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„ A kíváncsiság az ember természetes sajátsága, 

a tudatlanság leánya, amely a tudományt szüli, 

amikor a csodálkozás megnyitja elménket”. 
G. Vico

Az ember születésénél fogva kíváncsi, ezért az egyik legtermészetesebb igénye,

hogy megismerje az őt körülvevő világot.

A tudományos eredmények alkalmazása - a maga veszélyei miatt - nemcsak

lehetőséget teremt az ember számára, de egyben komoly erkölcsi felelősséget is

jelent.

Új és ismeretlen ösvényen haladni veszélyes, erőt próbáló kihívás. A kudarc és a

sikertelenség épp úgy benne van, mint az ezzel járó káröröm vagy irigység.

Aki meg sem próbálja érteni ezt, az nem tiszteli sem a másik embert sem pedig a

tudományt. Egy dologban azonban minden a tudomány felé haladó új kutatási

terület, - így az írásanalitika is - azonos:

a meggyőzés, az érvelés és a gondolkodás fegyelmére szoktat. 
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Mindent a helyére!

Grafológia

Írásazonosítás

Írásanalitika

A grafológia a kézírás egyéni jellegzetességeit vizsgálja, s a tanult

sztenderdtől való eltérések alapján von le következtetéseket a személyiségre

nézve. A grafológia vizsgálatának tárgya a grafikum: kézírás, rajz, firka,

egyéb grafikai jelek, nyomok.

Az írásazonosítás célja a kézeredet azonosság, az írás eredetiségének,

megállapítása, különböző hivatalos vagy magániratok, szerződések és

végrendelet hitelességének feltárása.

„Az írásanalitikai komplex fogalom, átöleli mindazon tudományterületeket, 

amelyek az írással illetve annak elemzésével foglalkozik. 

~ tárgya maga az írás, amelynek önálló és összefüggő dimenzióival 

foglalkozik.” (Farkas L  2009.)
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Az írásanalitika nem azonos a grafológiával? 

NEM!

Az írásanalitika komplex fogalom, amely nemcsak nevében, de szemléletmódjában, 

módszereiben és eszközeiben is igyekszik magát a grafológiától megkülönböztetni. 

Ezt nem a grafológia ellenére, épp annak  érdekében teszi! 

Az írásanalitika napjainkban még csak keresi helyét a tudományok rendszerében, de 

saját kutatásaival (aktuálisan az ikerkutatások), folyamatosan tovább bővül mindazon 

ismeretek rendszere, amelyek az alapokat jelenthetik ahhoz, hogy az írásanalitika  

önálló tudománnyá válhasson.

Mindezt oly módon teszi, hogy épít sok más tudományterület ismereteire, felhasználja 

azok eredményeit. (pszichológia, biológia, genetika, történelem, földrajz , matematika stb.) 
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Az írásanalitika:

Célja: az írás különféle, önálló  és egymással összefüggő dimenzióinak vizsgálata

Szemléletmódja: széleskörű, számtalan tudományterülethez  - kutatási 

tevékenysége alapján is – kapcsolható

Képzési szintje: egyetemi szintű 

Alapműszere : a Grafométer ( Ennek leírása részleteiben olvasható a Pázmány PKE 

Állam- és Jogtudományi Kar által megjelentetett a  „Büntetőeljárás segédtudományai „ című 

kézikönyvben)

Mérési módszere:  a rezonometria mérési módszerét alkalmazza

Elemzési módszere: a mérési eredményekre alapozó rezonometriai módszer

(a tudattalan feltárása) 

Kutatási területe:  minden olyan tématerületet széleskörűen átfog,  amivel az

írás valamilyen dimenzióban kapcsolatba hozható

MITŐL MÁS?
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Mit vizsgál az írásanalitikus?

Az írásanalitikus vizsgálja az írás létrejöttének különböző dimenzióit, mint

például: 

1. az írás keletkezésének korszakához köthető időbeliségét,

2. földrajzi térbeliségét,

3. feltárja az íráskörülményeket,

4. az írófelületet, az íróeszközt és annak jellemző sajátosságait, amelyhez a

5. kézeredet megállapítása és

6. a speciális pszichikai és fizikai állapot felmérése is hozzátartozik.

(fáradtság, kimerültség, kényszerítés, beszámíthatatlanság)
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Mérési módszere

Intuíció, becslés, szimbolikus

értelmezés, mérés.

A rezonometria, mindhárom zónát

egyaránt tartalmazó teljes betű-méretet

harmadolja, így egy képzetes átlagos

zónaméretet állít elő.

