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A grafológiai végtelen...

A végtelen fogalmát a matematika világából ismerjük. Hogy ismerjük-e elég jól, az „fogós
kérdés”. Ugyanakkor mégis a matematika az a szakterület, melynek objektivitását, a számok,
a  rendezőelvek  törvényei  nyomán  mindenki  elfogadja.  Még  akkor  is,  ha  oly  fura
kifejezésekkel  bástyázzák  körül  magukat  –  és  adják  meg  vele  a  világ  működésének
magyarázatait - e szakterület tudósai, mint a sinus, cosinus, tangens, deriválás, exponenciális
függvények, káoszelméleti modellek, vagy a végtelen hosszúságú, nulla átmérőjű egyenes...,
melyek sokunk számára gyakorta igen riasztóak.

A grafológia szakterületét ugyanakkor e témától teljesen eltérőnek, távolállónak gondolják.
Igen, a szakterületek strukturálásakor, a szakmák csoportosításakor valóban, ezek távol eső
területek, hisz az egyik alapvetően reál, míg a másik humán szférába eső témakör, az egyik
főképp  természettudományos,  míg  a  másik  társadalomtudományi  (al)besorolást  kapott,  és
ezen különbség-felsorolást még folytathatnánk...

Jelen  cikk  egyik  célja  mégis  a  párhuzamok  hangsúlyozása,  a  matematikai  metódusok,
megközelítésmód, ill. ezek alkalmazásának beemeléséről való tájékoztatás, s ezen keresztül a
grafológia,  mint  segítő  szakmai  metódusrendszer  alapos  körüljárása,  s  objektivitásának
igazolása.
Ez már csupán azért is időszerű, mert minden fórumon, ahol grafológus és a nagyközönség
találkozik, hangsúlyosan előtérbe kerül ez a kérdéskör.
Ugyanakkor nekem, mint a szakma egyik képviselőjének, ily’ rövid terjedelemben nem lehet
–  és  nem  is  -  célom  a  már  eddig  jól  ismert  és  igazolt  összes  grafológiai  alapvetés
felelevenítése. Ezek a grafológiai szakirodalom alaptézisei, melyeket fogadjunk el axiómaként
(minden ember írása egyedi; a kézírás az agyműködés, az idegrendszer által vezérelt folyamat
eredménye; a kézírás tükrözi az író személy személyiségét, aktuális pszichés állapotát).

A jól  képzett,  megfelelő  grafológiai  és  pszichológiai  ismeretekkel  rendelkező  grafológus
szakértők tudják: az emberi személyiség működése fantasztikus! Hisz minden Ember egyedi,
és  megismételhetetlen!  Így  viselkedése,  személyisége  is  egy  csodálatos,  belső  végtelent
tükröző egységet ad! Mind a grafológus, mind a pszichológus, aki arra a feladatra vállalkozik,
hogy objektíven leírja adott egyén személyiségét tudja: a matematikai végtelenhez hasonlóan,
tökéletesen,  annak  minden  rezdülését,  minden  mélységét,  minden  szeletét,  matematikai
pontossággal, „patika-mérlegen ellenőrizhető módon” leírni nem tudjuk. 
Ám tudjuk:  a  szakmailag  korrekt  grafológiai  elemzések  más  személyiségfeltáró  eljárások
eredményeivel párhuzamot mutatnak. Ahogyan más metódusok, más tudományterületek is, a
grafológusok  is  a  minél  pontosabb  és  mélyebb  megismerésre,  az  állandó  fejlesztésre
törekednek.
Ezért folyamatosan tisztítjuk, csiszoljuk, pontosítjuk eljárásainkat, tesztelési metódusainkat,
méréseinket. Ennek érdekében „besorolunk, strukturálunk, párhuzamokat vonunk, csoportokat
alkotunk, közös jellemzőket emelünk ki, ezekkel írjuk le a pszichikum működésének bizonyos
aspektusait.

Arról már sokszor és sokan szóltunk, s az Olvasók is több forrásból értesülhettek,  hogy a
grafológus a megfelelő írásminta (legalább egy oldal folyamatos, aláírással ellátott szöveg és
a vizsgálatot engedélyező nyilatkozat) elemzése után a  személyiséget – a fentebb jelzett,  a



végtelen fogalmához viszonyított korlátok között, de más eljárások, pl. a pszichológiai tesztek
eredményeihez viszonyítva, kb. 95 %-os pontossággal- le tudja írni. Ezen belül feltárható a
vizsgált személy 

 mentális jellemzőinek köre (gondolkodási mechanizmusainak, tempójának,
módjának,  kreativitásának,  logikájának,  lényegkiemelő-,  strukturáló  és
kommunikációs képességének szintje), 
 közösségi működésének leírása (nyitott-e, vagy zárkózott, domináns, vagy
alkalmazkodó, segítőkészsége, kapcsolatfelvétele, kapcsolattartása, empátiája,
toleranciája, konfliktuskezelési eszköztára milyen?)
 energizáltsági  szintje  és  munkavégzési  jellemzőinek köre  (munkához
való  hozzáállása,  precizitása,  terhelhetősége,  szorgalma,  kitartása,
szabálytisztelet, önállósága, problémamegoldása, monotóniatűrése, motivációs
rendszere)
 érzelmi működése  (túlérzékenység,  érzelmi  működés,  impulzivitás,
agresszivitás vizsgálata)
 és önmagához való viszonya (önreprezentációja, önismerete, önelfogadása
és önbizalma, aktuális pszichés állapota)

