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KRISZTIÁN BÉLA 

Közelebb az írásértelmezéshez 
– a kézírásismerete és felhasználása 

a gyakorlati személyügyben 

Az emberrel, viselkedésével, cselekedeteivel, értékeivel és céljaival több, mint 
kétezer éve foglalkozik tudományos igénnyel az emberiség. A mindenkori érdek-
lődés az ember és a munka, a magatartás kapcsolatában nem újkeletű. Az első, 
foglalkozást és pályaalkalmasságot taglaló mű ismereteink szerint 1575-ben je-
lent meg.1 A szerző ebben négy pontban foglalta össze a foglalkozás/pálya-
alkalmasságról vallott nézeteit: a/ az embernek csak egy adottsága lehet kiváló, 
b/ minden adottságnak megfelel valamely foglalkozás, c/ idejekorán szükséges 
megállapítani, hogy az ember adottságai inkább elméletiek-e vagy gyakorlatiak, 
d/ minden adottság megfelelő testalkatban és temperamentumban nyilvánul meg. 

Az írni tudó ember és írása, az abból történő következtetés lehetősége 1611-
ben, egy nápolyi cikkben fogalmazódott meg. A tudományok fejlődésével bővülő 
ismeretek birtokában az alkalmazott lélektan előzményeit orvosi és közgazdasági 
forrásokban találjuk meg (Paracelsus, Ramazzini). A munka világának sokoldalú 
feltárása és emberi kapcsolatai tovább mélyítették a megismerés vágyát. Ebben a 
folyamatban nem szükséges túl messzire visszamenni az időben. Elegendő a kí-
sérleti pszichológia első teljesítményeire utalni a múlt század második felében, 
valamint az empirikus szociológia kialakulására századunk első évtizedeiben. 
Ezek a teljesítmények hozták magukkal többek között azokat az eredményeket, 
amelyekről ma az emberi erőforrással kapcsolatosan nem csak bizonyos vizsgála-
tokról és bizonyos törvényszerűségek megállapításáról, fölfedezéséről beszélhe-
tünk, hanem az emberi magatartás alakításának tudományos technikáiról is. Az itt 
alkalmazandó technikák tudományos érvénye azonban azért kétséges, mert min-
den esetben kiderül konkrét társadalmi/vállalati kötöttségük. Vagyis érvényesek 
bizonyos személyiségi adottságok, szervezeti feltételek, kulturális viszonyok 
között (lsd. vállalati kultúra), de nem érvényesek eltérő viszonyok között. Azok-
nak a vállalati kultúrára, szervezetfejlesztésre, újabban a globális szervezetekre 
vonatkozó tanulmányoknak, amelyek e kérdéssel foglalkoznak, megismétlődően 
ez a tanulságuk. Mindenesetre a pszichológia, a viselkedéstudományok egy sor 
alaposan kidolgozott és ellenőrzött technikát kínálnak a magatartás, az ismeretek 
felmérésére, azok alakítására minden olyan foglalkozás számára, amely az em-

                                                        
1 Juan Huarte: Examen de ingenios para la sciencia. Neaple. 1575. 
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berrel, mint erőforrással foglalkozik2. Ezek közé tartozik a grafológia is. Állan-
dóságát nemcsak korunk személyiség megismerési vágya, az ember belső világá-
nak ezoterikustól a gyakorlati megvalósulásig terjedő köre, hanem az a tény is 
meghatározza, hogy a pszichológia segédtudományának is tartott grafológia lehe-
tőséget ad a személyiség egyes tulajdonságainak körülhatárolható megismerésére. 

A személyügyi gyakorlatban tág tér nyílik a személyiség megismerésére, ma-
gatartása megfigyelésére, elemzésére. Ennek egyik eszközeként az íráselemzés, a 
grafológia is jelen van a gyakorlatban. Sokan a grafológia alkalmazását függetle-
nítik a tanulmányok anyagaitól. Mint interdiszciplináris tudomány, jelentős mér-
tékben a pszichológia tudományára támaszkodik. Az érintkező más tudományte-
rületeket csak elméletileg tudjuk különválasztani, mert az írásértelmezés önálló 
problematikáján kívül bármely tudományban megnyilvánulhat. Mivel az írástanu-
lás az élet első szakaszaira esik, jelentős szerepe van benne az írásra nevelésnek. 
A kapcsolatos tudományok szűkebb körének meghatározása felvet egy sajátos 
kérdést. Nevezetesen azt, hogy miért éppen a lélektan vállalkozik arra, hogy a 
tudományok között az írásértelmezésben is az összekötő, vezető szerepet játssza?  

