
 

 szeptember                                                                               Grafológia 2009. augusztus - szeptember                                                                                                                  15   

A magyar szakirodalom viszony-
lag keveset foglalkozik orosz gra-
fológiával, jóllehet annak fejlıdése 
és újbóli elterjedése az elmúlt kö-
zel két évtized során egyértelmően 
érzékelhetı. Minderrıl aktívan 
tevékenykedı grafológusok, kü-
lönbözı grafológiai mőhelyek és 
szolgáltatások, valamint sok-sok 
kiadott könyv tanúskodik. Az in-
terneten bıséges anyag található az 
orosz grafológia helyzetérıl, annak 
oroszországi megítélésérıl, a gra-
fológusok munkájáról és a legutób-
bi idıkben elért eredményeikrıl. 
 
Írásvizsgálat a tiltott idıszakban 
A sztálini idıszakban Csipkerózsi-
ka-álomba zuhant orosz grafológia 
fejlıdése több évtizedre megtor-
pant. Más nemkívánatos tudomá-
nyokkal együtt a grafológiára, mint 
személyiségfeltáró íráselemzésre is 
rákerült a „betiltva” bélyegzı, s ez 
a Szovjetunió széthullásáig lénye-
gében ott is maradt. A szigorúan és 
mereven materialista megközelítés 
az íráselemzésnek csakis a techni-
kai eszközök és egzakt mérések 
útján megvalósuló ágát, azaz az 
írásazonosítást (pocserkovegye-
nyije) tartotta tudományosnak és 
megengedhetınek. Érdemes meg-
jegyezni, hogy e területen a szovjet 
kriminológusok-írásvizsgálók igen 
jelentıs eredményeket értek el, 
melyeket a szocialista országok is 
átvettek. Minderrıl könnyen meg-
gyızıdhetünk, ha fellapozzuk dr. 
Vass Kálmán és dr. Kiss Lajos ma 
is alapmővekként kezelt könyvei-
nek irodalomjegyzékét. 
Azonban a magyarországi helyzet-
hez hasonlóan, elvétve a szovjet 
birodalom területén is akadtak lel-
kes mőkedvelık, akiknek köszön-
hetıen a michoni grafológia para-
zsa mégsem aludt ki véglegesen. 
Bár szovjet polgár részére a nyuga-
ti szakirodalom gyakorlatilag elér-
hetetlen volt, de a 20-as évek végé-
ig kiadott orosz grafológiakönyvek 
megırizték az addig elért és össze-

győjtött orosz grafológiai tudást. E 
tudomány számos illegális mőve-
lıje között említhetı meg Jakov 
Abramovics Garelik, aki 1947-ben 
egy lerombolt házban talált rá egy 
Zujev-Inszarov könyvre. A kezdeti 
orosz grafológia legelterjedtebb 
mőve alapján Galerik autodidakta 
módon sajátította el a tiltott tudo-
mányt, majd késıbb saját gyakor-
lati tapasztalataival folyamatosan 
továbbfejlesztette azt. Ahogyan 
nemrégiben saját maga is beszá-
molt errıl, a szovjet idıszakban 
folyamatosan tevékenykedett – 
tudományként, s nem valamiféle 
kuruzslásként alkalmazva a grafo-
lógiát. 
 
A grafológia újjáéledése 
Az 1990-es évek nagy politikai és 
gazdasági változásai áttörést hoz-
tak sok, korábban tabuként kezelt 
területen is, így a grafológia is 
egyre inkább hozzáférhetıvé vált 
az érdeklıdık számára. A kezdetet 
a régi orosz kiadványok újranyom-
tatása jelentette, így 1990-ben 
Moszkvában Majackij 1907-es 
Grafologija (Grafológia) könyvét, 
1992-ben Kijevben Zujev-Inszarov 
1926-os Pocserk i licsnoszty 
(Kézírás és személyiség) címő 
könyvét adták ki. 
Az új korszak elsı saját terméke 
1995-ben látott napvilágot, amikor 
Julija Petroszjan és Arman 
Petroszjan a Tverszki Vállalkozási 
Egyetem filozófusai Kak razgovo-
rity pocserk (Hogyan bírjuk szóra 
a kézírást) címmel könyvet írt a 
gyakorlati grafológiáról. A könyv 
tudományos tárgyilagossággal, 95 
írásmintával szemléltetve mutatja 
be a grafológia lehetıségeit a sze-
mélyiség feltárása területén, kitér-
ve a fıbb írásjegyek értelmezésére 
is. Konkrét módszertani leírásokat 
azonban nem tartalmaz. A könyv 
fejezetcímei: 1. A kézírás struktú-
rája; 2. A jegyek architektonikája; 
3. A kéz dinamikája; 4. Az emberi 
„én”; 5. A személyes aláírás. A 

