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    Mint tudjátok a Magyar Írástanulmányi Társaság minden évben augusztus végén szervezi 
másfél évtizede működő, évente megrendezésre kerülő Grafo-Gárdony Konferenciáit.  
Ez évben a MÍT februárban felkért szervezője, a MÍT vezetőségének már leadott programját, 
az erre a célra lekötött szálloda helyét, váratlanul június elején átadta a Magyar Akreditált 
Grafológusképző Iskolák Fórumának  
A MÍT vezetősége a jogtalanul elvitt program helyében, egy másik szállodát keresve a 
rendezvénynek, próbálta minél előbb megmenteni a MÍT - től eltulajdonított konferencia 
hagyományának veszteségeit. 
Azonban gondolva arra, hogy a két grafológiai konferenciát ugyanazon a napon nem 
szerencsés külön megrendezni, mégis tárgyalásokat kezdett a programot eltulajdonító 
szervezővel, és felajánlotta azt, hogy a MÍT ezen a nyáron lemond a konferencia bevételéről, 
amennyiben az eredeti MÍT hagyomány helyszínén, annak időpontjában, közösen a MAGIF –
al , de a MÍT égisze alatt  szerveződik a  Grafo –Gárdony 2 napos konferencia. 
 Sajnos azonban a MAGIF ezt visszautasította. Így kénytelen volt a MÍT a saját programját 
más időpontra, az elvitt aug.26-27 –i dátumról, aug. 18- 19 -re tervezni, ami a programon 
résztvevők számára két hétvégének költségeit vonta volna maga után. 
S ami a legszomorúbb, az, hogy az egység kialakulását is veszélyeztette a grafológiában. 
Azonban, a mindkét helyen előadó kollegák- és a grafológustársadalom közös összefogásának 
eredményeként, később mégis megérkezett a MAGIF- nak a MÍT felé egy olyan 
kompromisszumos javaslata, amely mégis csak lehetőséget adott a MÍT- nek a közös 
programra, de csak abban az esetben, "ha továbbra is négy napra szerveződik a Gárdony". Két 
hétvégére, MÍT- és MAGIF Szekcióra bontva. Külön előadókkal és külön részvételi díjjal. 
Ennek a MÍT-MAGIF közös szervezésnek az első két napja lenne az aug.18-19-i MÍT 
Szekció, a második hétvégéje, aug. 26-27. MAGIF Szekció.  
Maga az a megoldás, hogy két hévégén kell leutazni a grafológusoknak Gárdonyba, az ugyan 
senkinek sem jó, de az, hogy mégis létrejön az egyesség, az úgy gondolom sokat jelent.  
A MÍT, amint az a fentiekben látható, messzemenő felajánlásokat tett már a kezdet- kezdetén,   
arra, hogy 2 napra legyen összevonható a közös rendezvény, de egyre nyilvánvalóbbá vált, 
hogy a MAGIF részéről ez kivitelezhetetlen.  
Azonban a megegyezés miatt most mégis elfogadta a MAGIF által javasolt egyetlen formát a 
közös konferencia szervezésére a 4 napos szekcióra osztott látszólagosan közös rendezvény 
lehetőségét. S az, hogy végre mégis létre jött a várva- várt békés megegyezés, úgy gondolom 
valamilyen szinten mégis kárpótolni fogja azokat, akik mind a két hétvégére eljutnak majd.  
Azok miatt pedig, akik csak az egyik- vagy a másik programon lesznek ott, szeretnénk 
megkérni a MAGIFOT, hogy legalább két előadó esetében tegyenek kivételt az előadóktól 
kért " kizárólagosságuk" feltételei alól. S kérjük, hogy Gulyás Jenő és Dr. Szidnai Lászlónak 
tegyék lehetővé azt, hogy mind a két szekciónál megtarthassák előadásukat. 
Köszönjük a grafológustársadalom összefogását, köszönjük a segítségeteket, mert nélkületek 
nem jöhetett volna létre a közös szervezés. 
Bízom abban, hogy a két szervezet együtt több mint külön –külön. A fenti történet arra inti az 
új szervezeteket, hogy tartsák tiszteletben a már kialakult grafológiai hagyományokat. S ne 
használják ki az olyan programszervező manővereit, aki anyagi vagy más személyes érdekek 
miatt, hasonló helyzetbe juttatja, az évtizedek munkáját őrző egyesületek hagyományait.  
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