, akkor előre tolják, "lecsúsztatják". Az így megváltozott fókuszpont segít
a látásban, ha már gyenge a szemüveg.

f.  Végül  a  pszichés  faktor,  a  vizsgálat  folyamatos  ideje  és  a  korrekció együttes  hatása  is
szerepet játszhat a kapott eredményben. Nevezetesen mire 9 x 3 alkalommal leírta a nevét, az
állandóan  változó  "hibás"  korrekció  mellett  az  alkalmazkodó  képességét  különböző
mértékben "merítette" ki.

Nem  beszélve  a  standard  írótávolság,  mint  követelmény  hiányáról,  bőven  okozhatott,
kaotikus, értékelhetetlen íráskép változást az összes írás együttes értékelésekor, ahol ezek a
fenti különböző hatások egybe lettek mosva,  egyben lettek vizsgálva a különböző korú és
állapotú embernél. 

ÍrásSzemészeti témában eddig megjelent publikációk:

1. Dr. Csizmazia Endre-Farkas László: A Grafohptalmology megszületése
Grafomagazin, 2002/3/17.

2. Dr. Csizmazia Endre-Farkas László: Grafohptalmology, Írásszemészet
              Grafológia, 2002/9/19. 
3. Farkas László – dr. Csizmazia Endre: ÍRÁSSZEMÉSZET=Grafológia+Szemészet   

        Grafológiai program 2003/16. füzet. Grafodidakt, Budapest
4. Farkas László-dr. Csizmazia  Endre:  Az írásszemészet grafológiai elmélete
         Grafológiai program 2003/17. füzet. Grafodidakt, Budapest 
5. Dr. Csizmazia Endre-Farkas László: A Grafophtalmology -Írásszemészet szemészeti 

alapjai   Grafodidakt, Budapest, 2003.
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6. Farkas László: A GrafOphtalmology®-ai (ÍrásSzemészeti) kutatás lényege és elméleti   
kérdései, 1. rész.  

              Szakmai Szemle – A Katonai Biztonsági Hivatal Tudományos Tanácsának kiadványa, 
   2005/2.szám, 172. o. 

7. Farkas László: PhD program–II. Az íráskép-földrajz kialakulása
Az etnikai, szubkulturális, természeti és földrajzi diszpozíciók befolyásoló hatása a 
magyar népesség szemészeti állapotára. (GrafOphtalmology®-ai (IráSzemészet®-) 
módszerrel támogatott kutatás) 

http://www.kbh.gov.hu/publ/szakmai_szemle/2006_2_szam.pdf 118-130. o

8 Dr. Farkas László (szerk): Írásanalitikai Kézikönyv 
MÍTÉSZ, 2016.

Dr. Csizmazia Endre: Az ÍráSzemészet szemészeti alapjai 54-79. o.
Dr. Farkas László: Az ÍráSzemészet írásanalitikai alapjai  80-96. o.
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Dr. Szidnai László6

A hazugságvizsgálat írásanalitikai jövőképe a GrafoMéter alkalmazásával

Bár  az  emberiség  kultúrtörténetét  végigkíséri  a  megtévesztő  viselkedések,  a  csalások,  a
hazugságok  azonnali  leleplezésének  vágya,  de  a  vizsgálatok  azt  mutatják,  ennek
valószínűsége  még  képzett  személyek  esetén  is  alig  több  mint  50%-ra  tehető,  ha  csak  a
beszédre és a külső viselkedésjegyek megfigyelésére van módjuk. (Ekman és mtsi, 1991 ; Warren
és mtsi., 2009; Street, 2015)

Ezért alakulhattak ki a kontrollált körülményeket igénylő, eszközöket, műszereket alkalmazó
eljárások,  melyek  elnevezésükben  utalnak  felhasználási  lehetőségükre  is  ,  pl.
hazugságvizsgálat,  őszinteség  ellenőrzés,  vallomás  ellenőrzés,  lojalitásvizsgálat,  műszeres
vallomáselemzés. (Fenyvesi, 2013) 

Ezek az eljárások eltérnek a Szemle jelen számában , a „Fókuszban az igazság“ című dolgozat
szemléletmódjától,  ahol  a  szerző  az  igazság/  hazugság  fogalmának  általános
hatótótényezőként való megjelenését vizsgálja a kézírásban. 
Jelen  anyagban  és  az  előbbi  diplomadolgozat  szemléletmódja  közötti  különbségre
analógiaként  alkalmazhatnánk  a  félelem  -  szorongás  közötti  viszonyt,  melyeknek  az
idegrendszeri  hatásai  hasonlók.  A  félelemnek  azonban  van  konkrét  kiváltó  tárgya,  a
szorongásnak pedig nincs. Azaz, míg Andráskó Rita a dolgozatában az általános értékrendek
és  írásjellemzők  közötti  ütközés  vizsgálatára  történt  kísérlet,  addig  jelen  anyagomban
leszűkítem a  hazugságvizsgálatban  a  nemrégiben  feltárt  idegrendszeri  hátterfolyamataiból
származó alapjelenségekre.
Az  anyag  végén  pedig  ezek  alapján  javaslatot  teszek  az  írásanalitika  alapműszerének,  a
GrafoMéternek minden eddigitől eltérő alkalmazására a hazugságvizsgálatokban.

A hazugság meghatározása és fajtái

A hazugság mint társadalmi jelenség igen árnyalt képet mutat. Ezért a kriminalisztikán túl
könyvtárnyi irodalma lelhető fel irodalmi, filozófiai, társadalomtudományi művekben is.
De Paolo és munkatársai három idetartozó kategóriát különítenek el: a tények aránytalanítása
(pl. bagatellizálás), a tények elhallgatása és a tények tényleges meghamisítása. 
Ezekben Turri és munkatársai áttekintő tanulmánya  (2015) szerint az alábbiak a közösek: „a
kijelentés nem őszinte, amelynek célja a befogadóval elhitetni a közlés tartalmát. 
Szükséges kritérium még, hogy a hazudó higgye vagy tudja azt, hogy állítása hamis.

Ez utóbbi tényező a  szándékosságra  utal, amely vizsgálata  a kognitív pszichológia és az
agyi  képalkotó  eljárások  párhuzamos  fejlődésével  az utóbbi  évtizedek  legnagyobb
paradigmaváltozását jelenthetik a hazugságvizsgálatokban. 

A hazugságvizsgálatok alkalmazásának általános követelményei 

A hazugságvizsgálatnak a több mint félévszázados széleskörű elterjedtsége ellenére – csak
„kvázisztenderdjei“ vannak. 
Legfontosabb  szerepe  és  hagyománya  a  hazugság/  igazmondás  vizsgálatának  az
igazságügyben lenne, de még a hidegháború időszaka alatt terjedt el, elsősorban Amerikában,
a belső szabotázs, ipari kémkedés és hasonló célokra való használata az üzleti életben. 

6 A szerző a MÍTÉSZ alapító ügyvivője, okleveles írásanalitikus, pszichológus, a GrafoMéter „atyja”
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Megjelentek  a  fizetett  /  kinevezett  „szakértők“  akikre  egyre  nagyobb szerep  hárult,  főleg
azért, hogy elválasszák az objektív tudományos tényeket az érdekeltek szubjektív értékrendjei
által átitatott jogi folyamattól. 
A gyakorlatban az érvényesség - elfogadottság megítélésében mégis keveredik az empirikus
eredmények  és  kutatási  módszerek  megítélése  a  bírák  és  tudósok  személyes,  intézményi
értékeivel.

Talán emiatt született a tárgykörben az egyik legismertebb precedens eljárás az USA egyik
kerületi bíróságának ítélete a „Daubert v. Merrel Dow Pharmaneuticals Inc.“ ügyben (ismerteti
Solomon-Hackett,  1996), amely  az  alábbi  feltételekhez  kötötte  tudományos  jellegűnek  tartott
bizonyítékok büntetőeljárásban való alkalmazhatóságát: 

 Legyen  megfelelően  megalapozott  ahhoz,  hogy általánosan  elfogadja  az  a  terület,
amelyhez tartozik;

 az eljárás legyen tudományosan ellenőrzött, vagy összevetésre kerüljön a többi, már
elfogadott eljárással; 

 megfelelő  legyen  a  megbízhatósága,  azaz  minél  kisebb  legyen  a  mérési  hibája
(reliabilitás). 

Erre az alkalmazhatósági precedensre a gyakorlatban azóta „Daubert-elv”-ként hivatkoznak.

A hazugság, megtévesztés pszichológiai megközelítése 

Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni a „Daubert-elv” működését, nem csak a hazudás fogalmát,
hanem folyamatát is tisztáznunk kell. 

Erre  jó  alapot  nyújtanak  azon  fiatal  tudományterületek,  mint  a  kognitív  pszichológia,  a
neurológia és nem utolsó sorban az írásanalitika interdiszciplináris megközelítései.
Ez a megközelítés annyiban adhat új szempontokat, hogy képes újabb, kritikai szemszögből
értékelni  a  korábbi  tapasztalati  állításokat,  így  lehetővé  teszi  hatékonyabb  eljárások
kifejlesztését.

A  világon  szinte  egyeduralkodó  műszeres  hazugságvizsgálatként  a  közel  100  éves
előzményekre tekintő poligráfos technikát tartják számon. 
Ebben azonban az az érdekes, hogy a legtöbb vélekedés egyetért abban, hogy a poligráf nem a
hazudás tényét, hanem csupán a félelem-reakciót mutatja, amelynek a tétje a lelepleződéstől
való félelem. (Idézi Fenyvesi, 2013/47.pp.) 
A félelemérzet  a  vegetatív  idegrendszerben  aktiválódó  automatikus  reakcióval  jelez,  ez  a
nyugati  kultúrkörben felnőtt  ember  számára  nehezen befolyásolható.  Lehet,  hogy a  külső
szemlélő számára a viselkedésben ez nem feltétlenül azonosítható, de több (egyszerre akár 12-
féle) fiziológiai paraméter együttes mérésével, változáskövetésével jól kimutatható, erra való
a poligráf műszere.

A poligráfos vizsgálat alapparadigmája az, hogy az inkriminált kérdés mindenképp érzelmi,
stressz stb.  reakciót  okoz,  míg a  semleges  kérdéseknél  a stresszreakció nem jelentkezik
ugyanilyen erővel. 
Azonban  sem  a  személyiségpszichológia,  sem  a  kognitív  pszichológia  nem  tartja  a
vészreakciót hazugságjelnek.  Sőt  épp  az  a  probléma,  hogy  a  vegetatív  idegrendszer
természetes  vészjele bármi  olyan  ingertől  előállhat,  ami  a  vsz.  számára  „problémás”,
„megszégyenítő”, „félelmetes” vagy akár „csak érzelmileg“ megérinti. 
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Más  szempontból  gyakori,  hogy  egyes  bűnözők  speciális  személyiségszerkezete  ezt  a
vészreakciót  nem  mutatja,  hiszen  pont  azért  tudtak  különös  kegyetlenséggel  elkövetni
bűncselekményeket,  mivel az átlagember számára természetes gátlások, szociális  és egyéb
korlátok  ismeretlenek  számukra,  így  az  adott  ingerre  nincs  félemreakciójuk  (pl.  szocio-,
pszichopátiás személyiségtípus.) 

A korai hazugságvizsgálati elméletek 

1981-ben  Zuckerman,  DePaulo  és  Rosenthal  publikálta  a  megtévesztésre  utaló  jelek  első
átfogó  metaanalízisét.  Bár  már  a  80-as  évektől  megemlítik  a  hazudás  folyamatában  a
szubjektív kognitív tényezők fontosságát, de a korabeli technológia miatt (a mérhetőség híján),
ezek nem kerülhettek rendszerező tudományos vizsgálatra. Szubjektív faktorként ehelyett az
érzelmi érintettség,  a  kontroll- és  az  arousal (a  szervezet  általános  izgalmi  és  éberségi
állapota) változásra koncentráltak, mivel ezek mérhetők voltak. 