Erre több válasz is lehetséges. Az egyik: hogy több határterületi tudomány 
egymagában nem alkalmas arra, hogy működésük központjába az írásértelmezést 
állítsák, vagy hogy átfogják a többi tudomány íráselemzés tevékenységét. Bár-
mely tudomány írásértelmezéssel foglalkozó igyekezete saját tudománya határte-
rületén foglal helyet. Így az alkalmazott pszichológia mutatkozik legalkalma-
sabbnak arra, hogy szintetizálja a határterületek idevonatkoztatható eredményeit 
és ezeket a gyakorlati írásértelmezés szolgálatába állítsa. Egyébként, ha más nem 
is tenné e szerepre alkalmassá, az egyenlők között az első elv alapján is ezt kel-
lene kijelölni, mert a személyiséggel kapcsolatos életpálya-befolyásolás, tanács-
adás, vezetés-irányítás eszközeivel (mind megannyi pszichológiai beavatkozás) a 
lélektan végzi a legjelentősebb munkát. A grafológia széles társadalmi érdeklő-
dés tárgya. Ezt fenntartja a sokszínű grafológiai ismeretközlés3, a grafológiai 
elemzést ajánlók jelenléte, a grafológia differenciálódása,4 a grafológiai képzések 
igénybevehetősége. A bíróságok és bűnüldöző szervek, a klinikai kezelés szintén 
élnek a grafológia módszerével. A grafológia jelentős hivatalos térnyerése volt az 
OKJ-be illesztés.5  

A felnőttoktatás és a humánpolitika számára fontos, hogy valaki milyen is-
meretkör felé fordul, vagy mit utasít el, mennyire tág az érdeklődése, milyen 
beállítódás és viselkedésváltozás érhető el az emberi erőforrás gazdálkodásában. 

                                                        
2 Pl. Gerrickens, Peter: Kártyatükör. Bp. Humán Telex Kft. 2000. (a magatartásformák, tulajdonsá-

gok és csoportmechanizmusok feltárása) 
3 Pl. Képes Társkereső. Enyedi Olga: Az írás a külső és a hangulat tükre. 2001. III. évf. 12. 24 o., 

Péntek. Fazekasné Visnyei Irma (Komló) rendszeres grafológiai rovata a pécsi A Baranya Megyei 
Híradó hirdetési újságjában. 2001 június 22. (V. évf. 24 sz.). 2. o., Színes Mai Nap Grafológiai 
Intézet rovata Csányi Ildikó grafológus. Az írástömb vizsgálata. 2001. június 17. 33. o. Népsza-
badság. Hazugságvizsgálat írásminta alapján? A komputeres grafometria bevezetése a Grafológiai 
Intézet és a Beck-Tóth Kft. együttműködésében. 2001. június 14. 1–18. o., Népszabadság. T. Pus-
kás Ildikó: A kézírás „testbeszéd”. A grafológia a nőkért, a családért. 2001. május 19. 30. o., a 
Humánpolitikai Szemle. Folyamatos rovattal, a Grafológiai Intézet rendszeres közleményei, a  
Nemzetközi Grafológiai Szemle, stb. 

4 Népszabadság. T. Puskás Ildikó: Mire jó a grafopedagógia? 2001. júl.5., 28. o. 
5 A 6/1995.(XII. 15.) MüM. rendelet a Grafológus szakasszisztensről, 52 7899 01. sz., FEOR-3315, 