Ezen felsorolás természetesen részleges, így csak részben tükrözi a grafológiai eszköztárban
megbúvó  lehetőségeket.  Egy-egy konkrét  feladathelyzet  szakértői  válaszadása  ugyanakkor
ennél mélyebbre menő, és egyedi lesz! 
Érdemes említeni a grafológiai eljárások előnyeit is:

 nem  becsapható (a  7+2  egységig  terjedő  emberi  figyelem  képtelen  a
grafológus által  vizsgált,  minimum 120-140 grafológiai  jellemző tudatos
elváltoztatására …)

 objektív, s részrehajlástól mentes (csak íráskép és adatlap áll a grafológus
rendelkezésére,  nem egy  szimpatikus,  vagy  ellenszenves  ember  áll  egy
másik ember előtt…)

 a vizsgált egyének személyiségvonásai a grafológiai elemzéssel hamarabb
átláthatók,  mint  a  hétköznapokban  (pl.  az  „alulteljesítő”,  vagy  „többet
mutató” álláskeresők is jól kiismerhetők)

 időtakarékos eljárás, nem igényli a vizsgált személy személyes jelenlétét
 viszonylag olcsó 
 a  befektetett  anyagi  erőforrások  olyan  információkat  adnak  a

Megrendelőnek, amelyek hosszú távon juttatják őt előnyökhöz.

A  „grafológiai  végtelen”,  mint  gondolati  tartalom,  két  különböző  dimenzióban is
értelmezhető:  egyfelől  horizontális  vetületben,  a  grafológus  –tanácsadói  körökre,  ágakra
vonatkozóan. Nézzük át röviden, ma hol, milyen szituációkban segít leggyakrabban a működő
grafológus!

 Amit  mindenki  ismer:  a  humánpolitikai  szférában.  Az  álláskeresők
találkozhatnak  vele,  a  HR  szakemberek  alkalmazzák,  akár  új  munkatárs
felvételénél, a kiválasztásban, akár belső átszervezéseknél, karrier-tervezésnél,
sőt, sajnos, akár a leépítéseknél is. A magyarországi gyakorlat azt jelzi, hogy a
humánpolitikai  grafológiai  szituációban  sok  a  visszatérő  ügyfél:  aki  már
próbálta, az tudja és keresi az e módszerben rejlő előnyöket. Cégkultúra és a
vezető személyiségének függvénye, hogy mely cégek, és milyen szituációkban
vesznek igénybe grafológiai szolgáltatást.



 Pályaorientációs tanácsadási szituációkban, a fiatalok, akik döntéshelyzet előtt
állnak a grafológia segítségével is kereshetik: mit tanuljanak, merre tovább, mi
illeszkedik leginkább a személyiségükhöz, képességeikhez.

 Ugyanezt,  a  pályamódosító felnőttek  számára történő segítségnyújtásában is
képes megtenni a grafológus szakértő.

 Az  élet  egyik  fontos,  magánéleti  szférája  a  párkapcsolatok  szövevényes
rendszerébe  vezet...Ugyan  ki  ne  lenne  kíváncsi  a  párkapcsolati  grafológiai
tanácsadók működésére! Ez is egy szelete a grafológiai működési területnek!

 A grafológiai végtelen egyik bizonysága maga a történelmi grafológia! Hisz itt
a „nem egyidejű egyidejűség” filozófiai/politológiai elve lép elő. A grafológus,
szakmai  tudásával  túllépi  a  pszichológiai  tesztelések  korlátait,  ahol  is  a
vizsgálati  személyek  aktív  közreműködése  (beszélgetés,  teszt-kitöltés)  után
lehet csak információkkal szolgálni az adott személy pszichikumáról! Itt a ma
már  nem  élő,  de  kézírásos  forrásokat  maguk  után  hagyó  személyek
személyiségmonitorozása is  megtörténhet!  Ez tehát egy végtelen felfedezőút
lehetőségét  adja,  s  egyben  hagyja  is  nyitva,  hiszen  számtalan  csodás  lelet
feldolgozatlan még...még akkor is végtelen ezen lehetőségek tárháza, ha csak a
magyar kultúra nagyjaira, s a magyar családok egyes tagjaira gondolunk!

