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Csodálatos késő őszi nap volt. A korareggeli találkozónál, kicsit még vacogott a fogunk, de 
az utazás jó  hangulatában gyorsan elfelejtettük ezt a kis kellemetlenséget. A benzinkúti 
pihenőnél pedig már vidáman beszélgettünk a szikrázó napsütésben, miközben kicsit 
kinyújtóztattuk tagjainkat. A vasárnapreggeli gyér forgalomban vidáman száguldhattunk 
tovább úti célunk felé. 
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Amikor az egyetem parkolójához érkeztünk, azonnal megérintett bennünket a hely 
szellemiségéhez méltó óriási épület, ahogyan fölénk magasodott a szobrok és a park 
egzotikus növényei mögött, a délelőtti napsütésben… 
 
A közelmúltban felújított épületben a hatalmas terek, a széles márványlépcsők most, 
vasárnap lévén, csendesebbek voltak, s így még jobban érvényesülhettek, mint a hétköznapi 
nyüzsgésben. 
 
Megkerestük lefoglalt termünket, ami erős kontrasztként, egy viszonylag ódon, régi 
könyvekkel zsúfolásig körberakott könyvtárszoba volt, s a tágas márványfalú termekkel 
ellentétben, sajátosan meghitt hangulatot árasztott. Mire mindenki megérkezett, szinte nem is 
maradt üres hely.  
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Pálmai Anna a MÍT elnöke, az országjáró rendezvények elindítója, szeretettel köszöntötte a 
megjelenteket, majd bemutatta a „Négy Égtáj” programot, amelynek keretében Debrecen 
már nem először ad otthont különleges vándorkonferenciáinknak. Hangsúlyozta, mennyire 
fontosnak tartja azt, hogy gyakrabban legyenek jelen az új és a régi MÍT tagok között olyan 
kollégák, akik a különböző képzőintézeteket képviselik. Fontos, hogy legyenek olyan végzős 
grafológushallgatók, akik szárnypróbálgatásaikkal bemutatják az OKJ vizsgán elért 
eredményeik után kutatómunkáikat, s nyitni tudnak a grafológusok nagy családját őrző 
országos MÍT programok felé. 
Ennek a koncepciónak jegyében, az idei Grafo-Debrecen programon, az Interaktív 
Grafológusképző és Grafomédia Intézet végzett pszichológus-grafológus hallgatói is 
vállaltak előadásokat. Jelen voltak Katona Ágnes Országos Írásszakértő Intézetének hallgatói 
is, hiszen az együttgondolkodás különböző iskolák és szemléletek mellett, nem csak a 
tapasztalatszerzés lehetőségét gazdagítja, hanem mint ” lelki erőforrás”, a 
grafológustársadalom értékeinek fejlődése mellett, az „egységesebbé formálódás” sikeres 
útja is lehet.  
Bemutatta képzőintézményének a Debreceni Egyetemen végzett hallgatói közül azokat az 
előadókat, akik készségesen vállalták, hogy a Grafo-Debrecen programon bemutatják 
kutatómunkájuk eredményeit.  
 
Az első előadó, Pálfi Andrea grafológus-írásszakértő, az akarat, a kitartás, a célirányosság 
jegyeit vizsgálta sportolók kézírásában. Vizsgálatának eredményeként egyértelművé vált, 
hogy a rendszeres sport látható nyomokat hagy a kézíráson is, nem csak a személyiségen.  
Az előadás címe: A sportolók személyiségének vizsgálata. A sport iránti elhivatottság 
megnyilvánulása a kézírásban.  
 



A következő előadó, aki szintén az Interaktív Grafológusképző Intézet debreceni 
tagozatának végzett hallgatója, Pető Gábor pszichológus-grafológus, a pszichológiai tesztek 
eredményeinek tükrében vizsgálta a grafológia hitelességét, összevetve a kézírásban 
megjelent tulajdonságjegyek mérési eredményeivel, diagramjaival. Kutatómunkájában 
Young tipológiáját vetette össze a Chirtiansen-Carnap diagrammal, mely a grafológiában 
használatos jellemzőket, ezen belül az extra-, introvertált személyiségjegyeket vizsgálja.  
Az előadás címe: A grafológia adekvát működésének vizsgálata a pszichológia módszerével, 
az extra- introverzió tükrében. 
 