Ez az írás „alapköve”, az egyéni norma,

más néven a BÁZIS–méret .

A mérés eszköze
Vonalzó, szögmérő

rezonometriai 

mérősablon (fólia)

Mértékegysége Milliméterben mért 

és átlagolt adatok

GAE: Grafológiai Alap - Egységekben

mérünk, így közvetlenül nemcsak a

normához viszonyított, pontos

eredményről, hanem az adatok

szóródásáról is információt kapunk.

Mit és hogyan mérünk?

Szempontok Grafológia Írásanalitika
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Szempontok Grafológia Írásanalitika

A mérések 

viszonyítási 

alapja

A grafológiában többnyire az 

oválhoz (esetleg a középzónához) 

hasonlítjuk a többi íráselem 

méretét, mivel ez viszonylag jól 

behatárolható és összehasonlítható 

elem.

BÁZIS–méret (B): szinte

minden méretet, távolságot

ehhez az alapmértékegységhez

viszonyítunk.

Mit mihez viszonyítunk?
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A  grafológia:

1. nem képez  egységes  rendszert, 

2. értékei devalválódtak, társadalmi megítélésében lejáratódott

3. a mai napig hiányzik az írásváltozók konszenzuálisan validált fogalomtára

4. a grafológus az analízis során felhasznált részérvényességek objektivitását nem 

tudja kellőképpen igazolni, nem felel meg a tudományos megismerés elveinek

5. kutatási stratégiái elégtelenek 

6. a grafológus  képzés gyakorlatilag  megszűnt (iskolákra korlátozódik)

Az írásanalitika:

1. Új megismerési, kutatási módszerekkel és eszközökkel dolgozik (lásd: mérés, 

sztenderdizáció)

2. Az írásanalitika megfelel a tudományos elvárások kritériumainak

3. A kézírásvizsgálat sokirányú vizsgálatát teszi lehetővé

4. Kutatási lehetőségei  átfogóak, igen széles spektrumban kapcsolódnak  más 

természet-, és társadalomtudományi területekhez.

5. Tudományos igényű kézírás-vizsgálati irányzat

Grafológia és/vagy írásanalitika
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1. Az írásanalitika speciális problémáinak feltárása és alkalmazási lehetőségeinek

kutatása

2. A személyiség megismerése, a tudattalan feltárása révén a viselkedést és a

magatartást motiváló és meghatározó tényezők minél szélesebb körű feltárása és

azok gyakorlatban való hasznosítása

3. Új vizsgálati eljárások, módszerek és eszközök fejlesztése és kidolgozása illetve a

régiek továbbfejlesztése

4. Interdiszciplináris kutatások, egyéb szakterületek eredményeinek

felhasználásával (pszichológia, biológia, történelem, földrajz, matematika, stb.)

5. Kreativitáson, egyéni érdeklődésen alapuló speciális kutatások, alkalmazási

lehetőségek.

Mi az írásanalitika kutatásnak  célja?

A tudományos kutatások kapcsán várható, hogy az írásanalitika előbb-utóbb önálló

szakterületekre tagolódik majd (pl. történeti írásanalitika) amelyeknek művelését az

adott területre specializálódott írásanalitikus szakemberek végezhetik.



Lehet az írásanalitika a jövő tudománya?
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Igen, mert megfelel a tudományos megismerés elveinek:

1. minden részletében a tervszerűség, óvatosság és alaposság jellemzi

2. ellentmondásoktól mentes, logikailag tiszta következtetéseket tartalmaz,

3. többszörös ellenőrzés, (önellenőrzés és szakmai közélet kontrollja is) jellemzi,

4. a fogalmak, szakkifejezések használata, értelmezése szigorúan és

pontosan meghatározott

Igen, mert megfelel a mérés minőségi ismérveinek:

1. érvényesség  (validitás)

2. megbízhatóság  (reliabilitás)

3. objektivitás



Hogyan teljesülnek ezek a feltételek az írásanalitikával kapcsolatban?
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Az érvényesség vizsgálata az írásanalitikában azt jelenti, hogy az írásanalitika

segítségével kapott értékelés, személyiségkép a más módszerekkel nyert

személyiségképpel, értékeléssel illetve adatokkal korellál, de legalábbis

nagymértékben megfeleltethető azoknak.