könyv mellékletében a fı fejezetek 
szerinti tagolásban egy diagnoszti-
kai táblázat található. 
Két évvel késıbb a 60-as évek is-
mert ameri-
kai grafoló-
gusa, Do-
rothy Sara 
egyik mővét 
fordították 
oroszra 
Tajni 

pocserka (A 
kézírás tit-
kai) címen, s 
ez tekinthetı 
az elsı, ame-
rikai és eu-
rópai grafo-
lógia szerin-
ti, gyakorlat-
ban is hasz-
nálható orosz nyelvő könyvnek. 
A 90-es évek végéig grafológusok-
ról még nem igen beszélhetünk 
Oroszországban, grafológiai kép-
zésrıl pedig egyáltalán nem. Az új 
tudomány iránt mindenekelıtt a 
pszichológusok kezdtek érdeklıd-
ni, megtapasztalván az írásban rej-
lı pszichodiagnosztikai lehetısé-
geket. Az elsı, magukat grafoló-
gusként feltüntetı szakemberek 
valójában a rendelkezésükre álló 
hazai és külföldi szakirodalom 
alapján, önképzés útján sajátították 
el a szakma rejtelmeit, és kezdték 
azt a gyakorlatban is alkalmazni. E 
grafológusok közül mindenekelıtt 
az Ukrajnában élı Vlagyimir 
Taranyenko és az szentpétervári 
Ilja Scsogoljev nevét kell megem-
líteni. Taranyenko Pocserk, 

portret, haraktyer (Kézírás, portré, 
jellem) címő könyve 2001-ben 
jelent meg Kijevben, melyet azóta 
több újabb kiadás követett. A 
számtalan népszerő tudományos 
pszichológiai könyv szerzıje, Ilja 
Scsogoljev 2003 óta foglalkozik 
grafológiával. 2004-ben már két 
könyve is megjelent Tajni 

pocserka (A kézírás titkai), illetve 

Dorothy Sara orosz 

nyelvre fordított  

könyvének címlapja  

(A kézírás titkai, 1997) 

Közel és távol 

Az orosz grafológia jelene  
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16 tyipov licsnosztyi – 16 tyipov 

pocserka (16 személyiségtípus – 
16 kézírástípus) címmel. A fiziog-
nómiával (arcelemzéssel, vizuális 
diagnosztikával) is foglalkozó, 
rendkívül sokoldalú fiatal pszicho-
lógus könyveit nemcsak Oroszor-
szágban, hanem annak határain túl 
is kiadják, ma már bıven megha-
ladva a 100 ezres összpéldányszá-
mot. Mindez azonban Scsogoljev 
kiemelkedı egyéni képességeit 
szemlélteti, ám a grafológia hely-
zete és megítélése Oroszországban 
sajnos ezzel együtt sem sokat vál-
tozik. 
A grafológia nem csak az örökös 
szkeptikusok, de a szakemberek 
bizonyos köreiben is gyakran mi-
nısül hamis tudománynak, sarla-
tánságnak. Jurij Molcsanov pszi-
chológus, pszichodráma-terapeuta 
egyik, interneten is olvasható dol-
gozatában (http://www.t-room.ru/
grafologia.html) nagy igyekezettel 
próbálja ízekre szedni a grafológia 
tudományossága mellett felsora-
koztatott érveket. Ennek ellenére a 
grafológia iránt érdeklıdık Orosz-
országban az utóbbi idıben olyan 
nagy horderejő vállalkozás része-
sei lehetnek, mint az Inessza 
Goldberg által vezet projekt, amely 
felbecsülhetetlen mértékben járul 
hozzá a tudományos grafológia 
oroszországi megalapozásához. 