Erre  a  három  faktorra  többféle  hazugságvizsgálati  technológiát  dolgoztak  ki  a
viselkedéskutatók,  de  az  ezeket  áttekintő  pszichológiai  tanulmányok  meta-analitikus
összegzése  szerint  a hazugság viselkedésből  történő megállapítása a szakértőknél  sem
működik megbízhatóan. (Blandón-Gitlin és mtsai, 2014)

A viselkedésvizsgálatok büntetőügyekben való alkalmazhatóságát kizárólagosan a poligráfra
nevesítve létejött egy amerikai vizsgálóbizottság (National Research Council, 2003), amely egyes
jelentései  szerint  még  a  poligráf  alapparadigmája  sem  bizonyítható  egyértelműen,
miszerint a hazudás alatt mindenkinél fellép együttes érzelmi és arousalos változás, az pedig
egyáltalán  nem  nyert  megerősítést,  hogy  az  igazmondásnál  magasabb  szimpatikus
idegrendszeri arousalt okoz a hazudás. További gondot jelent, hogy gyakorlással és különböző
módszerekkel kijátszható a készülék. 

Ezen  validitási  problémákra  válaszul  egy  új  kérdezési  technikát  alakítottak  ki,  ami  az
irodalomban Guilty Knowledge Test (GKT), vagy Concealed Information Test (CIT) néven
szerepel.  (Walczyk  és  mtsai,  2013.) A magyar  szakirodalom  ezt  a  „Bűnösségtudatos  Teszt”
megjelöléssel használja.

Ez  a  kérdezési  technika  sokkal  több  kognitív  folyamatot  igényel  a  tagadáshoz,  mivel  a
bűntettel kapcsolatban a semleges állítások közé – megfelelő statisztikai arányban – olyanokat
illesztenek, amikről csak az elkövetőnek lehet ismerete. 

Ez  a  technika  a  kognítiv  folyamatok  eltérő  időszükséglete  miatt  új  vizsgálati  változó
bevezetését tette szükségessé: a reakcióidőváltozást. Bár ezek a változások egyszerűen és jól
mérhetők, az értékelésnél viszont értékelhető eredményeket csak komoly statisztikai (delta
különbségi függvény) elemzéssel lehet nyerni belőlük (pl. Seymour és mtsai, 2000). 

A hazugoknál megfigyelhető reakcióidő változásra az agyi gátlási folyamatok feltérképezése
révén többféle teória született. Ezek alapozták meg napjaink hazugságvizsgálati modelljeit.
(Walczyk és mtsai, 2009)

Korszerű hazugságvizsgálati elméletek

A legújabb kutatások inkább arra koncentrálnak, hogy megértsék a hazugság folyamatát, így
remélve, hogy az újabb, jobb hazugságvizsgáló technikákat fog eredményezni. 
Talán  ennek  tudható  be,  hogy  a  konkurens  hazugságvizsgálati  elméletek  száma  az  agyi
képalkotó eljárások (pl. fMRI) elterjedése révén az 2000-es évek elején ugrásszerűen megnőtt,
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mivel  ezek  az  eljárások  az  egyes  agyterületek  aktivitását  képesek  mutatni  különféle
feladathelyzetben, azaz pl. hazudás esetén is.

Az agyi képalkotó vizsgálatok egységesen kimutatták,  hogy a hazugság során sokkal több
agyterület  aktiválódik,  pl.  hogy  a  kivitelező  agyterületek  (pl.  mozgás,  beszéd)  komplex
hálózata is aktiválódik és emiatt a hazugsági cselekmény több energiát igényel, az igazsággal
szemben. 
Ez  megerősíti  azt  a  szakirodalmakban  uralkodó  vélekedést,  miszerint  hazudni  kognitív
többlettel, energiabefektetéssel jár. (Ganis és mtsai., 2003, Kozel és mtsai.,2004)

Walczyk  és  munkatársai  közel  húsz  éve  folyamatosan  fejlesztik  hazugságelméletüket,  és
2009-ben jelentették meg az eddigi legátfogóbb verziót, ez az ADCAT modell. 

Eszerint a hazudás-akciót három kognitív lépés előzi meg. Ezek az aktiválódás, a döntés és
a  hazugságkonstruálás.  Ezeket  követi  a  tett,  azaz  maga  a  hazugság-akció.  (Activation-
Decision- Construction- Action)

Ezek a lépések olyan pszichológiai folyamatokkal járnak, mint a hosszú távú memóriából való
igaz  „emlék”  automatikus  előhívódása,  amit  a  döntés  után  gátolni  kell  a  hazugság
kivitelezhetősége érdekében. 
A  kutatások  egységesek  abban,  hogy  a  szándékos  elfedés,  tagadás  miatt  az  igazsági
információ az elsődleges, automatikusan előhívódó funkció és hazudási reakció csak ehhez
viszonyítva tud létrejönni. 

A kriminalisztika futurisztikus jövőképeként Fenyvesi (2018) így ír: „(a bizonyítékszerzésben
változás lenne) ….ha nem a fiziológiai jelenségeket vizsgáljuk az eljárás alá vontnál, hanem
az agyában megjelenő valódi  gondolatait,  emlékképeit.{…}Nem túlzás talán állítani,  hogy
Nobel díjas értékű felfedezés lesz, illetve lenne.”

És itt  lép  a  képbe  az  írásanalitikai  műszeres  hazugságvizsgálat, ahol  a  kérdésekre  adott
válasz  létrejöttét  vizsgáljuk.  Természetesen  nem  a  valódi  gondolatokat  látjuk,  hanem  a
kérdésekre való válaszreakciót  megelőző agyi  „vezérképet”  (Leitbild),  amelyről  Klages már
1928-ban írt, és a megalapozta a későbbi évektől elterjedt „myopsziche” fogalmát (Altenbürger,
1937), amit  ma  a  tudat  motoros  elméletének  hívunk.  Eszerint,  ha  elképzelünk  egy
mozdulatot, akkor az mérhető idegi aktivitást vált ki, azaz a mozgató idegrostok felé  még a
mozgás tényleges kivitelezése előtt  kimegy az utasítás (vezérlőjel), amelyet utána a komplex
folyamat követ a kivitelezés tényleges elindítása vagy leblokkolása előtt (szabályzás). (Kiss,
1998) 

Bár  ezeket  az  elméleteket  folyamatosan  korszerűsítik,  de  a  mai  napig  ezen  az  alapelven
alapulnak  a  legújabb  művégtagok  is,  ahol  a  mozgatást  az  idegszálakhoz  való  elektromos
csatolással vezérlik. (Karcag, 1988). 

A viszonylag  olcsóbb  számítástechnikai  eszközök  ugrásszerű  elterjedése  a  80-as  évekre
tehető. Ekkor indultak meg a kutatások a kézírás és grafikum technikai mérésével kezdve, a
mozgáselemzés  neurológiai  hátterének feltárásáig.  A hollandiai  Nijmegeni  Egyetem direkt
erre a célra alapított tanszéke és az itt székelő Nemzetközi Grafonómiai Társaság szerint a mai
napig nincs egységes modellünk a kézírás mikromotoros szabályzásáról. 
Ami eddig bizonyosnak látszik, hogy az emberi tevékenységek közül a kézírás kivitelezése a
legkomplexebb művelet, ahol a mai napig rejtély, hogy tud a szakaszosan (100-200 ms-os
ugrásokban) működő a vezérlőrendszer folyamatosnak tűnő írásképet alkotni. (lásd Farkas Lajos
áttekintő tanulmánya, 1998).
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A korábbi, mozgásvezérléssel foglalkozó neurológiai tanulmányokban a kézíráshoz hasonló
100-200  milliszekundumos  szakaszokból  felépülő folyamatosnak  tűnő  mozgássort
ballisztikus  mozgásnak nevezték,  amivel  ágyúgolyóhoz  hasonlították  a  mozdulatok
lefolyását és útját.
Azaz csak az indító mozdulat irányát és kezdőerejét  tudjuk szabályozni,  „az ágyú elsütése
után“ már nincs hatásunk a lövedék (azaz a mozgáspálya) befolyásolására, így az korrekció
nélkül fog „becsapódni“, azaz befejeződni a mozdulat. 

A kognitív  pszichológia  szerint  nem  csak  tudnunk  kell  mit  akarunk  rajzolni,  hanem  a
méretnek és alaknak megfelelően előre meg kell megtervezni a ballisztikus mozdulatsorozat
indítását, és ezekből a mozgásegységekből kell majd összeállnia a végső kivitelezésnek. 

Ha  ehhez  hozzávesszük  a  bemutatott  ADCAT modell  azon  tézisét,  miszerint  elsőként  az
igazság aktiválódik a memóriából, akkor a papírra kerülő (igaz vagy hamis) jelzést meg kell
előzze a tudatalattiból előhívódott valódi információnak a vezérképe. 
Mivel a vezérkép elindítása után az első 100-200 milliszekundumában már nincs beavatkozási
lehetősége az agynak, ezt az automatikus tollhegy indító mozdulatot a tudatos jel leírása előtt
mindenképp megtesszük, általában még a papír felett, hogy a papírra majd a tudatosan kreált
jel  kerülhessen.  Ha  a  papíron  lévő  ábra  eltér  a  levegőben  tett  mozdulattól,  akkor  ez  a
„levegőjel” volt az alap, az igazi információ. 

A szemle  korábbi  számaiban  a  GrafoMéter  működését  és  regisztrátumait  több  cikkben
ismertettük. 
Ebből annyit érdemes itt kiemelni, hogy a tollhegy mozgása nem csak magán papíron az adott
pont  benyomódási  erejével  együtt,  hanem  efelett  már  a  levegőben,  8-10  mm-es  sávban
detektálható. A tollhegy pályájának rögzítése 7,4 ms-os sűrűséggel történik.
Tekintve, hogy a ballisztikus vezérkép mozdulat leggyorsabb változtatása is csak 100-200 ms
reakcióidő  után  következhet  be,  így  legalább  13-15  mérési  adatunk  esik  minden
mozdulatkezdemény elemzésére. 

A  módszer  különösen  azért  megbízható,  mert  ez  az  agyi  vezérlés  vezérképe  nem
befolyásolható,  nem betanulható,  és így nem megkerülhető,  mint a vegetatív idegrendszer
érzelemi jelzéseinek manipulálásánál. 

Az írásanalitikában használt hazugságvizsgálati technológiát egy korábbi cikkünkben (Farkas-
Szidnai, 2019. pp. 155.) az alábbiak szerint definiáltuk: 

„Írásanalitikai  hazugságvizsgálatnak  nevezünk  minden  olyan  eljárást,  amelynek  során  a
kézzel létrehozott grafikumok törvényszerűen ismétlődő sajátosságai alapján, módszeres és
objektív  eljárással  olyan  következtetéseket  vonhatunk  le,  amelyek  a  grafikum
megszerkesztettségének  módjából  kiolvashatók,  és  a  közlés  –  a  vizsgálati  személy  által
igaznak/hamisnak tudott- tartalmára vonatkoznak.“ 

Látható, hogy a definícióban nem szűkítettük le a vizsgálati metódust kizárólagos műszeres
vizsgálatokra,  és  nem ragaszkodunk  kizárólagos  értelmezési  modellekhez,  de  kiemeltük  a
kognitív pszichológiai értelemben használt „tudatosság“ -szerepét. 

Az olyan kognitív  terhelések,  mint  pl.  a  hazugság esetén a  reakcióidők nagyságrendekkel
megnőhetnek, látható kihagyások, zavarok keletkeznek az írásképben. 
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A GrafoMéter működésmódja miatt a papíron látható eltérések keletkezéséhez vezető kognítív
folyamat is detektálható, így megfelelő vizsgálati módszertannal ez legalább 40-100 mérési
pontot jelent az elsőként megjelenő (igazi) információról. 
Ha  ez  ellentmond a  papíron  történő  mozdulatnak,  akkor  a  myopsziché  tudattalanjának
konfliktusát látjuk a félrevezetési szándék tudatosságával. 

A hazugság kognitív energiaszükségletét Chao Hu és munkatársai 2015-től a „Follow me!”
programmal  vizsgálják,  amely  működési  elvét  tekintve  összevethető  a  GrafoMéteres
hazugságvizsgálattal. 
A számítógép képernyőjén látható vezérpont véletlenszerű, de állandó sebességű folyamatos
mozgását  az  egér  által  vezérelt  ponttal  kell  követni.  Az  ezzel  egyidejűleg  adott  szóbeli
hazugságra késztető feladatok kognitív energiát elvonva a kéz mozgatásától, zavarokat fognak
jelezni a követésben. A szerzők szerint a pontatlanságok mértékének statisztikai elemzésével
megállapítható, hogy melyik hazugságfajta mennyire megterhelő.

