
Gondolatok Gulyás Jenő Istvánra emlékezve... 

Kedves Jenő !

A Magyar Írástanulmányi Tanulmányi Társaság nevében, s az iskolám munkatársai, tanárárai,  
az Interaktív Grafológusképző és Grafomédia Intézet hallgatói nevében szeretném 
megköszönni mindazt amit a grafológia tudományáért, a Magyar Írástanulmányi Társaság 
ügyéért, alelnöki időszakod alatt, és Tiszteletbeli Tagságod időszaka alatt tettél. 
Köztudott, hogy neked köszönhető a grafológia rendszerszemléletének kidolgozása, s mellette 
nevedhez fűződő holisztikus grafológia megszületése óta, gyakran emlegettünk játékosan a 
holisztikus grafológia atyjaként. 
De fogunk emlegetni mint a magyar grafológia felejthetetlen nagy egyéniségét, nagy úttörőjét. 
Hiszen 65 éved alatt két életöltőre való kreatív ötletet hoztál életre, s szerveztél meg a szakma 
számára. Úgyis mint az ezred forduló utáni Írástanulmányi Társaság alelnöke, úgyis mint a 
Grafodidakt Személyiségfejlesztő Központ igazgatója, s az utóbbi időben pedig mint a Magyar 
Írástanulmányi Társaság Tiszteletbeli Tagja. 
Hiszen ha szükségük volt egy- egy előadásra országos nonprofit szervezetünk programjain 
belül, te ezeket a felkéréseket mindig készségesen vállaltad, s minden rendezvényünk értékes, 
eleven, élő szakmai színfoltja voltál. Így az idei, tavaszi Pszicho-Pilis Konferenciánké is. 
S nem vettük komolyan, mivel elképzelhetetlennek tartottuk amikor jelezted, hogy az idei 
nyárvégi Grafo-Gárdony olasz-magyar Konferenciánkon már nem leszel ott. 
S furcsa volt úgy megírni a programot, hogy ezen a hagyományos Grafo-Gárdonyon most nem 
szerepel az előadók közt a neved. 
Arra viszont gondolni sem mertünk, ami néhány nappal a konferencia előtt olyan megdöbbentő  
módon sokkolta a szakmát. A hír, hogy soha többé nem leszel ott egy rendezvényünkön sem. 
De mi ezalatt a kétnapos konferencia alatta makacsul ragaszkodtunk ahhoz, hogy Te igazából 
jelen vagy, s ott vagy köztünk, és valóságban mosolyogsz ránk a kivetítő vászonról. 
Talán fájdalomcsillapítóként kapaszkodtunk a konferencia alatt mindvégig abba a gondolatba,  
hogy Te igazából jelen vagy, hiszen eltávozásod ellenére elevenen tovább élsz ebben a 
különlegesen szép hivatásban. Könyveidben, tanításaidban, gondolatainkban, szavainkban, 
idézeteidben ott vagy velünk. 
S végül is neked ajánlottuk fel ezt az idei olasz-magyar konferenciát, a 2008-as Grafo-
Gárdonyt olasz kollégáink szakmánkra felnéző, fájdalmunkkal együtt érző tekintetének 
fényében. 
Talán sosem volt olyan emberi, s ilyen "egységes rendezvényünk" mint az idei Grafo-Gárdony, 
amelynek témája volt az "emberközpontú grafológia, a sokféle módszerek egységében". 
S a viharzó vitákban oly sokszor szétforgácsolódó, felőrlődő, de mégis minden akadályt 
legyőző és felnövekvő szakma talán sosem volt olyan egységes mint ezen a konferencián 
Segíts nekünk odaátról abban, hogy a békés szakmai növekedés időszakának ajándéka 
jöhessen közénk. 
S az "ember emberibb arculata", a lelkünk isten közeli állapota, s a kollégák egymáshoz fűződő 
megbecsülése őrizze meg a szeretet. 
S mi szívünkben őrizzük tudásodat... emberségedet... élő emlékedet... 
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Pálmai Anna, 
a MÍT elnöke