Továbbra is a mérések fontosságánál maradva, Széles Sándor grafológus-írásszakértő, az 
Országos Írásszakértő Intézet tanára, ugyancsak megmutatta nekünk, hogy a mérési 
eredmények táblázatokba rendezve, és grafikonokon ábrázolva milyen fontos információkat 
közvetítenek az írás készítőjéről.  
Az előadás címe: A mérési adatok statisztikai feldolgozása a személyiségjegyek 
vizsgálatánál, Katona Ágnes elemzési módszereit alkalmazva. 
 
Jó volt látni a MÍT- en belül, a két különböző képzőintézmény szakmai, emberi 
megnyilvánulásainak összhangját. 
 
A délelőtt meglepetés előadója végül, de nem utolsó sorban Dr. Gázmár László grafológus 
volt, akit már csak azért is nagy nosztalgiával fogadtunk, mert kiderült, hogy ő az egyik 
legrégibb tagja a MÍT- nek.  
Előadását azzal vezette be, hogy megemlékezett a „magyar nyelv napjáról”, amit mostantól 
minden évben éppen november 13-án ünnepelhetünk meg. Az összevillanó meglepett 
pillantások jelezték, hogy semmi sem véletlen, talán az sem, hogy a mi Grafo-Debrecenünk 
is éppen erre a napra, azaz december 13-ára szerveződött.  
Előadásában a szimbólumok, szógyökök, a szavak közötti tudattalan összefüggések 
elgondolkodtató bölcsességeinek világába vezetett be minket. Részletesebben elemezte a 
„kapcsolat” szavunkat, ezen belül is a „KAP” előtagot, mely igen változatos 
szóösszetételekben fordul elő, úgymint: kapál, kapálódzik, kapar, kaparint, kapaszkodik, 
kapcsol, kapcsolat, kapirgál, kapitány, kapkod, kapu, kapucni, kapzsi stb. 
Megvizsgáltuk a K A P szó betűinek jelentését külön-külön is, majd mindezt József Attila 
személyiségének és néhány fontos írásjellemzőjének kapcsolatán keresztül is láthattuk. 
Az előadás címe: Kitekintés... A grafológia kapcsolódása a szimbólumok világával. 
 
A szakmai délelőttöt záró összefoglalójában Pálmai Anna szólt a MÍT közelmúltbéli és 
jelenlegi helyzetéről, hiszen az első emléktáblánk avatásának visszhangja még erőteljesen 
ott él bennünk. Röviden beszámolt a legutóbbi tisztújító közgyűlés eredményeiről, s 
köszönetét fejezte ki azért, hogy a tagság immár harmadszor is megerősítette elnöki 
tisztségét.  
Beszélt a MÍT által megrendezésre kerülő, közösséget építő programjainkról, azok 
feladatairól, lehetőségeiről, s a jelenlegi grafológustársadalom szakmai és etikai 
összetartozásának értékeiről, amely nélkül a tudás csak félszárnyú madár lehet. 
Megköszönte a tartalmas és hasznos előadásokat, majd mindenkit meginvitált egy közös 
városnéző sétára és egy ebédre a közeli Pálma étterembe. 
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A csodálatos őszi napsütésben újra gyönyörködhettünk az egyetem hatalmas kertjének 
mindenféle színben pompázó növényvilágában. 
A szakmai témákat is érintő, jókedvű, beszélgetős, ráadásul ízletes ebéd után, testileg-
lelkileg feltöltődve indultunk Budapestre a késő délutáni napsütésben. Az M3-as autópálya 
délutáni csúcsforgalmában jó volt visszagondolni erre a különleges Grafo-vasárnapra, majd 
jólesett látni, amikor már Budapest fényei pislákoltak felénk hívogatóan.  
 
A grafo-vasárnap után újra a grafo-hétköznapok következnek. Munkával, rohanással, de új 
értékekkel, régi- és új baráti, szakmai kapcsolatokkal gazdagodva.  

Köszönjük a szervezőknek, hogy ott lehettünk! 

Sármásiné Erdődy Gizella  

 