Ez  annyiban  hasonlítható  a  mi  GrafoMéteres  eljárásunkhoz,  hogy  itt  is  kézzel  vezérelt
tevékenységet kell válaszreakcióként végezni, és a hamis válaszok során létrejövő kognitív
terhelés miatt meg-megbillen az íróapparátus vezérlése. 

A kognitív terhelés mértékét a Farkas (2019, 126.p.) által kifejtett „élményszintek” megjelenése
jelzi  a  grafométeres  regisztrátumban.  Az  adatok  szerint  az  igazság/hazugság  élményének
erőssége az „élményszint”, aszerint más, hogy a vizsgált személy a cselekvéses elkövető volt,
vagy csak társként  tartózkodott  a  helyszínen,  esetleg csak ismerete  van a kérdésről.  Azaz
mindhárom esetben megjelenik az igazság képe, de ezek egymástól jól elkülöníthetők.

A GrafoMéter 7 lépéses hazugságvizsgálati értékelési protokollja: 

1. A  kivitelezés  fizikai  paramétereinek  és  különbségfüggvényeinek  értékelése
(időfelhasználás, méretek, nyomatékok változása, eltérés az inkriminált kérdéseknél) 

2. A reakcióidő változása (indokolt helyeken) 

3. A myopszichés jelenségek (pl.a levegőben detektált  indokolatlan mozgás) aránya a
hasznos tevékenységhez képest 

4. A mozgásvezérlés folytonossága, elakadások, megtorpanások értékelése

5. Élményszint analízis (a kognitív terhelés mértéke): cselekvési (elkövető), passzív (pl.
bűnsegéd), tudomással bíró (pl. orgazda) 

6. Hibázások és ezek kezelése

7. Az  elkészült  produktum  klasszikus,  grafikai  temékként  való,  optikai  (pl.
mikroszkópikus módszerekkel a vonalfestékezés, szimbólumértékelés stb.vizsgálata)

Látható, hogy ezek a nagypontossággal, nagy felbontásban mérhető paraméterek  egyidőben
teszik  lehetővé  a  korai  hazugságvizsgálatok  hagyományos  pszichofiziológiai
változásokra utaló  elemeinek  (arousal,  érzelmi  telítődés,  félelem,  reakcióidő stb.),  és  az
ADCAT modell kognitív lépéseinek mérését. 

A legutolsó (7.) pontban a papíron közölt tényszerű szóbeli válasz is vizsgálatra kerülhet, ami
vallomásnak értékelhető. 

52



Itt  válik  szét  a  hazugságvizsgálati  metódus  a létrehozó mozgások dinamikáját  közvetlenül
mérő on-line technológiára  (jelenleg  csak  a GrafoMéter  ilyen,  Szidnai,  1998) illetve a produktum
képfeldolgozó algoritmusokkal való statisztikai feldolgozására. 

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

A  kérdések  összeállítása  bármelyik  ismert  és  használt  poligráfos  technikával  (pl.
kontrollkérdéses, bűnösségtudatos teszt, időnyomásos terhelésindukálás) történhet. Bizonyos
helyzetekben egy korábbi, poligráfra összeállított kérdéssorozat is felhasználható.

A hazugságvizsgálat információfizikai jövőképe

A GrafoMéter alkalmazásról elmondhatjuk, hogy – a poligráfos vizsgálatokkal ellentétben – a
természetes  írótevékenységgel  végzett  vizsgálati  helyzet  nem  kelt  szorongást,  nem  okoz
nehézséget az eszközök kezelése, nem igényel testre rögzítendő szenzorokat, kamerákat és
egyéb technikai felszereléseket. 

Az  elmúlt  20  év  eddigi  esettanulmányai  és  statisztikai  adatai  bizonyítják  a  GrafoMéter
használatának a jelenlegi technológiával történő magas validitását. (Farkas-Szidnai, 2019) 

A válaszreakciók sokféleképpen tervezhetők, szabad kísérleti elrendezést tesznek lehetővé. Ez
azt  jelenti,  hogy  rövidebb  idő  alatt  ugyanazokat  a  kérdéseket  fel  tudjuk  tenni  többféle
verzióban  megismételve,  és  így  nagymennyiségű  kontrolladatot  kapunk,  mivel  maga  a
vizsgálat fizikailag nem megterhelő. 

Az eddigi gyakorlatban a leghatékonyabb módszer a Farkas-féle „Ismétléses Piktogramváltó
Technika”  volt (Farkas  L,  2015), amivel   a  vizsgálati  személy  esetleges  ügyetlenségéből,
fiziológiai  problémáiból  (gyógyszerhatás) származó grafikai  anomáliák – akár  írástudatlan
személyeknél is – statisztikailag kiszűrhetők. Ennek ellenére a bevezető részben és Andráskó
Rita dolgozatában is láthattuk, hogy a hazugság pszichológiájából kiindulva érdemes mindig
újabb, megbízhatóbb bizonyítási eljárásokat keresni. 

Ehhez felhasználhatjuk a kézírás írásanalitikai megközelítésén belül azt, hogy a GrafoMéter
képes  az  írástevékenység  közvetlen  fizikai  leképezésén  túl,  annak  információfizikai
összetevőit is mérhetővé tenni. (Szidnai, 1995).  

Az információfizika  világképe szerint  maga az  információ  ugyanolyan fizikai  mennyiség,
mint pl. az anyag vagy az energia, és ez a három jellemző  egy olyan világteret alkot, amely e
3 dimenzió mentén képes az élő- és élettelen dolgok változását  mérhetővé tenni. (1. sz. ábra) 
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1. sz. ábra: A hazugságprofil elméleti megjelenése a Stonier-féle információfizikai állapottérben
(Szerk.: Szidnai László)

Az  ebben  az  állapottérben  meghatározó  Anyag  –  Energia  –  Információ  egyenértékűség
törvényszerűségének  felhasználásával,  ezek  változásával  a  duktor  viselkedése  ugyanezen
dimenziók mentén jellemezhető. (Stonier, 1993., 111-120.o.) 

Az 1.sz.  ábrán,  egy ‘alapállapot’ nevű pontfelhővel  jelöltük  azt  a  teoretikus  ponthalmazt,
amely elhelyezkedése annyira egyedi és egyénre jellemző, hogy azonosításra is alkalmas, a
mérete pedig a duktor normál tevékenységi körének összes pontját tartalmazza. 

Az  állapottérben  a  duktor  általános  normál  tevékenysége  közben  tapasztalható  saját
mozgásrendtere bejósolható, így az alapállapot felhőpontjainak a határai kijelölhetők. 

A duktor átlagostól  eltérő (normaszegő)  tevékenysége, pl.  az információkezelés szándékos
megváltozása, (azaz a hazugság kivitelezése)  megbontja a személyiség egyensúlyi állapotát,
így – ez a fizikai tér egyenértékűsége miatt – az alapállapothoz képest eltérő anyag- , és az
ezáltal eltérő energiafelhasználást is von maga után. 

Ennek  szimbolikus  elhelyezkedését  mutatja  a  „kérdéses  állapot“-ot   jelző  viselkedési
ponthalmaz, amelynek lehetnek egyezései az „igaz“ pontfelhővel, de  a térbeli koordináta-
rendszerben jól látható a különbözőség.  (A változást és mértékét az 1. sz. ábrán mutatják a
piros-, kék-, zöld vektorok méretei, irányai).  

A módszer előnye lenne, hogy alacsony szintű és jól algoritmizálható mérések révén magas
szintű pszichológiai működések feltárására képes. 

Tehát,  ha  különböző  élethelyezetekben  elegendő  vizsgálatot  tudunk  végezni  ezen  három
összesítő  adat  változásáról,  akkor  mondhatni  tipológiát  állíthatnánk  a  vizsgált  személy
„komfort-zónájáról“.  Ha ezen – az egyénre egyedileg jellemző – komfortzónából való kilépés
esetén, elsődlegesen az információkezelésben láttunk változást, akkor ez megfelelő vizsgálati
helyzetben automatikusan ennek manipulálására, azaz a hazudásra utalna. Más helyezetben,
pl. az energiaszint és az anyagjellemzők együttes csökkenése fáradtságot, vagy akár kiégési
szindrómát is jelezhet.

Ma  már  rendelkezünk  olyan  könnyen  elérhető  számítástechnikai  kapacitással  és
algoritnusokkal,  hogy  a  normál  viselkedés  szokásfelhőjének  belső  tartalmát  mesterséges
intelligencia  bevonásával  tudnánk  értékelni,  amelyet  így érzékenyíteni  lehet  a  normasértő
információkezelési viselkedésre. 
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Az így  előálló  mesterséges  intelligenciára  épülő  információfizikai-vizsgálat  széles  körben
alkalmazható  lenne,  nem  csak  hazugságvizsgálatra,  hanem  akár  távdiagnosztikai
rendszerként.  
Gondoljunk  pl.  kamion-,  vagy  vonatvezetőkre,  akiknél  bármikor  felléphet  bármilyen  a
vezetést  gátló,  veszélyhelyzetet  okozó  tényező.  Az  ilyen  munkakörökben  dolgozóknak
általában már most is, néhány óránként pár szavas jelzést, jelentést, aláírást kell tenniük egy
munkanaplóba.

Ha a munkanaplót a GrafoMéter digitális táblájához hasonló eszközre kötnénk, akkor ezen
bejegyzések  a  hálózaton  keresztül  fénysebességgel  továbbíthatók,  és  központilag
feldolgozhatók  lennének.  Ha  a  személy  kilép  az  előzetesen  bemért,  meghatározott
komfortzónájából, akkor azonnali riasztást kaphatunk. 

Ez a rendszer messze túlmutatna egy gyanús információkezelést kiszűrő technológián, akár
mentálhigiénés viselkedési és diagnosztikai előrejelzéseket adhatna speciális munkakörökben
dolgozók részére. 

Az eszköz sikeres megvalósítása esetén az írásanalitika még biztosabban foglalhatná el méltó
helyét az alkalmazott tudományok között.  
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dr. Andráskó Rita7

FÓKUSZBAN A HAZUGSÁG 
A HAZUGSÁG VIZSGÁLATA AZ ÍRÁSANALITIKA SZEMSZÖGÉBŐL 

I. A TÉMA ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSE

„Ha folyton csak igazat mondanánk, pontosabban mindig kimondanánk azt, amit gondolunk,
tudunk, érzünk, az élet borzalmas lenne! A hazugság tehát nélkülözhetetlen és mindennapos
emberi tevékenység.” 
(Claudine Biland, A hazugság pszichológiája, 1987 Háttér Kiadó, 7. oldal)

Gyerekkorunktól kezdve arra tanítanak bennünket, hogy hazudni nem szép dolog, büntetés jár
érte, ha más nem, negatív visszajelzés formájában. A szülői neveléstől kezdve a kultúránkban
létező  közmondásokon  (hazug  embert  hamarabb  utolérni  mint  a  sánta  kutyát),  a  mesék,
regények,  filmek  tanulságain  keresztül  egész  életünkben  arra  kondicionálódunk,  hogy  a
hazugságot  kerülni  illik.  Ennek ellenére,  hazudni  hamar megtanulunk,  a  kutatások szerint
szinte a beszéd magtanulásával (kb. 2 éves kor) egyidőben és napi gyakorisággal alkalmazzuk
is aztán életünk során. 
(B.M. DePaulo, D. A. Kashy, S. E. Kirkendol. M. M. Wyer, J. A. Epstein, „Lying in everiday life”, Journal of
Personality and Social Psychology, n 70, 5, 1996.)

A  hazugságkutatás  jelenlegi  eredményei  szerint  naponta  átlagban  1,5-2-szer  hazudunk
legalább, míg a társadalmi érintkezéseinknek körülbelül 1/4-ében 

Életünk mindennapi történései, azok előzményei, következményei, az őket kísérő kognitív és
érzelmi  folyamatok  emlékként,  tapasztalatként  elraktározódnak  agyunkban.  Így  van  ez  a
hazugsággal  is.  Ezek  a  tapasztalatok  befolyásolják  viselkedésünket,  gondolatainkat,
személyiségünket és végső soron kézírásunkat is. 

