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Napsütötte nyári reggelre ébredtünk 2012. június 9-én. Elérkezett, az idén 12-dik alkalommal 
megrendezésre kerülő Pszicho-Pilis Konferencia első napja. 
Izgatottsággal telve kanyarogtunk a Dobogókő felé vezető úton. Vajon kik lesznek ott? Újra 
találkozhatunk olyan kollégákkal, akiket talán már évek óta nem láttunk?  Lesznek-e új arcok 
vagy olyanok, akiket eddig csak névről ismertünk?  
Ilyen gondolatok kavarogtak a fejemben, míg végre megérkeztünk. 
Megpillantva a Walden Hotel ismerős épületét, emlékek sora kezdett kavarogni a fejemben. 
Kellemes érzésekkel telve lépegettem fölfelé az emeletre vezető lépcsőkön. A teremből, mint 
ahogy lenni szokott a konferenciáinkon, halk zeneszó szűrődött ki… Jó újra itt lenni… 
 

A regisztráció után, boldogan 
köszöntöttük egymást, majd fürkésző 
pillantásokkal méregettük a már 
valahonnan ismerős vagy éppen 
ismeretlen arcokat. Jó volt felfedezni a 
régi kollégákat is, akikkel élénk 
beszélgetésbe fogtunk. A társalgásból 
persze nem maradhatott ki a szakma sem. 
Megvitattuk, kinek, milyen grafológiával 
kapcsolatos élményei voltak a 
közelmúltban, milyen szakmai 
érdekességekkel találkozott mostanában. 
Az ország különböző részeiből ideutazó 
kollégák lassanként mindannyian 

megérkeztek. Az ajtó becsukódott, a zene elhalkult és elkezdődött a szakmai konferencia. 
 
Pálmai Anna, a MÍT elnöke, a Pszicho-Pilis Konferenciák hagyományának elindítója, 
köszöntötte a konferencia résztvevőit. Beszélt a MÍT régi és jelenlegi feladatairól, és a 
programokról, amelyek kitartóan működnek évről évre, folyamatosan alakulva, igazodva a 
változó szakmai és társadalmi helyzethez.  
Megemlékezett a néhány évvel ezelőtti, még jóval nagyobb létszámú olasz-magyar 
konferenciákról, melyeknek hagyományait és a grafológus hivatás emberi és szakmai értékeit, 
bár kisebb létszámmal, de a mai konferenciák is rendíthetetlenül őrzik. 
Beszélt Weöres Sándorról, a költőről, akinek versei nem egyszer a pilisi hegyekben folytatott 
magányos sétáinak lélekmegújító pillanatairól szóltak. Innen került ki az idei konferencia 
feldolgozandó témája is: „Ha magadban vagy, akkor sem vagy egyedül.” 

 
Első előadónk, Barna Zoltán, rendkívül sokoldalú megközelítéssel indította el a konferencia 
fő gondolatmenetét „Az alkotó művészet magánya” című előadásával. Beszélt az „Én” és a 
„Külvilág” kapcsolatáról, arról, hogy művészi alkotás csak a külvilágból begyűjtött 
impulzusok által belőlünk kiváltott érzelmi reakciók eredményeként jöhet létre. Ahhoz, hogy 
a művészben megszülessen egy mű, sokszor valóban szüksége van az „alkotói magányra”, 
amikor letisztulhatnak benne a belső érzelmi viharok. 
Az előadáshoz kapcsolódóan különös gyakorlatokat is végeztünk, rajzoltunk, figyeltük a 
légzésünket, sőt még némi tornagyakorlatra is sor került a végén. 
  



A délelőtt második előadója, Úz Kovács 
Gyula, őstörténeti és vallástörténeti 
kutatásainak eredményeit osztotta meg 
velünk. Megtudtuk, hogy a nevek rovásírásos 
változata sokkal többet árul el a 
személyiségről, mint a latin betűs írás. 
Érdekes következtetésekre juthatunk, ha az 
emberi kapcsolatokat próbáljuk ilyen módon 
nyomon követni. A művészeti alkotásokban 
megjelenő rovásírásos szimbólumokat régi 
használati tárgyak díszítéseiben is 
megfigyelhettük.  
 