OKJ 2323 (grafológus) sz.  
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Sokan azt feltételezik, hogy az írásértelmezés igénye a mindenkori humánpoliti-
kai szakmai érdeklődéstől függ. Ez csak részben igaz. Egyidejű hatótényezőként 
szükséges figyelembe venni a tudatos érdeklődést és a meglévő irracionális előí-
télet-tartalékokat. A megítélésben végletes vélemények csapnak össze. Buda Béla 
szerint a grafológiával szemben a „pszichológia bizalmatlansága indokolt”, Klein 
Sándor, számbavéve a grafológia alkalmazási köreit, megállapítja, hogy „Talán 
nem vagyunk igazságtalanok a grafológiával szemben, ha azt mondjuk: grafoló-
giai felkészültséggel, kellő óvatossággal és az egyéb információk kiegészítése-
ként a kézírásból is kaphatunk hasznos információkat a dolgozókról.”6 A közér-
deklődés és a tudományokból származó megerősítő tények azonban a grafológia 
szerepét tartósítják. A konkrét alkalmazásokat bemutató és a grafológia igényét 
hangsúlyozó vélemények szintén odahatnak, hogy a grafológia, mint módszer és 
eszköz a személyügyi munkának is része legyen. A személyügyi szakirodalom is 
foglalkozik a grafológiai vizsgálatok lehetőségeivel.7 Az, hogy a tanfolyami kép-
zési lehetőségek mellett a grafológia több helyen az egyetemi oktatásban, mint 
külön kurzus megjelent, az eljárás ismertségét tovább szélesíti. Ugyanakkor utat 
nyit a mélyebb ismeretelsajátítás lehetőségei számára. A humánpolitikusok szá-
mára alkotott általános grafológiai képzési terv a gyakorlatilag elérhető, a tájéko-
zódást és felhasználást előkészítő alapokat nyújtó képzés körébe tartozik (1. táb-
lázat). 

1. táblázat A grafológia alkalmazás-területeinek áttekintése 
(W. Barna-Lévai alapján)8 

LEHETSÉGES ALKALMA-
ZÁSI TERÜLETEK A GRAFOLÓGIAI VIZSGÁLATOK CÉLJA 

Klinikai Patogenezis tényezőinek és dinamikájának feltárása, gyógykezelés 
hatásvizsgálata, tünetek mögötti kapcsolati zavarok feltárása.. 

Kriminalisztikai A bűntényekkel kapcsolatos személyiségfeltáró-vizsgálatok. 

Mentálhigiénés Önismeretfejlesztés, párkapcsolati konfliktusok és gyermeknevelési 
problémák okainak feltárása, krízisintervenciós munka támogatása 

Nekrografológiai Elhunyt ismert, kiemelkedő személyek személyiségvizsgálata 

Pedagógiai 
Az oktató-nevelőmunka hatékonyságának segítése, pályaválasztás 
segítése, viselkedési zavarok hátterének feltárása, képesség, ill. tehet-
ségfeltárás, egyéni személyiségfejlesztés, grafoterápia. 

Személyügyi 

Szűrővizsgálatok, vezető-kiválasztás, munkatárs kiválasztás, állapot-
követés, baleset-megelőzés, team-építés, hatásvizsgálatok, teljesít-
mény-terhelhetőségi vizsgálatok, életvezetési tanácsadás, karrierter-
vezés, pályaalkalmassági vizsgálatok, tárgyalási stratégia tervezése, 
személyközi kapcsolatok és konfliktusok prognózisa, konfliktuskeze-
lési módok feltárása. 

 

A személyügyi gyakorlatban a grafológia alkalmazására utaló írások többsé-
ge elsősorban a kisebb-nagyobb részletezésben merül ki. A ráutaló grafológiai 
megközelítések már konkrétabban keresik az összefüggéseket. Foglalkoznak a 

                                                        
6 Klein Sándor: Munkapszichológia I. Pécs. JPTE FEEFI. 1998. 189. o. 
7 Pl. Balogh László-Barta Tamás-Dominik Gyula-Koncz István: Vezetéspszichológiai sarokpontok. 

Bp. Szókratész. 2000., Szemes László-Világi Rudolf: Személyügyi feladatok rendszere. Pécs. PTE 
FEEFI.32001.330–339.o.  

8 W. Barna Erika-Lévai Zoltán: Grafológia a korszerű személyügyi munkában. Pécs. PTE FEEFI. 
2001. 86. o. 
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kézírás és személyiségjellemzők összefüggéseivel,9 a temperamentum és motivá-
ciók stb. kérdéseivel és ezeket igyekeznek az emberi erőforrással kapcsolatos 
feladatokhoz illeszteni.  