1. A dolgozat célkitűzése, hipotézisek, feladatok, módszerek 

Dolgozatomban  a  „hazugság”  kézírásban  megjelenő  nyomait  keresem.  Nem a  klasszikus
értelemben vett hazugságvizsgálattal szeretnék foglalkozni, hanem arra vagyok kíváncsi, hogy
a  „hazugság”  fogalmának  konkretizált  tartalom nélküli,  külső  ingerként  való  megjelenése
befolyásolja-e kézírásunkat, abban az esetben, ha a leírt – jelen esetben másolt – szöveg nincs
kapcsolatban a hazugság fogalmával. Vagyis egy semleges szöveg másolásakor megjelennek–
e  az  írásban  olyan  jegyek,  jellemzők,  amelyek  a  „hazugság”  fogalom  jelenlétének
köszönhetőek.  Semleges  szöveg  alatt  olyan  szöveget  értek,  amelynek  tartalma  nagy
valószínűség szerint nem vált ki érzelmeket a duktorból a másolás során, témája közömbös,
ismeretterjesztő jellegű. 

A dolgozat az alábbi hipotézisekre keresi a választ:

1.  Hipotézis:  a  „hazugság”  mint  írott  szó  puszta  elolvasása  (dekódolás,  meglévő
információhalmazba helyezés)  előhívja  a  szóhoz fűződő szubjektív  tapasztalatainkat  és  ez
vizsgálható, nyomot hagy a kézírásban. A hazugság szó olvasása közben/után írt szövegnek
tartalmaznia  kell  olyan  vizsgálható  és  mérhető  változókat,  amelyeket  az  alapszöveg  nem
tartalmaz. Ezeket a változókat az a szöveg sem tartalmazza, amelyet valamely más jelentéssel
bíró fogalom olvasása közben/után ír a duktor.

7 A szerző okleveles írásanalitikus, az NKE-n szerzett írásanalitikus diplomát, 2012-ben
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2. Hipotézis: Amennyiben a hazugsághoz különböző érzelmek társulhatnak, úgy a duktorok
által írott szövegek a duktorok saját, hazugsághoz kapcsolódó érzelmeit fogják tükrözni, ami
szubjektív, egyénenként eltérő lehet. A hazugság szó hatása alatt, különböző duktorok által írt
szövegekben  megjelenő  változások  különbözőséget  fognak  mutatni  az  egyes  duktoroknál
aszerint,  hogy  adott  duktor  milyen  előzetes  tapasztalattal,  érzelmekkel  telített
háttérinformációval rendelkezik a szóval kapcsolatban. 

A vizsgálódásaimmal kapcsolatos első hipotézisem a következő alaptételekből indul ki: 

1. Mit jelent az „írás” fogalma? A kézírást vizsgálók körében manapság már elfogadott az a
nézet, miszerint a kézírás agyírás. Az írásmozgás, a mozgást pedig az agy vezérli. A papíron a
betűk, szavak, mondatok bonyolult agyi folyamatok eredményeképpen jelennek meg.

2. Mi történik amikor olvasunk? Ha egy mondatban, tömören szeretném megadni az „olvasás”
definícióját, akkor így fogalmaznám meg: az olvasó az általa ismert nyelven megjelenített,
jelentéssel bíró szavakat dekódol.

Az olvasás összetett folyamat. Az olvasási folyamat szemléltetésére több modell is született.
Mindegyikben közös, hogy a vizuális dekódolástól az olvasottak megértéséig szemléltetik az
olvasási folyamatot. Az írott nyelv dekódolásának két nagy szakaszát tételezik fel. Az elsőben
a szimbólumok felismerése történik meg, valamint a jel (pl. szimbólum, karakter, betű) és a
beszédhang (vagy beszédjel) egymásnak való megfeleltetése. Amikor olvasunk egy szöveget,
egy  szót,  először  dekódoljuk,  vagyis  a  vizuális  élmény  észlelése  által  megfejtjük  a
betűsorokat. Szegmentálás folyamán szavakká, közlésegységekké kell őket szegmentálni. A
második szakaszban következik a megértés, amikor a lexikai egység morfológiai szerkezetét
felismerjük, jelentést társítunk a felfogott betűkhöz. 
(Gósy  Mária:  A  szövegértő  olvasás.  in.:  Magyar  Nyelvtudományi  Társaság,
http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=25 Letöltve: 2012. 03. 10.)

A gyakorlott  olvasó  esetében  az  első  szakasz  automatikus,  a  dekódolás  együtt  történik  a
jelentés felismerésével, ilyenkor a figyelem rögtön a második szakaszra koncentrálódik (értő
olvasás).  A leírt  mondat,  szó feldolgozása azonban ezen a ponton még nem fejeződik be.
„Minthogy a mondat sem egyszerűen az alkotó szavak jelentésének összessége, úgy a szöveg
sem az alkotó mondatok összegzéséből adódik, nem annak alapján érthető meg.” 
(Gósy  Mária,  A  szövegértő  olvasás.  In:  Anyanyelv-pedagógia,  2008/1.
http://www.anyanyelvpedagogia.hu/cikkek.php?id=25 Letöltve: 2012. 03. 10. )

Az olvasott  szöveg megértése Gósy nyomán azt  jelenti,  hogy feldolgoztuk,  megértettük a
részleteket  és  azok  összefüggéseit,  az  adott  szöveget  behelyeztük  egy  tágabb
ismeretanyagba, összehasonlítottuk egy korábban tárolt információhalmazzal. 

Összegezve tehát, a leírt szó (szöveg) feldolgozásának folyamata: 

1. vizuális észlelés és dekódolás 

2. a szóhoz történő jelentéstársítás, vagyis megértés (második dekódolás)

3. a megértett szó belehelyezése a szóval kapcsolatos korábbi információtömegbe (a szóval
kapcsolatos megélt tapasztalatunkba)

Nyilvánvaló,  hogy adott  nyelven leírt  szöveg feldolgozásában az 1.  és a 2.  szint az adott
nyelvet  értők  körében  azonos  eredményt  ad.  Nézzük  meg  most  a  fenti  folyamatot  a
„hazugság” szón keresztül: 
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1. a „hazugság” szó vizuális észlelése 

2. a „hazugság” szó megértése, ami többé-kevésbé mindenkinél megfeleltethető a következő
általános  definíciónak:  „A  hazugság  valótlanság  állítása  más(ok)  vagy  önmagunk
félrevezetése céljából.”  (Wikipédia szócikk: A hazugság. http://hu.wikipedia.org/wiki/Hazugság/ Letöltve:
2012. 02. 12. ) a „hazugság” szó 2. szintű jelentésének (általános definíciójának) belehelyezése
az egyén számára specifikus, egyedi tapasztalathalmazba.

A 3.  szint  fontos  a  dolgozatom szempontjából,  mivel  nyilvánvalóan ez  az  a  szint,  ami  a
kézírásban a duktorra jellemzően megmutatkozik. A hazugság szó kódolásbeli eltérései, mint
minden előforduló kódolás, az emberi kogníció keretein belül kell, hogy legyen. 

Az alaptételek után az első hipotézis: 

→  hipotézis  1.:  a  „hazugság”  mint  írott  szó  puszta  elolvasása  (dekódolás,  meglévő
információhalmazba helyezés)  előhívja  a  szóhoz fűződő szubjektív  tapasztalatainkat  és  ez
vizsgálható, nyomot hagy a kézírásban. A hazugság szó olvasása közben/után írt szövegnek
tartalmaznia  kell  olyan  vizsgálható  és  mérhető  változókat,  amelyeket  az  alapszöveg  nem
tartalmaz. Ezeket a változókat az a szöveg sem tartalmazza, amelyet valamely más jelentéssel
bíró fogalom olvasása közben/után ír a duktor. 

Az 1. hipotézisemmel korreláló kísérletet végzett 2010-ben a Dr. Thomas Weiss pszichológus
vezette  kutatócsoport  Németországban,  Jénában  a  Friedrich  Schiller  Egyetemen.  Ennek  a
kísérletnek  az  eredménye  szerint,  ha  olyan  szavakat  hallunk  vagy  olvasunk  amelyek
valamilyen  módon  a  fájdalommal  kapcsolatosak,  mint  például  gyötör,  kínoz,  akkor
aktivizálódik  agyunknak  az  a  része,  ahol  az  életünk  során  ért  fájdalomérzetek  emlékeit
tároljuk. A kutatók 16 embernek olvastak fel fájdalommal kapcsolatos szavakat, miközben az
alanyoknak el kellett képzelniük a szavaknak megfelelő szituációkat.

Az  alanyok  agyműködését  eközben  MRI-vel  figyelték.  A  kísérlet  eredménye,  hogy  a
fájdalommal  kapcsolatos  szavak  aktivizálták  az  agy fájdalomközpontját.  A kutatók  arra  a
megállapításra jutottak, hogy az agy fájdalomközpontját egy raktárként lehet elképzelni, ami
tárolja  az  összes  múltbéli  fájdalommal  kapcsolatos  emlékünket,  annak érdekében,  hogy a
jövőben elkerüljük ezeket. 
(Richter M, Eck J,  Straube T, Miltner WHR, Weiss T. Do words hurt? Brain activation during explicit and
implicit  processing  of  pain  words.  Pain.  2010;148(2):198-205.  http://www.uni-
jena.de/Mitteilungen/PM100326_Weiss_Schmerz.html/ letöltve: 2012. 02.05 )

Az összefüggések vizsgálata során az alábbi feladatok és módszerek kerülnek alkalmazásra:

a) feltárni és tanulmányozni a szakirodalmi forrásokat és dokumentumokat, 

b) áttekinteni a témát érintő, egyes elméleteket, előtérbe helyezve a célrendszert és a célokat
meghatározó tényezőket, 

c)  információkat  gyűjteni,  majd  elemzés  és  szintetizálás  után  ajánlást  tenni  a
hazugságvizsgálattal kapcsolatos továbblépési lehetőségekre.

II. A HAZUGSÁG FOGALMA, DEFINÍCIÓK 

A hazugság  régi  intézmény,  témakörével  több  terület  foglalkozik:  filozófia,  vallás,  etika,
pszichológia,  irodalom, stb. A hazugság nyugati  felfogása  Szent Ágoston és  Aquinói Szent
Tamás megállapításaira  épít.  Ágoston  szerint  a  hazugságot  nem  lehet  csupán  az  igazság
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hiányaként definiálni, hanem „az igazság ellentéte”. Az hazudik, akinek más a szándéka (aliud
habet in animo), mint amit mond vagy egyéb módon jelez. A hazug ember tehát kétszínű – a
latin eredetiben: „kétszívű” –, hiszen vagy olyasmit tud vagy vél tudni, amit nem mond ki,
vagy pedig  olyasmit  mond,  illetve  jelez,  amiről  tudja,  hogy nem igaz.  A lényeg  tehát  a
szándék, vagyis az, hogy a hazug ember be kívánja csapni a másikat. Ágoston és Szent Tamás
hazugságfogalmában is a központi  elem maga a szándék, hogy valami hamisat közöljünk.
Tamás  nem  ismeri  el  az  önbecsapást  hazugságnak,  mert  a  hazugság  kommunikáció
eredményeként nyilvánul meg, szükséges hozzá egy „másik”, akire irányul a megtévesztés. 