 A nagyközönséget különösen foglalkoztató terület,  az igazságügyi grafológiai
szakértés köre is  az egyik olyan szféra,  ahol  a grafológus szaktudása sokat
segíthet.  Itt,  a  grafológiai,  pszichológiai,  kriminalisztikai  ismeretanyaggal
felvértezett  szakértők  segítenek  a  nyomozóhatóságoknak,  a  bíróságoknak  a
lehető  legkülönlegesebb  ügyekben!  (sajnos,  itt  akár  negatív  tartalommal  is
értelmezhető a végtelen...néha elképedve nézzük az egyes ügyeket: mi minden
belefér az emberi pszichikum működésébe a bűnelkövetés oldaláról is...)

Rövid  áttekintéssel  ráláttunk  tehát  a  grafológia  horizontális  dimenziójára,  a  legismertebb
grafológus szakértői területekre. Egészen bizonyos, hogy a lehetőségek tárháza itt is végtelen:
hisz  az  emberi  életünk  emberekkel,  emberek  között  történik,  s  ahol  emberek  élnek,
dolgoznak, pihennek, ott az emberi működés megismerésére szükség van, s lesz a jövőben is,
még  ki  tudja,  hányféle  szakértői  segítő  gondolatkörben,  ami  ma  még  nincs  definiálva,
körülhatárolva.
(pl.  még  nem  elemezzük  a  személyiséget  arra  vonatkozóan,  hogy  ki  milyen  étkezési
szokásokkal bír, milyen lakótér, városi, vagy vidéki élettér illik hozzá...stb).

A  másik  dimenzióban,  vertikális  síkon,  a  személyiség  megismerésének  mélysége,  a
grafológiai elemzés módszertana kerülhet fókuszba. 

Amikor egy grafológus dolgozik, segíthet gyorselemzéssel, készíthet célzott, kompetenciákra
fókuszáló személyiségelemzést,  vagy teljes személyiségképet,  végezhet motiváció feltárást,
vagy esetleg speciális grafológiai hazugság-vizsgálatot.
S  amikor  egy  grafológus  –  a  szakmai  protokoll  mentén-  dolgozik,  nem  csupán  szabad
szemmel, nagyítóval, vagy mikroszkóppal nézi az írásképet! Nagyon sokan nem is gondolják,
hogy – az elvégzendő feladat igényei szerint, azokkal párhuzamban - mennyi számot, adatot is
rejt a grafológusi munka!!! Szinte hihetetlen, de egy oldalas kézírásból rengeteg, több ezer
mérhető adat nyerhető!!! Megmérünk minden mérhető paramétert (kiemelve néhányat, mint
margó, sortáv, szótáv, betűméret, ezen belül felső zóna, alsó zóna, középső zóna, szélesség,
másodlagos szélesség....dőlés, ékezetek), s ezek adatsoraiból táblázatokat készítünk, melyek
egyben  grafológia  tesztek  „bemeneti  alapanyagául”  szolgálnak.  A  kiemelt,  igazságügyi
grafológiai  vizsgálatoknál,  matematikai  statisztikai  eljárásokkal  vetjük  össze  a  különböző



szituációkban  keletkezett  írásreakciók  mért  adatsorait,  s  az  ezekből  összeállított  korrekt
szakmai  dokumentációkkal  támaszthatjuk  alá  szakértői  véleményeinket,  igazolva  azok
objektivitását.  
A grafológusok  munkáját  tehát  –  miként  más  tudományterület  képviselőiét  is  -  segítik  a
mérések,  a  matematikai,  statisztikai  eljárások  is,  melynek  segítségével  a  szakemberek
következtetéseket vonhatnak le, s visszacsatolásokat tehetnek.
További mérési eljárások kidolgozása, a jelenlegiek további fejlesztése, mint minden szakmai
területen, a grafológián belül is cél.
A  grafológus  szakértők  munkája  tehát  túlmutat  azon,  amit  a  felszínen  láthatnak,  vagy
érzékelhetnek az íráselemzők munkájáról a kívülállók.

A megfelelő  szakmai  graduációval,  alapos  felkészültséggel,  szakmai  alázattal  rendelkező
grafológusok  számtalan  szituációban  segítik  és  a  továbbiakban  is  segíthetik  a  hozzájuk
forduló Embertársainkat, Ügyfeleinket.
A grafológus szakértői vélemények az emberi pszichikum végtelenségét kívánják közelíteni,
minél  pontosabban  leírni,  s  az  objektív  leírás  háttereként  a  szakértők  grafológiai,
pszichológiai, matematikai, kriminalisztikai ismeretanyagra egyaránt építenek. 
Így akár az álláskeresők, akár a HR munkatársak, s a fentiek tükrében szinte bárki segítségül
hívhatja a grafológiai metódusrendszert is, és bízhat annak objektivitásában. 
Összegezve tehát, a grafológiai szakvélemények korrekten, nyelvileg és etikusan is igényes
megfogalmazásmód  alkalmazásával,  objektíven  írják  le  a  vizsgálat  alanya  pszichikus
működését, személyiségének jellemzőit. 
A grafológusok célja mindezen folyamat során a segítségnyújtás,  s be kell  látnunk:  ennek
tárháza az emberi relációkban igencsak végtelen!
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