Abban a világban, amely egyre absztraktabbá válik, de a teljesítményorien-
táltság kötelező, megkönnyebbülést jelent, ha az ember számára a grafológia 
nyújtotta lehetőségek megismerhetőkké válnak és kifejleszthető az önmaga és a 
másik grafológiai megközelítésének képessége. A személyügyben a grafológustól 
elvárt teljesítések néha túlzóak. Nem várható el pl. a grafológustól az, hogy az 
adott kézírásból a személy alkati jellemzőiről, neméről, életkoráról pontos meg-
határozást adjon. Az írás tulajdonosának mentális képességei azok, amelyekről a 
grafológus kellő írásmennyiség alapján közelítően pontos képet tud adni. 

Mely képességekről lehet szó? A grafológia igen sok elemzési ponttal dolgo-
zik (száznál több értékelési pontot használ). Ezek az ismereteket és tapasztalato-
kat tükröző folyamatokat, tudást tükrözik. Így a személy aktuális pszichés állapo-
ta, a munkavégzéshez való viszonya illetve munkavégzése, érzelmi életének jel-
lemzői, önismerete, önértékelése, önbizalma, gondolkodásmódja és gondolkodási 
tempója, logikája, kreativitása, nemkülönben a közösséghez való viszonya (zár-
kózott vagy nyitott személyiség) követhető nyomon. A felvételi eljárásban hasz-
nált grafológiai elemzések a választott foglalkozás (a pályaválasztóknál a válasz-
tott szakma tekintetében) nyújtanak adalékot a személyiséghez jobban illeszkedő 
foglalkozás, munka ajánlásával. Ez alkalmas eszköz a vállalaton belüli „mozgá-
sok” személyügyi irányításában is. 

A grafológia alkalmazása 
Az állami intézmények kevéssé veszik 
igénybe a grafológiai eszközöket a kivá-
lasztásban. A fejvadász, a multinacionális 
vállalatok és a tanácsadó vállalatok között 
számosan különböző elismertségen hasz-
nálják (lsd. ábra)10. A humánpolitikai gya-
korlatban nem általános ugyan, de elfoga-
dott és igényelt a grafológiai tájékozódás. 

A vállalatok az érdeklődésen át a 
konkrét használatig számos változatát 
mutatják a grafológiai kapcsolatuknak. 
Igénylik a tájékozódást/tájékozottságot. A 
személyügyi feladatokban részvevők egy 
része megkísérli, hogy grafológiai ismere-
tei birtokában döntését biztosabbá tegye. 
Ezek részéről kívánság, hogy a grafológiá-
ról viszonylag rövid idő alatt „mindent” 

                                                        
9 Pl. W. Barna Erika-Lévai Zoltán: Grafológia a korszerű személyügyi munkában. Pécs. PTE FEEFI. 

2001. 171 és köv. o. 
10 Tesztek a munka világában. Klein Sándor-Kiss Julianna. Objektív alkalmasságvizsgálat. Az Inter-

net-korszak pszichológiai eszközei a humánerőforrás-menedzsment szolgálatában. Bp. SHL. 2001. 
7. o. 
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tudjanak. Kívánság az is, hogy a grafológiai kézikönyvek, mint útmutatók szere-
peljenek. Legyenek be- és összehasonlítható írásminták, amelyekről az elemzett 
elfogadott írásminták az újonnan beszerzett írásmintákra adnak egyértelmű vagy 
erősen közelített választ. Így lerövidülhet az elemzés ideje, a döntéshez gyors 
háttér áll rendelkezésre. Mások a grafológiai felmérés megszervezésén túl az 
értékelést grafológiai szakértőkre bízzák.  

A grafológia megértését a munkapszichológia alapos ismerete segíti. A mun-
kapszichológia az egységes pszichológia alkotórésze. A munkapszichológia tár-
gya nemcsak a munka (ilyen tekintetben az írást is munkának tekintjük), mint 
tevékenység, hanem nem kevésbé a személyiség és annak környezete. Az írás: 
mozgás, az írás: munka. Az írás egysége a munkamozdulat. A munkamozgás 
(írás) végrehajtói az aktív és passzív mozgásszervek. Mindkettő működése az 
idegrendszer irányítása alatt áll. A munkamozdulatban az izmok egésze csoport-
jai vesznek részt. A munkamozdulatokat megvalósító izmok összességét nevez-
zük szinergista izmoknak. Ezen belül az ellentétes értelemben működő izmokat 
antagonistáknak. Az ember természeti felépítettségének és szervei működésének 
megfelelő mozgások a természetes mozgások. A munka (írás) természetének és 
céljainak megfelelőek pedig a megfelelő (adekvát) mozgások. 