A hazugsághoz Tamás szerint – Ágoston nyomán – három dolog szükséges 
(  Augustinus:  De mendacio  ad Consentinum liber  unus.  In:  Augustini  Opera.  Paris,  1586.  Tom. IV.  3–4.3.
Thomae Aquinatis: Summa theologica.  Paris,  Migne, 1864. Tom. III.  828–837. col.  (2/2.  CX. cap.) 8 Peter
Stiegnitz: Mindenki hazudik, Bp., OK, 2002 ISBN 963-204-533-5 ): 

1. az állítás hamis legyen (quod falsum sit) 

2. a hazugság szándéka, tudatossága (quod adsit voluntas falsum enuntiandi) 3. az illető be
akarja csapni a másikat (intentio fallendi)

A hazugság tudományának, a mentiológiának a megalapítója, Peter Stiegnitz az önbecsapást is
a hazugság egy fajtájának tekinti, a mások becsapása és a politikai hazugságok mellett
(Peter Stiegnitz: Mindenki hazudik, Bp., OK, 2002 ISBN 963-204-533-5 )

II/1. A hazugság, mint tudatos cselekvés és a hazugságot kísérő érzések sokfélesége 

Hannah Arendt, a 20. század egyik jelentős filozófusa, politológusa, a hazugság fogalmában
az önkényes cselekvést emeli ki: 

„Normális  körülmények között  az igazságszerető még nem okvetlenül  a cselekvés embere.
Olyan csak, mint az átlátszó üveg, amelyen át meglátni az igazságot, s annál hívebben teljesíti
föladatát, minél kevesebbet ad önmagából, minél inkább passzív marad. Ellenben a hazug a
cselekvés  embere.  Hallani  sem  akar  róla,  hogy  pusztán  csak  átlátszó  legyen,  fölhagy  a
passzivitással,  s  amikor  megtoldja  vagy  megcsonkítja  az  igazságot,  a  világot  akarja
megváltoztatni (BP 249 sk.).” (Vető Miklós,  Koherencia és  terror:  bevezetés  Hannah Arendt  politikai
filozófiájába, Magyar Filozófiai Szemle - 1998. 4/6. 10 Biland, A hazugság pszichológiája, 43. o. )

Érdekes a hazugság fogalmának ez a meghatározása, még ha első olvasásra csupán költőien
megfogalmazott  újabb  hazugságdefiníciónak  is  tűnhet.  Gondban  voltam,  amikor  a
dolgozatomban  így  kezdtem volna  a  mondatom:  „A hazugság  egy  olyan  …”  Egy olyan
micsoda?  Olyan  elvont  fogalmaknál,  amelyek  pusztán  csak  „átlátszóak”  könnyebben
folytatódik a mondat: „A szeretet egy olyan érzelem, amely …” vagy „ A fájdalom egy olyan
kín, ami…” stb. 

De a hazugság, az mi? Nem érzelem, bár az is járul(hat) hozzá. Nem kín, de az is járulhat
hozzá. És így tovább, mert az érzelmek közül szinte minden járulhat hozzá. Élvezhetem, ha
félrevezetek mást,  fájhat,  ha be kell  csapnom valakit,  kínlódhatok a hazugságom súlyától,
félhetek, hogy kiderül a hazugságom, stb, egy valami viszont biztos - ahogy a fenti definíció
is megfogalmazza - a hazugság egy aktív, tudatos cselekvés eredménye. 

„A hazugság célja a másik meggyőzése egy meg nem történt esemény vonatkozásában, vagy
olyan nézet, emóció kapcsán, amely nem a miénk. Feladata egy fiktív állapot színlelése és a
valódi elrejtése.” (Biland, A hazugság pszichológiája, 43. o. ) 
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A hazugság fogalmának meghatározásakor az igazsághoz viszonyítunk. Az igazsághoz való
viszonyulásról két elmélet alapján lehet dönteni. Az egyik a koherencia-elmélet a másik pedig
a korrespondencia-elmélet.  A koherencia-elmélet szerint az igazság kritériumait  valamiféle
belső, mentális szemantikai viszonyban kell megtalálnunk. Ezek szerint egy állítás akkor igaz,
ha nincs ellentmondásban a többi állításunkkal. A korrespondencia-elmélet ezzel szemben azt
tartja, hogy akkor van igazság, ha a tények és az állítások megfelelnek egymásnak. 

A hazugságra más-más korban többé-kevésbé különböző definíciók születtek, azonban ezeket
összevetve mindegyikben fellelhetőek a meghatározó, közös elemek: 

1. másik fél felé irányul 

2. szándékosság 

3. a hazudó által vélelmezett igazságtól való eltérés

A hazugság velősen definiálható úgy, hogy valaki másnak szándékosan olyan dolgot állít, ami 
eltér az általa vélelmezett igazságtól.

II/2. A hazugság, mint a cél eléréséhez vezető eszköz

A hazugságot  olyankor  alkalmazzuk,  amikor  valamilyen  számunkra  kellemetlennek  érzett
helyzetből  szeretnénk  kimenekülni,  vagy,  valamilyen  általunk  kívánt  helyzetet  szeretnénk
megteremteni általa. A hazugság egyfajta taktika, mások manipulálása annak érdekében, hogy
mi jobban érezzük magunkat annál a helyzetnél, amit az őszinteség vonna maga után. 

Nábrády  Mária (Pázmány Péter  Katolikus  Egyetem Pszichológiai  Intézet),  A hazugság  a
mindennapokban  c.  tanulmányában  számol  be  saját  vizsgálatáról,  amiben  kérdőíves
felméréssel  vizsgálta  többek  között  azt  is,  hogy  az  emberek  miként  határozzák  meg  a
hazugságuk okait. 
(Nábrády Mária: A hazugság a mindennapokban In: Alkalmazott pszichológia XI. évfolyam 1-2 szám 2009 )

A vizsgálat  eredménye szerint a legtöbben a félelmet,  gyávaságot, szégyent, felelősség fel
nem vállalását határozták meg a hazugság mozgatórugójaként. Második okként fej-fej mellett
szerepel  az  érdek,  előny  megszerzése  illetve  a  konfliktus  elkerülés.  Az  okok  százalékos
megoszlásban a következők: 

1. Érdek, előny, valami megszerzése, önzés (22%) 

2. kényelem, békesség, nyugalom megőrzése, egyszerű megoldás (6%) 

3. ártalom, konfliktus, kellemetlenség kerülése (22%) 

4. félelem, gyávaság, szégyen, felelősség elkerülése (39%) 

5. tapintat, kímélet, a másik féltése (17%) 

6. felvágás (15%) 

7. barátság, szeretet, empátia, udvariasság, kapcsolaterősítés (3%) 

8. düh, bosszú, féltékenység (2%) 

9. segítségnyújtás (0,5%) 
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10. megfelelés másoknak, bizonytalanság, bizalomhiány, önbizalomhiány, befolyásolhatóság
(3%) 11. tréfa, átverés, humor (3%) 

12. saját jellem, jellemtelenség, rosszindulat, passzió (11%) 

13.  szereplési  vágy,  érzés  leplezése  (11%)  Látható,  hogy  a  legnagyobb  értékeket  az
énközpontú motívumok (1, 4, 6, 8, 12, 13) kapták, az altruista (5, 7, 9) vagy a szociális (2, 3,
10, 11) típusú okok jelentős hátrányban vannak. 

II/3. A hazugság megjelenési formái 

Hogyan szoktunk a hazudni? Van aki ide sorolja az igazság elhallgatását, mint például Szent
Ágoston, aki szerint a hazug ember olyasmit tud vagy vél tudni, amit nem mond ki, vagy
pedig olyasmit mond, illetve jelez, amiről tudja, hogy nem igaz. Vagy így hangzik  Erving
Goffman hazugság meghatározása: 

„a kitalációk egy vagy több személy szándékos erőfeszítései úgy cselekedni, hogy másban
vagy másokban hamis hiedelem alakuljon ki arról, mi is történik” 
( Goffman, 1974; idézi Nábrády Mária, a hazugság pszichológiája, Akadémia kiadó, 2006. 11.o.)

Ilyenkor információ-visszatartás történik, kívülről passzív állapot (mivel tudatos elhatározást
és  „nemcselekvő  cselekvést”  igényel,  ilyen  értelemben  természetesen  aktív  ez  a  fajta
hazugság is, mint mindegyik). Az alany verbálisan nem hazudik, mégis mutathatja a hazugság
nonverbális jeleit, hiszen valamit rejteget a másik elől. 
( Biland, A hazugság pszichológiája, 47. o., M. Lewis, 1993. i.m. )

A hazugság gyakorlásának másik módja, amikor aktív viselkedéssel, a félrevezetéssel próbál a
hazudó valamilyen számára előnyös helyzetet elérni vagy hátrányos helyzetet elkerülni. Ez a
meghamisítás, ami téves verbális és nonverbális információt közöl. A megtévesztés kétirányú:
mind az előadott esemény, mind az előadásmód, az emócióközlés hamis. 

II/4. A hazugság jelei  

A hazugságnak különböző jelei vannak, amik lebuktathatják a hazudót. 

1.  Az  egyik  jel  lehet  a  fiziológiai  változások,  amik  a  különböző  műszeres  vizsgálatok  –
poligráf,  fMRI  (funkcionális  mágneses  rezonanciavizsgálat)  –  működésének  alapját  is
képezik.  Stressz  hatására  megváltozik  az  ember  némely  fiziológiai  tulajdonsága:  pulzus,
vérnyomás, légzés ritmus, bőr vezetőképessége, reakció idők ingadozása. Némelyik változás
szabad szemmel is érzékelhető, mint pl. verejtékezés, kapkodó levegővétel, sápadt arc. Mivel
azonban  ezek  a  fiziológiai  változások  a  stressz  nyomai,  nem  jelzik  kizárólagosan  a
hazugságot, megbízhatóságuk korlátozott.

2. Másik jel, a hazudó előadásmódja. Tökéletes történet előadásakor is lehet hibás az előadás
módja: belebonyolódhatunk, rosszul emlékezhetünk előzményekre, stb. Ez a jel sem tökéletes,
mert  az  előadásmódot  befolyásolhatja  akár  a  stressz,  de  még  sok  egyéb  tényező  is.  Sőt,
léteznek olyan begyakorlott előadók is, akik előadásmódja tökéletes

3. Érzelmeink mint mikroexpressziók jelezhetik a hazugságot, a hazugság „kiül az arcunkra”.
A Dalhousie Egyetemen működő  Stephen Porter Törvényszéki Pszichológiai Laboratórium
vizsgálta  az  arcon  a  rövid,  villanásnyi  időre  feltűnő  arckifejezéseket,  amik  a  valódi
érzelmekről árulkodnak. Az arc és izomzata sokkal összetettebb, mint a testünk bármelyik
részén  található  izmok.  Arcizmaink  működését  nem tudjuk teljes  egészében  kontroll  alatt
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tartani, így a valódi érzelmeinket nem tudjuk eltitkolni. Amikor a megpróbálunk az arcunkkal
hazudni,  vagyis  hazugságunkat  arcmimikával  „alátámasztani”,  gyakran  furcsa,  szokatlan
arckifejezések születnek. Ezekkel a mikroexpressziókkal akár csak villanásnyi időre is, de a
hiteles  érzelmek tűnnek fel  az arcunkon.  Ezek a  másodperc egyötöd vagy egyhuszonötöd
része alatt látszanak csupán. A kutatás arra az eredményre jutott,  hogy az igazán jelentős,
súlyos  következményekkel  járó  hazugságoknál  az  ember  nem  tud  jól  hazudni,  az  arcon
meglátszik. 
(Stephen  Porter  és  Leanne  ten  Brinke:  Reading  Between  the  Lies.  In.:  Psychological  Science,
pss.sagepub.com/content/19/5/508.)

A kontrollálhatatlanul feltörő és megjelenő érzelmek tűnnek a legbiztosabb hazugságjelzőnek.
Melyek lehetnek ezek az érzelmek? A hazudó érezhet bűntudatot,  lekiismeretfurdalást. Félhet
a lebukástól. Vagy örülhet is a teljesítményének. Ezért jelenhetnek meg az egyes duktorok
írásában  eltérő  jelek  a  hazugság  szó  hatására,  amint  azt  a  dolgozat  2.  hipotézise  is
megelőlegzi. 

II/5. A hazugság és a viselkedés 

Gyerekekkel  végzett  kísérletek  bizonyítják,  hogy  a  hazugság  tanulható.  A  kísérletek
eredményei  azt  mutatják,  hogy  már  a  3  évesnél  kisebb  gyerekek  is  képesek  hazudni,  a
büntetés  elkerülése  érdekében.  A  gyerekek  legelőször  általában  akkor  alkalmazzák  a
hazugságot,  amikor  valamilyen  tilalmat  megszegnek.  Minél  idősebb  a  gyermek,  annál
„profibban” hazudik. Például, a 3 és 5 évesek körében végzett kísérlet szerint, valamilyen
tilalom megszegése és ennek bevallása az alábbi ábrán látható eredményt mutatja: 

Első hazugságaink 
(Biland, A hazugság pszichológiája, 14. o., M. Lewis, 1993. i.m.):

3 éves korban  5 éves korban

Tilalom megszegése 90,00% 100,00%

Ennek bevallása 38 0

Első hazugságaink (Biland nyomán) 

Minél idősebbek vagyunk, annál jobban tudjuk alkalmazni azokat a nem verbális viselkedési
formákat,  amelyek  segítségével  elrejthetjük  valódi  lelkiállapotunkat  illetve  amikkel
alátámaszthatjuk az általunk kitalált fikciókat. Különbség van aközött is, ahogyan a férfiak és
a nők hazudnak.  Bella DePaulo, amerikai kutatónő kísérlete önként jelentkezőket vizsgált a
mindennapi  hazugságaik  tekintetében.  Az  alanyoknak  le  kellett  írniuk  1  héten  keresztül
minden interakciójukat. Le kellett írniuk, hogy amennyiben hazudtak, miért tették, éreztek-e
közben  szorongást,  illetve  fény  derült-e  a  hazugságra.  A  kísérlet  eredményeként
megállapították,  hogy  a  nők  önzetlenebbül  hazudnak,  míg  a  férfiak  inkább  önzőek  a
hazugságaik terén. A nők hajlamosabbak a kegyes hazugságokra és hihetőbben előadják azt,
mint a férfiak. A gyerekekkel végzett vizsgálatok azt is bebizonyították, hogy ez a nemek
közötti különbség már gyermekkorban is jelen van. 

