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Elõzõ számunkban egy lemásolt vers írásje-
gyei alapján készítettünk grafológiai elem-

zést, s ennek kapcsán megemlítettük, hogy versek
esetében kevesebb információ áll a grafológus ren-
delkezésére, mint az oldalt teljesen kitöltõ prózai szö-
vegeknél, mivel a rövid verssorok miatt elvész a jobb
margó értelmezési lehetõsége. Vagyis a jobb margó-
ból más esetekben felismerhetõ személyiségjegyek
nehezebben értelmezhetõk, jóllehet, az „írástömb” el-
helyezése a papíron (az írásmezõben) ez esetben is
ad valamelyest támpontot.

Grafológiai sorozat a Budapest Televízióban

Intézetünk Grafomédia sorozatában neves mûvé-
szek kézírásának interaktív elemzésén keresztül is-
merkedhetnek meg a nézõk az íráselemzés ember-
központú lehetõségeivel. Géczy Dorottya mûvész-
nõvel éppen a verses forma elemzésének hátránya-
iról beszélgettünk. Akik nézték a mûsort, talán em-
lékeznek rá, hogy a mûvésznõ milyen nagyszerû
megoldást talált erre a problémára: kedvenc Ady-
versét gyorsan, folyamatosan, a vers sorvégeit el-
bontva írta le az elemzés kedvéért. Magam is meg-
lepõdtem az ötletes megoldáson, amelyen persze
cseppet sem kellett csodálkozni: írásának bekötött
ékezetei, magas felsõzónás dominanciája, a kézírás
szárnyaló tempójának variánsai nemcsak kreativi-
tásra, hanem rendkívüli intellektuális képességre,

gyors gondolkodásra, frappáns döntésekre enged-
tek következtetni.

A jobb margó megmutatta az apai ideát, s ezzel
kapcsolatban azt, hogy az apai elvárások valószínû-
leg hozzájárultak sikerorientált kitartásához. A bal
margó fehér foltjaiban az anyával kapcsolatos fájda-
lom nyomait mutatta a kézírás. A mûvésznõ az elem-
zésnek ennél a részénél visszajelezte édesanyja el-
vesztése miatt érzett múlhatatlan fájdalmát.

Harminckét éves, felsõfokú végzettséggel 

rendelkezõ nõ kézírása 

A szerkesztõségünkbe érkezett írásminták közül
most egy 32 éves, felsõfokú végzettséggel rendelke-
zõ nõ kézírását vizsgáljuk meg, aki egy teljes oldalnyi
kézírásmintát küldött be, háromszori aláírással.

Sajnos nem tudjuk, az írásminta beküldõje  jobb
vagy bal kezes-e és visel-e szemüveget. Teljes sze-
mélyiségképének felállítását foglalkozásának, illet-
ve gyógyszerhasználatának ismerete is megkönnyí-
tené.

Mivel nincs külön utalás arra, hogy a mintaként
beküldött írás spontán, kvázi írás-e vagy egy má-
solt szöveg, így csupán a megérzésemre hagyat-
kozhattam, amikor is ezt többnyire másolt írás-
mintaszövegként elemeztem. (Újból hangsúlyo-
zom: ha az írásminták beküldõi nem csatolják eze-
ket az adatokat, nem garantálható az elemzés
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Egy jel nem jel

Válaszol a grafológus 
Grafológiai rovatunk rendszeres olvasói már megismerkedtek a grafológia fogalmával, elemzési módsz-

ereivel, s azzal a nagyon fontos törvényszerûséggel, hogy „egy jel nem jel”. Arról is többször esett szó,
hogy az árnyalt és mégis egzakt személyiségkép elkészítéséhez legalább egyoldalnyi kézírásra van szük-

ség. Az írás keletkezési körülményein kívül fontos tudni az elemzést kérõ életkorát, iskolai végzettségét és
foglalkozását, sõt, szemüveghasználat esetén azt, hogy jobb vagy bal kezes-e.
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pontossága, még akkor sem, ha a sûrûn teleírt A/4-
es oldalon számtalan egyéb árulkodó írásjegyet
lehet találni.) 

Visszatérve a beérkezett – érzésem szerint má-
solt – szövegmintára: elsõ látásra nyilvánvalóvá vált
a grafológus számára, hogy küldõje egy olyan,
rendkívül igényes és egyáltalán nem könnyen meg-
gyõzhetõ ember, aki valójában tudattalanul sokkal
szkeptikusabb, mintsem hogy könnyen meggyõz-
hetõ lehetne arról, hogy a grafológia „mûködik”. Igé-
nyessége miatt persze a másik véglet is elképzelhe-
tõ: hogy csakis azáltal lenne meggyõzhetõ, ha az
elemzés valami csodát produkálna. Ugyanis eseté-
ben az is elõfordulhat, hogy „misztifikálja a
grafológiát,” s olyasfajta reagálást vár a grafológus-
tól, amelyre az elemzés kompetenciahatárai nem
adnak lehetõséget.

Mit mutat egyoldalnyi kézírás?

Egyéb jelekkel összefüggésben a kézírásban a meg-
szólítás formája, nagysága, illetõleg dõlése szokta
megmutatni, hogy ami vagy aki felé fordulok, abban
mennyire bízom. Ebben az írásmintában a megszólí-
tás hiányzik. Minden azonban, ami a megszokott for-
mából kimarad, tudattalan üzenetet hordoz, és vala-
milyen formában különös jelentéssel bír. Ugyanakkor
más jelek (az alsó zónából indított kezdõvonalak, a
többségben lévõ zárt oválok és egyéb, elzárkózottsá-
got mutató grafológiai jelek) összefüggésébõl jól lát-
szik, hogy az elemzésre beküldött írásminta tulajdo-
nosa nehezen meggyõzhetõ személyiség.