A megbízhatóság az írásanalitika szempontjából:

a) az írás szintjén jelzi, hogy a mérhető változók stabilak.

b) az értelmezés szintjén az írásanalitika stabilitása azt jelenti, hogy az

írásanalitikus szakember egy írásmintából gyakorlatilag azonos vizsgálati anyagot

készít akkor is, ha az olyan távoli időpontban kerül is elé, ha arra feltehetően már

nem is emlékszik .

Objektivitás: a tárgyszerűség, alapvető jellemző. 

Az írásanalitikában ezt legjobban a  sztenderdizáció biztosítja. 
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Mit tesz a MÍTÉSZ  az írásanalitika  tudománnyá válásának  érdekében?

1. Keressük annak lehetőségét, hogy minél szélesebb körben ismertté és elismertté váljon az

írásanalitika.

Hogyan?

• széleskörű projektterv kidolgozásával tervezzük a szakmai továbbfejlődést, a képzés

színvonalának emelését, az írásanalitikus szakma állami szintű elismertetését.

• számos új kutatási témát tervezünk, amelyek részben pályázatokra, konferenciákon való

részvételre, nemzetközi szintű megjelenésre adnak lehetőséget.

2. Szakmai konszenzuson alapuló együttműködést szeretnénk a hazai kézírásvizsgálat

valamennyi területén dolgozó szakemberrel.

3. A grafológia megújulásának is egy esélyt kívánunk adni:

• az ugyanis látható, hogy a grafológia már nem tud megfelelni a társadalmi

elvárásoknak, nevében lejáratódott, belterjessé vált, néhány iskolára korlátozódik az

oktatása, sőt ki kell mondani: lassan eltűnik, jelenleg a lelkes szakemberek tartják

életben.

• Ugyanakkor az írásanalitika még nem tudja a helyét átvenni, mert ahogyan minden induló

új tudományról, így az írásanalitikáról is elmondható: még nem eléggé ismert és elismert.

Az írásanalitikának viszont a grafológiával szemben minden esélye adott, hogy hazai-, és

nemzetközi szinten is képes legyen a kor kihívásainak megfelelni, annak elébe menni!

Egy haldokló régi és egy megszülető új!
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Miért fontos az írásanalitika a hazai kézírásvizsgálat szempontjából?

1. Jelenleg az egyedüli lehetőség, hogy a hazai kézírásvizsgálat minden

tekintetben megújuljon. (szakmailag , módszertanilag és szemléletében)

2. Minden esély adott, hogy évek múlva új tudománnyá váljon, hazai-, és

nemzetközi szinten is elismert legyen

3. A kutatásfejlesztés területén más tudomány területekkel történő

széleskörű együttműködésben olyan új lehetőségeket és egyben

kihívásokat tartogat, amelyre eddig nem volt lehetőség és példa.

4. Az írásanalitika egyetemi szintű képzésének folyamatosságával és

továbbfejlesztésével jól felkészült szakembereket tud biztosítani.



Az írásanalitika eddigi  eredményei:

Tudományos eredmények:

1.  Tudományos (PhD) doktori disszertáció (Dr. Farkas László)

2.   SOTE és a MÍTÉSZ  publikált közös ikerkutatása

Egyetemi képzés:

1. ZMNE keretében 64 fő okleveles írásanalitikus képzése,  

2. komplexen  kidolgozott oktatási-, képzési rendszer az alap-, és  részben 

a mester képzésre (ELTE PPK) – terveink szerint további egyetemeken is

Konferencia: I. Nemzetközi Írásanalitikai Konferencia  sikeres megszervezése

Kiadványok: Írásanalitikai Szemle megjelenése

Nemzetközi kapcsolat: Zürichi Magyar Történeti Egyesület 

Megjelenés: saját web- oldal, 

továbbá az írásanalitikának különböző  előadásokon,  szakmai 

konferenciákon és  rendezvényeken ( Pilis, Gárdony, Balaton)  történő

megismertetése

Nyílt Napok szervezése (ELTE)

A MÍTÉSZ megalakulása (saját küldetésnyilatkozattal)
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ADJ  ESÉLYT  
AZ ÍRÁSANALITIKÁNAK ÉS MAGADNAK IS!

Várunk szeretettel!

http://www.irasanalitika.com/

Az összes formulák és eredmények készen vannak, 

csak még az utat kell megtalálnom, 

amelyen eljuthatok hozzájuk.”

(Boltzmann)



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMETEKET!

Szombatiné Kovács Margit 

Okl. írásanalitikus, írásszakértő

Elérhetőségek:

E-mail: szombatinemargo@ t- online.hu

Telefon: 06 20 9779 555