Férfi-nő különbségek láthatók az alábbi ábrán: 
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(B.M. DePaulo, D. A. Kashy, S. E. Kirkendol. M. M. Wyer, J. A. Epstein, „Lying in everiday life”, Journal of
Personality and Social Psychology, n 70, 5, 1996 ):

Nő Férfi

Önzés-önzetlenség Többségükben önzetlen 
hazugságok; a nők egymás 
között elhangzó 
hazugságainak fele önzetlen 

Többségükben önző 
hazugságok 

Hazugság hatása Bűntudat: +++ Stressz:+++ Bűntudat: ˗ ˗ ˗ Stressz: ˗ ˗ ˗ 

Férfi-nő különbségek 

Biland nemekre vonatkozó hazugság kutatásai is alátámasztják DePAulo eredményeit:

 „…ha egy nő hazudik, nagyobb a bűntudata, jobban riasztja, nyomasztja a hazugsága, mint
a férfit.  Ha pedig neki  hazudnak,  a nő inkább megszenvedi  a  dolgot.:  úgy gondolja,  egy
hazugság tartósan beszennyezhet egy kapcsolatot; sokáig és gyakran gondol vissza erre a
negatív élményre.” 
(Biland, A hazugság pszichológiája, 14. o., M. Lewis, 1993. i.m.)

Viselkedéstudományi  nézőpont  szerint két fontos folyamat zajlik a hazudó emberben: egy
kognitív  és  egy  emocionális.  Egyrészt,  úgy  kell  hazudni,  hogy  az  a  másik  fél  részéről
tartalmilag  felismerhetetlen  legyen,  ez  a  kognitív  része.  Másrészt,  az  emócióinkat  is  oly
módon kell kordában tartanunk, hogy ne árulhassanak el bennünket. Azok, akik túl erősen élik
át emócióikat amikor hazudnak, vagy nem bíznak saját  hazudási képességükben, könnyen
lebukhatnak. Ők a tehetségtelen hazudók: már a hazugság puszta ténye elindít egy nehezen
kontrollálható  érzéshullámot  bennük,  ami  hatással  lesz  magabiztosságukra,  ami  a  sikeres
hazugság  alapja  Biland  szerint.  A tehetségtelen  hazudót  felismerjük  tehát  viselkedéséről.
Verbálisan másként fejezi ki magát, mint általában, emócióin nem tud uralkodni. 

A tehetségtelen  hazudó  ismérveihez  képest  már  gondolhatjuk,  mik  a  tehetséges  hazudó
ismérvei: képes uralni mind a verbális viselkedését, mind pedig az emócióit. 

„A tökéletesen hazudók a hazugság során csak minimális viselkedésbeli eltéréseket mutatnak
ahhoz képest, amikor igazat mondanak.” 
( Biland, A hazugság pszichológiája, 27. o. )

Megfogni azonban a tehetséges hazudókat is a viselkedésükön keresztül lehet, mégha nem is
könnyű: 

„A jól  hazudó mégsem tökéletes,  mert  másként  viselkedik  akkor,  amikor  igazat  mond,  és
megint másként, amikor hazudik. Ezek a viselkedési eltérések kellően rövidek, diszkrétek és
ritkák ahhoz, hogy elkerüljék a laikusok figyelmét…” 
(Biland, A hazugság pszichológiája, 25. o.)

Nábrády Mária tanulmányban hasonlóan megkülönbözteti a „természetes hazudozókat”, akik
úgy  tudnak  hazudni,  hogy  az  a  különböző  hazugságelemzők  számára  felfedhetetlen.  A
különbség nem abban áll, mint első gondolatunk sugallná, miszerint a természetes hazudozó
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többet hazudik mint más, ezáltal rutint szerez, hanem, hogy olyan képességekkel rendelkezik,
amik  számára  lehetővé  teszik,  hogy  természetesen  művelje  a  hazugságot.  Vannak  olyan
személyiségjegyek, amik a szakirodalom szerint több, gyakoribb hazugsághoz vezetnek: 

1. machiavellizmus 

2. jó előadókészség (színészet) 

3. magas szociabilitás (extraverzió) 

4. magas alkalmazkodási készség (a bizonytalanság miatt). 

„Az  ilyen  személyiségjegyek  egyikével-másikával  rendelkező  emberek  többet  hazudnak  az
átlagosnál, nem bánják meg utólag sem, sőt újra megtennék, és a hazugság alatt sem érzik
magukat kényelmetlenül a vizsgálatok szerint.” 
(DePaulo et Al., Lying in Everyday Life. In: Journal of Personality and Social Psychology, 1996, Vol. 70, No.
5,979-995 )

Az írásanalitikai vonzata a tehetséges/tehetségtelen „hazudók” létezésének
nyilván az lesz, hogy az írásukban is meg kellene, hogy jelenjen ez irányú
tehetségük/tehetségtelenségük. 

III. AHAZUGSÁGVIZSGÁLATÁNAK EDDIGI NÉHÁNY ÁLLOMÁSA,
EREDMÉNYEK 

A hazugság felismerése, a hazug ember lebuktatása mindig is foglalkoztatta az emberiséget.
Az  ókori  Kínában  például  a  gyanúsított  szájába  rizst  tettek,  amit  meg  kellett  rágnia.  A
„módszer”  azon  az  egyszerű  tényen  alapult,  hogy  ha  stresszelt  a  gyanúsított,  akkor
valószínűleg nem indul be a nyálelválasztása, kiszárad a szája, így feltételezhető a bűnössége.
Ma ennél már kifinomultabbak a hazugságvizsgálati módszerek, de teljesen száz százalékos
bizonyosságot  még  nem  tudnak  nyújtani  a  hazugság  megállapítására.  A teljesség  igénye
nélkül, néhány főbb vonalat ismeretek. 

A legtöbb módszer, ami a hazugság megállapítására született,  a pszichés folyamatok és az
őket kísérő, akaratlagosan nem – vagy egyszerű halandók számára nehezen, de lásd pl. jógik -
befolyásolható fiziológiai változások összefüggésén alapszik.  Cesare Lombroso (1835-1909)
olasz  elmeorvos,  kriminológus,  igazságügyi  orvosszakértő  a  valótlanságot  állító
tesztszemélyeket  a  pulzusszámuk  változása  alapján  próbálta  meg  leleplezni.  Lombroso
kísérleteivel egyidőben a zürichi pszichiátriai klinikán C.G. Jung ugyancsak a pszichológiai
folyamatok  és  azok  fiziológiai  hatásának  összefüggéseit  kutatta,  javasolta,  hogy  ezt  a
módszert alkalmazzák a bűncselekmények feltételezett elkövetőinek leleplezésére. 

1. A poligráfos hazugságvizsgálat 

2. A fMRI, funkcionális mágneses rezonancia vizsgálat 

3.  Hárompróba  eljárás  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16436822?dopt=Abstract
letöltve: 2012.01.23. Hakkel Hedvig, dr. Szőllőssy-Csoma Enikő igazságügyi írás- és grafológus szakértők;
A  "Három-próba"  eljárások  alkalmazási  lehetősége,  az  igazságügyi  grafológus  szakértői  vizsgálatokban.
http://www.grafologusok.hu/cikkek/haromproba.html letöltve: 2012.02.21. )

4. A Haifai Egyetem vizsgálata, hazugság az írásban  
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(G.  Luria,  S.  Rosenblaum:  Comparing  the  Handwriting  Behaviours  of  True  and  False  Writing  with
Computerized  Handwriting  Measures.  In:  Applied  Cognitive  Psychology.  24:  1115-1128  (2010)  DOI:
10.1002/acp.1621 )

5. A GrafoMéter 

IV. A HAZUGSÁGVIZSGÁLAT NEHÉZSÉGEI, A VIZSGÁLAT ELMÉLETI
BEMUTATÁSA 

A hazugság  kézírásban  fellelhető  jeleinek  -  legyen  az  konkrét  hazugság  vagy  pusztán  a
hazugság szó hatásának vizsgálata – megértéséhez, vagy egyáltalán ahhoz, hogy elkerüljük a
jelek  félreértelmezésének  lehetőségét,  alapvető  fontosságú  más  területek  kutatási
eredményeinek tanulmányozása. 

IV/1. A hazugság tanulható 

1.  Kísérletek  bizonyították,  hogy  rendkívül  korán  a  kisgyermekkorban,  szinte  a  beszéd
megjelenésével párhuzamosan elkezdünk hazudni is, a gyakorlás során pedig egyre inkább
profizmusra teszünk szert benne. Azt is tudjuk már, a poligráfos és egyéb hazugságvizsgálati
módszerek, hazugságkutatások révén, hogy vannak az úgynevezett notórius hazudozók, vagy
a  „természetes  hazugok”,  akik  olyan  rutinnal  vagy viselkedési,  emocionális  jellemzőkkel
rendelkeznek,  amelyek  segítségével  nem,  vagy nagyon  nehezen  érhetők  tetten  a  valótlan
állításoknál.  Bilandot  idézve:  „A tökéletesen  hazudók  a  hazugság  során  csak  minimális
viselkedésbeli eltéréseket mutatnak ahhoz képest, amikor igazat mondanak.”. 

Tehát  a  viselkedésbeli  különbségek  a  tökéletes  hazudó  esetében  igencsak  diszkrétek.  A
tökéletleneké  meg  nyilvánvalóak.  A  kettő  között  pedig  léteznek  fokozatok.  Amikor  a
kézírásban a hazugság jeleit keressük, mennyire erős jelekre számíthatunk? Attól függ, hogy
kinek  a  kézírását  vizsgáljuk.  Azok  a  jelek,  amelyek  a  duktor  viselkedésbeli  jellemzőiről
szólnak, lehetnek diszkrétek vagy harsogóak a kézírásban is. Ebből következik számomra,
hogy a hazugságjegyek kutatásakor a duktor személyiségének feltérképezése is szükséges. Az
eddigi, hazugságvizsgálattal kapcsolatos kutatások nem veszik eredményesen figyelembe –
vagy egyáltalán nem - a duktorok személyiségét. Általánosan próbálnak mindenkire érvényes
hazugságjegyekre bukkanni az írásban. 

2. A hazugságjegyek kézírásban való megjelenésének van egy további nehézsége is. Ezzel
kapcsolatban  ismertetem  nagy  vonalakban  a  belga,  Genti  Egyetem  kutatóinak  kézírásra
vonatkozó vizsgálatát.  A belga kutatók arra voltak kíváncsiak,  hogy az alapvetően őszinte
emberi  viselkedés  mennyire  változtatható  meg.  Alapvetően  őszinte  viselkedés  alatt  itt  az
értendő,  hogy a  fikciók,  hazugságok  előadása  más  típusú  agyi  aktivitást  igényel,  mint  a
valóság állítása. Képalkotó vizsgálatokkal kimutatható, hogy az agy hazugság közben sokkal
aktívabb, mint igazmondáskor. A Genti Egyetem kutatói kísérletük során egyetemi hallgatókat
arra  kértek,  hogy  írják  le  a  napi  elfoglaltságukat.  Ezután  szóban  is  elbeszélgettek  az
alanyokkal erről. A beszélgetések során az alanyok egy része azt az instrukciót kapta, hogy
bizonyos kérdéseknél hazudjanak, azaz állítsanak mást, mint amit leírtak. Műszeres méréssel
nézték a valótlan válaszok előtt jellemző reakcióidőt.