De hátha sikerül? Hátha az alábbi elemzés mégis
meggyõzi õt arról, hogy a grafológia mûködik? Nos,
próbáljunk meg a sorok mögé látni.

A kézírás készítõje rendkívül szenzibilis, mindenre
odafigyel. Mégis, talán a szerteágazó érdeklõdési kör,
talán a hirtelen jött energiavesztések miatt apró, fele-
dékenységre utaló jelek mutatkoznak meg írásában.
Hangulatingadozását igyekszik kordában tartani, de
ez, változékony erõnléte miatt, nem mindig sikerül
neki. Rendkívül kreatív és sokoldalú, tele van jobbnál
jobb ötletekkel. Vonzódik ahhoz, ami különleges,
monotóniatûrése nem túl jó. Kitûnõen kommunikál,
kritikai érzékét nem rejti véka alá, s ha kell, õszintén
felvállalja a konfliktusokat, mivel önmagával és má-
sokkal szemben is rendkívül igényes.

Magas elvárásait jelzik a szótávolságok. Belsõ ma-
gányát, elszigeteltségét a hétköznapok nyüzsgésé-
ben is megõrzi. Igyekszik mindenkinek megfelelni,
ennek ellenére környezete idõnként kiszámíthatat-
lannak látja. Pedig fontosak számára az emberek, a
munkakapcsolatok.

Önbizalom-problémái, szorongásai fokozott erõ-
vesztésekhez vezetnek – vagy éppen hirtelen energia-
, erõvesztései miatt vannak önbizalom-problémai.

A lefelé tartó,„cseréptört” sorok között hangulat-
ingadozások mélypontjai bújnak meg, amelyeket
igényessége miatt az átlagosnál is rosszabbul él
meg, ám amelyekbõl sikeresen felküzdi magát. Rej-
tett képességeit megpróbálja az emberi kapcsola-
tokban jó szervezõképessége révén kamatoztatni.
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Fontos számára a munka, kell, hogy valami támaszt
adó nyüzsgés legyen körülötte. Ambíciója idõnként
meghaladja fizikai erõnlétét, lelkierejét. Többet kel-
lene pihennie.

Sokoldalú, kreatív, s rendkívül jó vezetõi képessé-
gekkel rendelkezik. Gyorsan meglátja a problémát, és
jó intuícióval szûri meg kapcsolatait. Vannak, akiket
udvariasan távol tart magától, de vannak rendkívül
szoros barátságok, kapcsolatok, amelyekre támasz-
kodhat. Ugyanakkor azt is jelzi a kézírás, hogy rendkí-
vül sérthetõ, és rendkívül sérülékeny.

Az analitikus és szintetikus gondolkodás egyaránt
jellemzõ a kézírás készítõjére, bal agyféltekés domi-
nanciával. Racionális gondolkodását határozott, néha
kissé rapszodikus döntések követik. S csak elvétve
engedi meg magának, hogy életmentõ álmokba me-
neküljön. Nem kíméli önmagát (néha a környezetét
sem).

Nõiségének hangsúlyos idõszakát éli, a tudattalant
jelzõ írásképbõl mégis úgy látom, párkapcsolata és
karrierjének mind a jelene, mind a jövõképe sérült.

Rendkívül széleskörû ismeretanyag, magas szintû
irodalmi érdeklõdés jelei olvashatók ki a sorokból.

A kézírás jó szülõi háttérre enged következtetni,
annak ellenére, hogy az anyai oldalon a feszültségek
vagy más, gyermekkorból eredõ frusztrációk „lelki
ujjlenyomatai” is megtalálhatók.

Az erõs apai idea iránti vágy megmutatkozása
mellett a jobb oldali margó fehér foltjai megtorpaná-
sokra utalnak: jövõtõl való félelme miatt az erõsen ak-
tív személy hirtelen introvertálttá, befelé fordulóvá
válik, és visszavonul.

A jobb margó a célorientáltság hiányát jelzi, olyan
megtorpanást, érzelmi blokkokat, amelyek hátterét
csak a személyes, interaktív elemzés során lehet majd
kifejteni – remélem, erre mielõbb sor kerül. Annál is
inkább, mert úgy látom, valami miatt sérült a jövõkép.
Hiányzott vagy hiányzik a biztonság? Hiányzott vagy
hiányzik a pozitív cél megerõsítése? Talán elbizonyta-
lanodott, és nem tud hinni abban, hogy a szeretet
végtelen ereje képes minden jövõtõl riasztó falat le-
bontani. Intellektuális képességei, lelki értékei, hite
mindazonáltal segítségére lesznek abban, hogy le-
gyõzze csüggedtségét.

Szeretném továbbra is buzdítani az olvasókat:
telefonáljanak a Budapest Televízió szerkesztõ-
ségébe, s tegyék fel grafológiával kapcsolatos
kérdéseiket az általunk vezetett „Grafománia”
címû sorozat ideje alatt. A mûsor idõpontját
megtalálják honlapunk (www.grafomedia.hu)
hírek rovatában.

Érdeklõdhetnek a 06/30-9-222-948-as tele-
fonszámon is. Valamennyi, grafológiával, grafo-
lógusképzéssel és elemzési igényeikkel kap-
csolatos kérdéseikre szívesen válaszolok.

Küldjék el kézírásukat, kérdéseiket az SMs üze-
net szerkesztõségének, s írásaikat a beérkezés
sorrendjében elemezem majd.