A szakirodalom a kézírást, mint pszichomotoros megnyilvánulást rögzíti, és 
alkalmazására az alábbi területeket tartja számon (1. táblázat). A mozgásnál a 
grafológiai értékelés során is többek között a ritmikusságot is elemzik.11 Köze-
lebb jutunk a ritmikusság megértéséhez, ha nem elvontan csak az írásra koncent-
rálunk, hanem azokra a mély élettani rétegekre gondolunk, amelyben a ritmus 
megalapozódik. A munka szempontjából a ritmusnak kiemelkedő szerepe van. 
Ösztönző és vonzóerejével tekintélyes mértékben segíti a munkát végző embert. 
A ritmus a külvilág különböző jelenségeitől és hatásaitól elvonja a figyelmet, 
másrészt pedig saját ingerfelszólításaival ösztönzőleg hat a megkezdett munka 
továbbvitelére. Lendületet ad és így megkönnyíti a munkát. Nem véletlenül ala-
kultak ki a világ legkülönbözőbb tájain egyaránt a munkadalok, felkiáltások, 
füttyök.12 A ritmus értékelése, felfedezése és alkalmazása nem kizárólag velünk 
született adottság, hanem fejleszthető képesség. Kialakítása gyermekkorban kez-
dődik. Az iskolai nevelésnek nagy szerepe van a helyes ritmus(ok) elsajátításá-
ban a mozgásos gyakorlatokban, az írásban egyaránt. Ha a munkavégzés szem-
pontjából kívánatos a jó ritmus, akkor a lehetőség szerint elhárítani szükséges 
azokat a tényezőket, amelyek ezt zavarják vagy lerontják. Ha például a mozgás-
sebesség túl gyors, a mozgás nem válik hordozójává a ritmusnak. Az egyes ele-
mek időbeli jól elkülönítését és megkülönböztetését nem tudjuk elvégezni. Ösz-
szefolyó, tagolatlan mozgásból nem születik ritmus. Ha pedig a mozgás túlságo-
san lassú, akkor az egyes momentumok teljesen elkülönülnek, önállósodnak. Ez 
esetben az egyes elemeket összesítő ívelés szakad szét. A ritmus két veszélye az 
elmechanizálódás és a fáradtság tüneteinek leplezése.  

Hasonló jelentőségű a munkavégzésben követhető koordináció. Tágabb érte-
lemben a koordináció a mozgások és a rájuk ható tényezők kölcsönös összekap-
csolódása, elrendeződése és strukturálódása. Szűkebb értelemben az írás elemei-

                                                        
11 W. Barna Erika-Demeter Anikó: Kozmikus lüktetés. Bp. Útjelző K. 1996.  
12 A századfordulón tekintélyes anyagot gyűjtött erre Bücher Karl: Arbeit und Rhytmus c. művében. 
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ben az egyes idegműködések, érzékszervek és végrehajtó szervek egységes, cél-
ravezető összerendeződését értjük. 

A személyügy sok mindent tesz a személyiség minél jobb megismerésére. 
Egyik eszközként a grafológiát is igénybe veszi. Többször ismételt igazság, hogy 
az alkalmasság nem egy-két munkakövetelmény megfelelésén múlik, hanem az 
egész személyiség és az adott munkakör egésze megfelelőségét jelenti. Minél 
több ponton válik bizonyossá az összhang a szubjektív és objektív adottságok 
között, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a munkában megfelelő eredményes-
séggel foglalkoztatható az ember.  

A teljességre törekvés kívánja azt, hogy az alkalmasságról szóló ismeretünk 
többrétű és sok tényezőből álló ismeret legyen. A másik követelmény ezen a 
téren az, hogy a megvizsgált vonások jellemzőek legyenek, tükrözzék az alkal-
masság lényeges és kevésbé lényeges összefüggését: vagyis, hogy ezek az isme-
retek a valóságnak megfelelő, hű, életszerű képet adjanak. Számosan ebben ké-
telkednek, de a képességek fejlődésdinamizmusa feljogosít bennünket arra, hogy 
feltételezzük: a képességek jelen állapotából a jövőre valószínűsíthető következ-
tetést lehet tenni. Megfelelő értékelő ismeretek birtokában az íráselemzés ehhez 
nyújt segítséget. 
 