A  vizsgálat  azt  mutatta,  hogy  az  alanyok  bizonyos  idő  elteltével  „hozzászoktak”  a
hazugsághoz. Csökkent a valótlan válaszok előtt különben jellemző hosszabb reakcióidő. A
genti  kutatók  kísérletének  eredménye  rámutatott  egyrészt  arra,  hogy  a  szokásos
hazugságvizsgálati  módszerek  bizonyossága  kétes,  mivel  nem veszik  figyelembe  a  gyors
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„tanulási lehetőséget”, a rutin gyors megszerzésének lehetőségét. A valótlan állítások előadása
gyakorlással javulhat. 
(Verschuere, Bruno – Spruyt, Adriaan – Meijer, Ewout H. – Otgaar Henry: The Ease of Lying. Consciousness
and Cognition, in press. DOI: 10.1016/j.concog.2010.10.023. Összefoglalója: Az agy trenírozható a hazugságra.
in: Magyar Tudomány; http://www.matud.iif.hu/2011/03/23.htm )

Ha a rutinos hazudozók bizonyos idő elteltével hozzászoknak a hazugsághoz és csökken a
valótlan válaszok előtt jellemző hosszabb reakcióidejük, akkor valószínűleg az írásukban is
nehezebb  utolérni  őket,  mert  bizonyos,  a  rutintalan  hazudók  írásában  vizsgálható  elemek
náluk nem lesznek jelen. Így például elképzelhető különbségek lehetnek rutinos és rutintalan
hazudók írásában az írás  lendületében,  kötöttségben,  szóközben,  kezdővonalak  hosszában,
stb. 

3.  „Csak bot és vászon, de nem bot és vászon, hanem zászló.” – szól Kosztolányi Dezső,
Zászló c. verse. Pléh Csaba a Mindentudás Egyetemének előadásában 
(Pléh  Csaba  idézi  ezt  a  versrészletet,  ezzel  illusztrálva  az  emberi  gondolkodás  sajátosságát.
http://mn.www2.mno.hu/portal/123750/ Letöltve: 2012.04.14. )

„Az  emberi  viselkedés  sajátos  módon  függ  a  környezeti  ingerektől.  A  kognitív  kutatás  a
gondolkodás  nyersanyagát  illetően  abból  indul  ki,  hogy  az  emberi  gondolkodás  sajátos
szimbólumokban  történik,  s  nem  magukkal  a  dolgokkal  végezzük  a  gondolkodást.
Viselkedésünket  belső  leképezések  irányítják,  amelyek  különböző  megjelenítési  módokban,
saját  belső  törvényeket  követve  létesítenek  kapcsolatot  a  gondolatok  világa  és  a  külvilág
között: a viselkedés nem a külső inger, hanem az arról kialakított leképezés függvénye. Ezek a
szimbólumok – mint a gondolkodás nyersanyagai – valami helyett állnak, ugyanakkor valaki
számára jelenítenek meg valamit, ahogy már a klasszikus retorika is látta.” 

Az  ember  mindenkori  viselkedése  a  környezeti  ingerektől  függ.  Az  emberi  viselkedés
rugalmas, a környezet különböző ingereire adekvátan reagál. Mégsem viselkednek ugyanúgy
az  emberek  ugyanolyan  szituációban,  viselkedésük  a  külső  ingerről  kialakított  saját
leképezésüktől függ. 

Ebből a tényből ugyancsak az következhet,  hogy a hazugságjegyek a kézírásban a duktor
sajátos jegyei lesznek, attól függően, hogy adott szituációhoz, a „hazugság” szóhoz milyen
leképezések  társulnak  nála.  Nyilván  nem  lehetnek  annyira  egyediek  ezek  a  jelek,  mint
ahogyan az ujjlenyomata minden embernek egyedi, a hasonló tapasztalatok, háttérinformáció
hasonló leképezést jelentenek. 

A hazugságjegyek kézírásban való vizsgálata tehát sokkal több, további kutatást igényel, abba
az irányba, ami a személyiségeket, az információfeldolgozási típusokat figyelembe veszi. Ma
már egyre több kézírásvizsgálattal foglalkozó kutató gondolkodása fordul abba az irányba,
hogy a kézírásban fellelhető jeleket  a  lehetőségekhez mérten személyiségspecifikussá kell
tenni.  Ezt  az  irányt  követi  az  írásanalitika  is  módszerével,  amennyiben  a  kézírást,  a
produktumot, az őt létrehozó összes lehetséges releváns körülmény figyelembevételével veszi
górcsöve alá. 
(Farkas László, Az írásanalitika elmélete. In: Írásanalitikai Szemle, 2010.,13-23. old. )

„Evolúciós  szempontból  –  az  egyedi  energiakezelés  miatt  –  a  viselkedés  nem  csak
fajspecifikus, hanem egyed-specifikus, tehát akár azonosításra is alkalmas jellemző” 
(Bereczkei T.: A génektől a kultúráig. Szociobiológia és társadalomtudomány. Cserépfalvi, Bp. 1992. )
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„Erre  szolgál  az  információfizikai  megközelítés (Tom  Stonier:  Információ  és  az  univerzum  belső
szerkezete, Springer Hungarica, 1993 ), amely a világ jelenségeit egységesen, az INFORMÁCIÓ,
ANYAG,  és  ENERGIA  háromdimenziós  állapotterében  dolgozza  fel,  és  ezek  együttes
működésére, kezelésére törvényszerűségeket állapít meg.

Az információfizika szerint az élőlények (így az Ember is) azért különleges jelenségei ennek
az  állapottérnek,  mert  információkezelőként  saját  energiájuk  és  saját  rendezettségük
felhasználása révén képesek: 

• az egyik energiaformát a másikba átalakítani; 

• az energiát információvá átalakítani; 

• az információból energiát megtakarítani, ezáltal: a tevékenységet hatékonyabban végezni.
(Dr.  Szidnai  László,  Az  írásanalitika  egy  lehetséges  személyiségvizsgálati  paradigmája.  In:  Írásanalitikai
Szemle, 2010, 104.o. )

IV/2. A vizsgálati módszerek bemutatása, módszerválasztás indokai 

A „Bevezető”-ben felállított 1. hipotézis a következőképp hangzott: a „hazugság” mint írott
szó puszta elolvasása előhívja a szóhoz fűződő szubjektív tapasztalatainkat, és ez vizsgálható,
nyomot hagy a kézírásban. Az első kísérleteknél a lap közepére nyomtatott, vastagon szedett
betűkkel kézzel írtam ki a „hazugság” szót, a későbbiekben nyomtatott formát alkalmaztam. 

A hipotézis  ellenőrzésére  négy  különböző  írásmintát  vettem  fel  a  duktoroktól.  Az  első
írásminta („A”) egy semleges,  érzelemmentes szöveg leírása A/4-es fehér lapra.  A szöveg
tartalma olyan témát dolgoz fel, ami alapvetően nem vált ki érzelmi reakciót. Instrukcióként a
duktorok azt kapják, hogy a lehető leggyorsabban és legpontosabban írják le az előttük lévő
szöveget. Egy oldalnyi írásmennyiséget kellett produkálniuk, ezután az írást leállítottam. 

A második írásminta („B”) ugyancsak az „A” verzióban már egyszer leírt semleges szövegnek
a  leírása,  de  olyan  A/4-es  fehér  lapra,  amelynek  közepén  6  x1,5  cm  nagyságban  a
„HAZUGSÁG” szó szerepel nyomtatott nagy betűkkel. 

A „hazugság” szó lap közepére történő írásának a célja: egyrészt, a duktor a lapot maga elé
véve rögtön elolvassa a  lapra  írt  szót,  a  dekódolás  → háttér  információanyagba helyezés
automatikusan megtörténik. Mivel a duktor megszakításokkal ugyan (hol a látóterében van a
„hazugság” szó, hol nincs, mert takarja a keze), de elolvassa és állandóan érzékeli a szót, így a
dekódolás→háttér információanyagba ágyazás automatikus és folyamatos. 

Az 1. hipotézis alapján a  „B” verzióban mérhető változásoknak kell történniük az „A”
verzióhoz képest. 

A 2.  hipotézis  alapján pedig  ezek a  változások egyénenként  (duktoronként)  változó képet
fognak mutatni. 

A harmadik  írásminta  („C”)  a  duktor  által  szabadon  írt  szöveg a  hazugság témakörében,
ugyancsak A/4-es fehér lapra, amelynek közepén a „HAZUGSÁG” szó szerepel. 

A duktorok  instrukcióként  azt  kapták,  hogy  írjanak  arról  két-három  mondatban,  hogyan
definiálnák a hazugságot, majd írják le, mikor szoktak hazudni, a hazugságnak melyik módját
szokták  gyakorolni,  illetve,  amennyiben  eszükbe  jut,  írják  le  egy  emlékezetesebb
hazugságukat. Ez a verzió tehát konkrétan foglalkoztatja az agyat a hazugsággal. 
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A „C”verzió  a  „B”  verzió  kontrollját  volt  hivatott  képezni.  Azt  kontrollálja,  hogy a  „B”
verzióban megjelenő változások megegyeznek-e a „C” verzióban megjelenő mérhető jelekkel,
vagy sem. 

A „B” és a „C” verziójú írások tartalmazzák a „hazugság” szót mint ingert,  a kézírásban
megjelenő  változó  kiváltása  érdekében.  A két  verzió  közötti  különbség,  hogy míg  a  „B”
verzióban  a  „hazugság”  szó  elolvasása  során  történő  detektálás  →háttér  információba
helyezés hívja elő a kézírásban a változást  (amennyiben előhívja),  addig a „C” verzióban
tudatos  fókuszálás  is  történik  a  hazugságra,  mivel  a  hazugság témakörét  kell  kifejtenie  a
duktoroknak. 

A ható ingerek, a „hazugság” és a „szeretet” szimbólumok 

A negyedik  írásminta  („D”)  a  duktor  által  szabadon  írt  szöveg  a  szeretet  témakörében.
Ugyancsak A/4-es fehér lapra, amelynek közepén a „SZERETET” szó szerepel. A duktorok
instrukcióként  azt  kapták,  hogy írjanak arról  két-három mondatban,  hogyan definiálnák a
szeretetet, mit jelent számukra ez az érzés. 

A „D”  verzió  hivatott  annak  megerősítésére,  hogy  az  írófelület  közepén  elhelyezett  szó
ténylegesen szimbólumként funkcionál, így jelentéssel bír a duktor számára. Amennyiben ez
tényleg így van, akkor a „D” verziónak is változásokat kell tartalmaznia az „A”-hoz képest,
továbbá ezeknek a változásoknak a „B” és „C” kézírásban megállapított változóktól eltérőnek
kellene lenniük. 

Az A,  B,  C,  D írások vizsgálata  egyrészt  a  kézírások vizsgálatára  alkalmazott  klasszikus
eszközöket jelenti, másrészt a dr. Szidnai László által kidolgozott rezonometria módszerét. 

„A rezonometria elnevezés egyszerre utal a vizsgálati módszerre és annak érzékenységére. A
szó maga három részből áll. Az első rész a rezonanciára utal, a második rész a nomos, a
tudomány, míg a harmadik rész a metria a méréseket jelenti, így ennek a három részszónak a
kontaminálásából  alakul  ki  a  rezonometria,  mint  eljárás  elnevezése.  A  rezonometrikus
értékelés, másképpen fogalmazva az írás metrikus rezonanciáját jelenti, azaz a mért adatok
belső  arányainak  egymáshoz  viszonyított  elemzését.  Ehhez  először  meg  kell  mérni  az
íráselemeket,  majd  a  mért  adatokat  ábrázolni  kell  egy  speciális  rendszerben,  amely
rendszerről  leolvashatók  a  rezonometria  szempontjából  fontos  változók.  Összegezve:  ez  a
rendszer láthatóvá teszi az írás belső és külső arányait.” „A modell lehetővé teszi tudattalan
késztetések viselkedésre gyakorolt hatásának mérését illetve megállapítását.” 

A mérésekhez a Szidnai-féle v 1.2 rezonometriai protokollt (2009) használom. 

Az „A” verzióban a fentiek alapján mért írásjellemzőket alapjellemzőnek tekintem. Az „A”
verzióhoz képest a további verziókban található különbségek a változók. 

A  begyűjtött  írásmintákban  a  szöveg  minden  elemét  lemértem,  számítógépes  program
segítségével  feldolgoztam.  Ezáltal  megkaptam az  elemek  számított  méretét,  minimum és
maximum értékét, átlagát, a méretek ingadozását az íráson belül. Először összehasonlítottam
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az  egy-egy  duktor  által  írt  négy  darab  (A,B,C,D)  írásminta  mért  elemeinek  számszerű
eredményeit. 

