
Ha módszerváltás kell – ne habozz!

Még praktizáló szakértőként sem könnyű kiválasztani  egy érdekes szakértői  esetet,
mert vallom, hogy minden eset különleges, egyedi, és speciális szakmai kihívásokat
tartogat.  Éppen  ezért  számomra  mindig  a  legutóbbi,  az  éppen  aktuális  eset  a
legérdekesebb, mivel ebből tanulom a legújabb ismereteket, és friss élmények fűznek
hozzá. 
Az ismertetésre szánt eset különlegessége nem a megbízásban, nem is a megbízóban,
sőt,  még  csak  a  feladatban  sem rejlett.  Egyszerű  aláírás  azonosítás  volt,  melynek
keretén belül arra kellett választ adni, hogy négy különböző aláírás egy és ugyanazon
személytől származik-e. A négy aláírás ránézésre teljesen eltérő volt, s igen változatos
megoldásokat mutatott. Első nekifutásra – ahogy az már az azonosítási feladatoknál
lenni  szokott  –  két  esélyesnek tűnt  a  kimenetele,  ezért  különösebb izgalmat,  vagy
szakmai  kihívást  sem  ígért.  Nekiláttam  hát,  sorra  véve  a  bejáratott  vizsgálati
módszereket,  s  kötelességtudóan  végigvizsgáltam  a  kérdéses  aláírások  minden
részletét.  Előre  haladni  azonban valahogy mégsem sikerült.  Órákig  ültem a  kapott
eredmények  felett,  s  mivel  a  megoldásnak  még  a  közelében  sem  jártam,  erősen
gondolkodtam  a  továbblépés  lehetőségén.  Megdöbbenésemre,  egyik  kedvelt
módszerem,  az  ellentétek  feloldása  sem  vezetett  eredményre.  A  négy  aláírásból
ugyanis  kettő  –  kettő  mutatott  némi  átfedést,  ugyanakkor  ezek  eltérései  a  másik
kettővel  mutattak  hasonlatosságot.  Ekkor  jött  az  isteni  szikra,  vagy  ahogy  a
pszichológiában mondják, a heuréka élmény! Félretettem minden addigi eredményt, s
a  vizsgálatot  a  különbözőségek  feltárására,  majd  összesítésére  hegyeztem  ki.  Az
eredmény  meglepő  volt,  s  egyben  büszkeséggel  töltött  el:  a  különbözőségeken
keresztül tudtam bizonyítani az aláírások kézeredetét. 
Kiélvezve a sikerélményt, elemezni kezdtem helyben járásom okát. Végiggondolva a
vizsgálatot - ki tudja hányadszor, ismét – rájöttem, hogy a grafológiához hasonlóan, az
írásazonosítás sem végezhető mechanikusan, a tanultaktól való elszakadni tudás, és
önálló gondolkodás nélkül. A konkrét eset rávilágított arra, hogy az átadott módszerek
is  csak  kiinduló  pontként  szolgálhatnak,  de  nem  adnak  minden  feladathoz  biztos
megoldást. E példán keresztül üzenem hát minden fejlődni vágyó kollégának, ha nem
boldogulnak a tanult módon, keressenek bátran más megoldásokat, módszereket, ne
féljenek az új utaktól.
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