Az ebédszünet után illusztris vendéget köszönthettünk, Szirtes Ági, Kossuth díjas és Jászai 
Mari díjas színművészt, aki Pálmai Anna interaktív elemzéséhez érkezett. A művésznő, 
közvetlen egyszerűségével, hamar lenyűgözte a hallgatóságot. Sőt, a hozzánk intézett 
kérdések kapcsán kialakuló lelkes párbeszédet csak nehezen lehetett visszaterelni az eredeti 
programhoz. Érdekes volt egyszerre látni a rendkívüli színész dinasztia tagjainak, Szirtes 
Ádámnak, valamint a lányának és unokájának kézírását.  
Ezen a bemutatón nem csak mi kaphattunk visszaigazolást arra, hogy egy csodálatos 
tudomány van a birtokunkban, de a kissé szkeptikus művésznőt is sikerült meggyőznünk 
arról, hogy a kézírás egy olyan lelki tükör, amely valóban minden rezdülésünket képes 
követni. 
Az idei interaktív elemzés folytatása volt az előző évi Pszicho-Pilis grafo-média 
bemutatójának, amikor Anna vendége, névrokona, Pálmai Anna színésznő volt, Szirtes Ági 
lánya. Ekkor megfigyelhettük a szigorú, anyai elvárások hatását a fegyelmezett, kissé balra 
dőlt írásban. Rá kellett jönnünk, hogy érdekes módon, anya és lánya kézírása ellentétes 
személyiségjegyeket tükröz.  
Ahogyan ezt Anna az interaktív elemzésnél megfogalmazta: Szirtes Ági domináns anyai 
hatása, kreativitásával, egyszerűségével, szókimondásával együtt, baráti meghittséggé 
nemesült. Hiszen az indulatok megélése kiegyenlíthette az erőviszonyokat, a művészi 
elhivatottság és a szeretet megnyilvánulásait. 
A három színészgeneráció írásainak vizsgálata során visszaigazolásokat kaptunk a vetítőn 
kinagyított írásjellemzők grafológiai jelentésére a család tagjainak élettörténetéből, szeretet 
kapcsolataiból. Így nem csak a mérések, hanem maguk a történések igazolták vissza a 
grafológia működésének hitelességét, a világhírű, magyar klasszikus grafológia 
jelentéstartalmának értelmezését.   
 
Rövid szünet után Hornyák Ottília előadása következett, amelyben a magány, a társas 
magány és a stressz összefüggéseit boncolgatta. Sorra vehettük a stressz írásban 
megmutatkozó jellemzőit is egy komoly lelki megrázkódtatás után íródott minta segítségével. 
 
Az első nap végén, idén is a Hellinger-féle családállítás rejtelmeibe nyerhettünk betekintést, 
saját magunk is részeseivé válva a módszer alkalmazásának, két nagyszerű szakember, 
Diószegi Gabriella és Kiss Péter vezetésével. 
 
A vacsora utáni tábortüzet sajnos elmosta az eső, de az étteremben így is jó volt a fehér asztal 
mellett együtt látni a kollégákat, az előadókat, a szervezőket és a résztvevőket.  



 
A második nap reggelén, az újonnan érkezők 
regisztrációja után, hamarosan megérkezett a 
rendezvény védnöke, Dr. Bagdy Emőke Professzor 
Asszony, akivel a találkozás szinte minden évben nagy 
ajándékot jelent mindannyiunk számára. A tőle 
megszokott kedves mosollyal üdvözölte a sok ismerőst 
a hallgatóság soraiban. „A magány, egyedüllét, társas 
szükséglet és közösség” című előadásának hangulatát és 
mondanivalóját legpontosabban, az általa is elmondott 
József Attila idézet fezei ki: „Hiába fürösztöd 

önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat.”Az 
előadás befejeztével még rövid ideig velünk maradt a 
professzor asszony és készségesen meghallgatta a 
hozzáfordulók egyéni kérdéseit, problémáit, tanácsokkal 
is szolgálva számukra. 

 
Marunák Mária, „A belső magány teljessége” című előadásában arról beszélt, hogy a 
grafológus számára különösen fontos, hogy olykor befelé figyelve, önmagával is 
foglalkozzon, mert csak így tud igazán segíteni azoknak, akik hozzá fordulnak problémáikkal.  
 
Hasonló témával indult Vékony Györgyi: „Egyedül vagy csoportban” című előadása. 
Ahhoz, hogy „jól” szerethessünk másokat, előbb önmagunkat kell megtanulni „jól” szeretni. 
Ebben segít, ha néha tudunk egyedül lenni. Ám „magányról” csak akkor beszélhetünk, ha 
valaki olyankor is egyedül van, amikor ez már terhes a számára. Hallhattunk még a „páros 
magányról”, a csapaton belüli magányról és sok egyéb szakmai kihívásról és érdekességről is. 
 
A nap záró programjaként Pálmai Anna mutatta be egy Sclerosis Multiplexben 
megbetegedett fiatal nő kézírását, aki nagy szorgalommal, 17 különböző időszakban készült 
kézírását küldte el Annának az SM újság „Válaszol a grafológus” rovatába, azzal a 
szándékkal, hogy segítse a grafológusok betegségjeleket kutató munkáját. Anna előadásából 
megismerhettük az SM kézírásban megmutatkozó leggyakrabban előforduló torzulásokat, s 
összehasonlíthattuk a duktornak a még egészséges állapotában készült kézírásával, s magával 
a folyamat kialakulásának pszichológiai hátterével is, amely speciálisan vagy nagy 
valószínűséggel ez esetben a szülői traumákra volt visszavezethető. Fontos volt látni az SM 
betegek grafológia utáni érdeklődésének folyamatából azt, ahogyan a grafológus rájuk 
figyelése, törődése magányosságukat enyhítheti. 
 
Nagyszerű élményekkel és rengeteg hasznos információval gazdagodva indulhattunk 
hazafelé, a csodálatos pilisi hegyek környezetében eltöltött rendkívül tartalmas szakmai 
együttlét után. 
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