Az összehasonlítást az A, B, C illetve D írásmintában található ugyanazon írásjelek közötti
százalékos eltérés alapján végeztem, ahol a viszonyítás az „A” írásmintához mint alaphoz
történt. Az eltérést 30%-nál nagyobb különbség esetén vettem figyelembe, azaz ez jelenti a
szignifikanciát.  A  mért  elemek  számszerű  adatai  valamint  a  százalékos  eltérések
megtalálhatóak a mellékletben. A 30%- nál nagyobb eltéréseket az összefoglaló táblázatban
sárga  színnel  jelöltem.  Mivel  gyakran  előfordul  a  30%-os  szignifikanciát  markánsan
meghaladó  különbség  is  a  mért  változók  között,  így  bevezettem  a  100%-os  vagy  annál
nagyobb eltérés jelölésére a piros színű jelölést a táblázatban.

A mért elemek első sorában vízszintesen az „A” írásminta értékei találhatóak, alatta sorban a
„B”, „C”, „D” mintáké. A vastagon szedett „A” minta értékeihez történik a viszonyítás. Sárga
kitöltött mező jelzi a 30%-nál nagyobb eltérést az „A” minta adott értékéhez képest, a konkrét
szám  alatt  a  két  tizedesjegynyi  pontosságú  százalékos  különbséggel.  (A  táblázatban  a
szignifikancia százalékos értékét jelző számok a táblázat mellet helyezkednek el, itt helyhiány
miatt erre nem volt mód.). A kiragadott minta esetében például a „bal margó” kategóriában az
„A” minta adott értékéhez képest a „C” minta adott értéke mutat szignifikáns eltérést.

V. AZ ÍRÁSMINTÁKAT ADÓ DUKTOROK JELLEMZÉSE 

A dolgozathoz 11 személytől vettem fel írásmintát, vegyesen férfiaktól és nőktől, a 20-tól 40-
es  korosztályból.  Az  életkorválasztásnál  figyelembe  vettem,  hogy  a  duktor  elérje  azt  az
életkort, amikor az írás már rutintevékenység. 

E publikációban két duktor írásmintáit közöljük:

Duktor Életkor Nem Legmagasabb isk.végzettség foglalkozás
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2. számú 37 nő egyetem jogász

11. számú 37 férfi egyetem jogász

A 2. és a 11. duktor adatai

V/1. Változások az írásmintákban 

2. számú  duktor 

1. A „B” és a „C” verziókban az oválokban gyakran plusz hurkok, fedővonalak találhatóak,
illetve az oválok oldal irányból összenyomódnak. 

2.  Az  „A”  és  a  „D”  verziókban  a  zártság  és  a  plusz  hurkok,  fedővonalak  jelentősen
kevesebbszer

„A”

2. duktor „A” minta 

„D”

2. duktor „D” minta 
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3. A duktor a „B” írásmintában, ahol az A4-es lap közepén helyezkedik el a „hazugság” szó, a
másolt egyik szövegrészt a következőképpen írja át: 

„E harcok megtanították a fiút az éberségre, a gyorsaságra és a ravaszságra.” helyett: 

„E harcok megtanították a fiút az éberségre, a gyorsaságra és a hazugságra.” 

Az  összesített  táblázatban  (3.  sz.  melléklet)  76  érték  esetében  történt  30%-ot  meghaladó
változás az „A” alapminta értékeihez képest, ebből 9 esetben 100% feletti a változás mértéke. 

Kizárólag a „B” és a „C” mintákban változtak szignifikáns mértékben: az oválmagasság 31%-
kal, a bal margó méret a „B” mintában 30%-kal, a „C” mintában 208%-kal, továbbá a jobb
margó mindkét „hazugság” mintában 85%-kal. 

A „C” mintában, amelyben a duktor önállóan fogalmazott a hazugságról, kiugróan magas,
200%-os szórás érték született. 

A rezonometriai grafikonokon is megfigyelhetőek a 30%-on felüli változások. A valós bázis
(VaB) és a potenciális bázis (PoB) egymáshoz való viszonya alapján az egyes minták változó
prognózist ígérnek: 

„A” 

VaB: 2,67 mm VaB / PoB: 24,70% 

PoB: 2,14 mm Az átlagosnál intenzívebb történések 

sztrók: 0,29 Sztrókgyanú

 „B” 

VaB: 2,74 mm VaB / PoB: 30,11% 

PoB: 2,10 mm Változtatásigény, akár környezeti is 

sztrók: 0,19 mérési hibahatáráron belül 

„C” 

VaB: 2,73 mm VaB / PoB: 29,34%

PoB: 2,11 mm Változtatásigény, akár környezeti is 

sztrók: 0,16 mérési hibahatáráron belül 

„D” 

VaB: 2,77 mm VaB / PoB: 20,92% 

PoB: 2,29 mm Pozitív prognózis 

sztrók: 0,16 mérési hibahatáráron belül 

11. számú Duktor:

1. A duktor az „A” írásmintában 3 helyen kihagy a szavakból betűt, ebből kettő „r”, egy
„e” betű.
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2. A „B” mintában 12 helyen marad ki a szavakból betű, jellemzően az „r” „a” és „e”
betűk. Feleslegesen elhelyezett pontok és „e” betű torzítások is megjelennek a sorok
között.

3. A „C” mintában is megtalálhatóak a betűtorzítások főként az „e” „a” betűkben. Itt is
tesz felesleges pontokat a sorok közé. 

4. A „D” mintában nem lehet egyértelműen megállapítani hogy marad-e ki betű a szavakból,
ugyanis a duktor az „r” betűket annyira leegyszerűsíti,  sok helyen csak egy ponttal  jelöli,
hogy többször nem lehet eldönteni, kimaradt-e, vagy valamelyik vonás az „r” betűt jelképezi.
Például a következő, „szerint” szóban: 

5. A „D” mintában is felesleges pontokat tesz a duktor a sorok közé. Az „e” betűket erősen
torzítja, elé vagy a betűtestre csomókat tesz. 

A rezonometriai program által kiszámolt prognózis a duktor írásmintáira: 

„A” 

VaB: 2,15 mm VaB / PoB: 14,38% 

PoB: 1,88 mm Természetes növekedés (pozitív prognózis) 

sztrók: 0,00 mérési hibahatáráron belül 

„B” 

VaB: 3,15 mm VaB / PoB: 34,50% 

PoB: 2,35 mm Az átlagosnál több problémalehetőség 

sztrók: 0,15 mérési hibahatáráron belül 
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„C” 

VaB: 2,94 mm VaB / PoB: 29,52% 

PoB: 2,27 mm Változtatásigény, akár környezeti is 

sztrók: 0,00 mérési hibahatáráron belül 

„D” 

VaB: 2,60 mm VaB / PoB: 30,07% 

PoB: 2,00 mm Változtatásigény, akár környezeti is 

sztrók: 0,00 mérési hibahatáráron belül 

Az összes, 11 duktor adatait feldolgozó összefoglaló táblázat 85 esetben mutat szignifikáns
változást, ebből 2-nél található 100%-nál nagyobb változás. 

Kizárólag a „B” és „C” értékei változnak szignifikánsan: a teljes betűméret kategóriában, „B”
46%-kal,  „C” 36%-kal;  az oválbetű magasság Range kategóriában a „B” 50%-kal,  a  „C”
33%-kal;  valamint  a  rezonometriai  valós  bázis  méret  a  „B”  mintában  46%-kal,  a  „C”
mintában 36%-kal. 

V/2. Kizárólagos változások a „B” és „C” mintákban 

A  „B”  és  „C”  minta  együttes  és  kizárólagos  változása  az  „A”  mintához  képest  a
következőképpen alakult a 11 megvizsgált kézírásnál: 

6 esetben lelhető fel olyan változás a „B” és „C” mintákban, és kizárólag bennük, amely az
írásminta megfigyelésén, nem pedig mérésen alapszik. Ide tartoznak a betűtorzulások, sorok
közé kitett funkció nélküli pontok, betűkihagyások, stb. 

A 11-ből  8  esetben  olvasható  ki  az  összefoglaló  táblázatból  a  „B” és  „C” írásmintákban
található mérhető jellemzők szignifikáns és kizárólagos változása, 3 esetben pedig nem történt
szignifikáns és kizárólagos változás. 

5 esetben történt mind a megfigyelhető, mind pedig a mérhető jellemzők körében a „B” és
„C” mintákban kizárólagos és szignifikáns változás.

VI. ÖSSZEGZÉS, A HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA 

A dolgozatban megfogalmazott első hipotézis így szólt: 

→1.  hipotézis:  a  „hazugság”  mint  írott  szó  puszta  elolvasása  (dekódolás,  meglévő
információhalmazba helyezés) előhívja a szóhoz fűződő szubjektív tapasztalatainkat,  és ez
vizsgálható, nyomot hagy a kézírásban. 

A mérhető változások tekintetében úgy gondolom, hogy az a tény, hogy a 11 írásmintából 8
esetben megtörtént a „B” (hazugság szimbólumot tartalmazó lapra sablon szöveg) és a „C”
(hazugság  szimbólumot  tartalmazó  lapon  saját  élmény  a  hazugságról)  írásmintákban  a
szignifikáns  változás,  úgy,  hogy  a  „D”  (szeretetről)  kontrollminta  nem,  vagy  pedig  nem
szignifikánsan változott, alátámasztja az 1. hipotézis létjogosultságát. 
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Pusztán a megfigyelhető változások körében a 6/11-es arány is ígéretesen hangzik, különösen
úgy, hogy a megfigyelhető változások egy másik, tapasztaltabb vizsgáló szemével esetleg még
javíthatnak is ezen az arányon, további kutatások esetén. 

→2. hipotézis: Amennyiben a hazugsághoz különböző érzelmek társulhatnak, úgy a duktorok
által írott szövegek a duktorok saját, hazugsághoz kapcsolódó érzelmeit fogják tükrözni, ami
szubjektív, egyénenként eltérő lehet.

Úgy gondolom, hogy a megfigyelhető és a mérhető változók előfordulásának sokfélesége a
duktorok írásaiban alátámasztja a 2. hipotézis bizonyítottságát. A hazugság rendkívül összetett
értelmi-érzelmi  folyamat,  ezért  bizonyosan  nem redukálható  le  néhány  jellemző  íráselem
vizsgálatára. Vannak azonban olyan változási trendek, jellemző markerek, melyek együttes
vizsgálata  igen  nagy  valószínűséggel  –  ha  a  hazugságot  nem  is  –  de  „valaminek  az
elkendőzését”, problémát egy adott területen érzékelni tud. 

A dolgozat témája nem lezárt, további vizsgálódási lehetőségeket kínál fel. 

Változás minta egy személyre: a) sablon szöveg, b) hazugságról és c) a szeretetről saját vélemény

A dolgozat  módszertani  újítása  a  szimbólum  felhasználása,  mely  folyamatos  jelenlétével
bizonyíthatóan és szignifikánsan módosította a legtöbb duktor írásképét. A szimbólum az írás
egy részénél „szándékos” akadályt is képezett, így a „kikerülése” is sokatmondó (lásd a fenti
ábrát, a semleges szöveg természetesen körülveszi a szimbólumot, a saját hazugság leírása
esetén jóval tartózkodóbb a duktor, míg a szeretetnél nincs távolságtartás, „veszélyérzet” a
téma kifejtése során és ez az írásképen is azonnal észlelhető). 

A diplomamunkának  nem volt  célja  a  hazugság  teljes  körű  kimutatása  a  kézírásban,  sőt.
Éppen  azt  bizonyította,  hogy azt  teljesen  egyértelműen  nem lehet  azonosítani  a  kognitív
folyamatok heterogenitása miatt. 

Az  eredmények  felhasználhatóak  az  írásanalitika  oktatásában,  valamint  további
kutatások alapjául  szolgálhatnak: mind általánosan a szimbólumok hatásának,  mind
partikulárisan a hazugság megjelenésének tudományos vizsgálata során. 

A két hipotézis bizonyítottságából következik, hogy az írás együtt „rezeg” az író személlyel.
Ebben  rejlik  megfejtésének  nehézsége  is,  egyben  végtelen  lehetőségeket  rejt  magában  a
kézzel író ember pontos feltérképezése. 
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