Inessza Goldberg missziója 
Az urali Permben 1974-ben szüle-
tett Inessza Goldberg középiskolái 
befejeztével, 1991-ben Izraelbe 
távozott és azóta is ott él. A tel-
avivi Egyetemen filozófiát és 
klasszikus kultúrát, majd a 
Kibbutzim College-ben pszicholó-
giát és pszichopatológiát tanult. 
Grafológusi oklevelet az izraeli 
Tudományos Grafológiai Társa-
ságnál szerzett 1999-ben, s azóta 
folyamatosan foglalkozik grafoló-
giával. Jelenleg saját izraeli ügy-
nökségén kívül egy moszkvai gra-
fológiai iskolát is vezet, ahol fı-
ként pszichológusokból álló elsı 
tanítványai már gyakorló grafoló-
gusokként elemzik a kézírásokat. 
Inessza 2006-ban nagy vállalko-
zásba kezdett: elhatározta, hogy 
harcba száll a szülıhazájában még 
mindig egy helyben topogó grafo-
lógia elismertetéséért, s ehhez va-
lamennyi szükséges feltételt meg-
teremti. Tervei között szerepel a 
grafológia széleskörő megismerte-

tése, népszerősítése, majd egy 
moszkvai grafológiai iskola megte-
remtése, illetve mindezekhez meg-
felelı háttérirodalom létrehozása. 
Kétnyelvő honlapot indított, orosz 
nyelven is részletesen bemutatva a 
nyugati grafológiát, annak gyakor-
lati alkalmazási területeit, az elem-
zés módszertanát. Mindezt konkrét 
elemzésekkel szemlélteti és egy 
fórumot is létrehozott, ahol egye-
bek mellett ingyenes online kon-
zultációra is lehetıséget ad. Ez 
utóbbi –idıközben kinevelt mun-
katársainak bevonásával – jelenleg 
is eredményesen mőködik, s mint 
ilyen, világviszonylatban is egye-
dülálló szolgáltatásnak mondható.  
Ugyancsak páratlan teljesítmény-
nek tekinthetı Inessza Goldberg 
Szekreti pocserka (A kézírás titkai) 
címő, nyolc kötetbıl álló grafoló-
giai sorozata, amely az elmúlt más-
fél év során jelent meg Moszkvá-
ban. E könyvek olyan átfogó, min-
denre kiterjedı, és a tudományos 
grafológiával szemben támasztott 
valamennyi követelményt kielégítı 
alkotásnak tekinthetık, amelyek 
méltán képezhetik az oroszországi 
grafológiai képzési rendszer kielé-
gítı szakirodalmi-módszertani bá-
zisát. A könyvek címei: 1. Hogyan 
értelmezzük a kézírást, avagy gra-
fológia lépésrıl lépésre; 2. Kézírás 
és személyiségtípusok; 3. Kézírás 

Ilja Scsogoljev  

Ilja Scsogoljev egyik könyvének cím-

lapja (A kis betőtıl a nagy sorsig) 

Inessza Goldberg  

Inessza Goldberg könyveinek címlapja (A kézírás titkai c. sorozat, 2008-2009) 



 

 szeptember                                                                               Grafológia 2009. augusztus - szeptember                                                                                                                  17   

és sikeresség; 4. Kézírás és magán-
élet; 5. Kézírás – a lélek tükre; 6. 
A kézírás titkai – Ami meg van 
írva számunkra; 7. A kézírás nyel-
ve, avagy problémák a papíron; 8. 
A kézírás pszichológiája. 
 
Grafológia az interneten 
A „графология” (grafológia) szó-
ra az egyik közkedvelt keresı 
70.200 találatot hoz, míg az „ана-
лиз почерка” (íráselemzés) kifeje-
zésre 55.600-at. Ugyanezek a talá-
lati számok magyar nyelv esetében  
540.000, illetve 47.500. A video-
megosztók kínálata orosz nyelven 
meglehetısen szegény, viszont az 
Inessza Goldberg egyes tévésze-
repléseit bemutató anyagok 
(YouTube kódok: Y9av1foIZRc, 
fN‑cg94IGiQ, ElaiTwVyCLs, 
a2O43Zlx9-4) mindenképpen érde-
kesek az orosz nyelvet értıknek. 
A grafológiai tárgyú honlapok te-
kintetében – szakmai és tartalmi/
mennyiségi szempontok alapján –  
a legértékesebbek szintén Inessza 
Goldberg nevéhez főzıdnek, min-
denekelıtt az ügynökségének Izra-
elben regisztrált  oldala: http://
grafologia.co.il/ru/ , illetve moszk-
v a i  i s k o l á j á é :  h t t p : / /
grafologia‑msk.ru/ .  Komoly gra-
fológiai írások olvashatók a 
Zsurnal Pszihologiji (Pszichológiai 
Újság) grafológia rovatában 
(h t t p : / /www.psycho logy. su /
category/graphology/), melyet 
ugyancsak Inessza vezet. Nagyon 
érdekes honlapja van Inessza tanít-
ványának, Olga Dobrjazkonak 
(http://grafoanaliz-pocherka.ru/
joom/). Feltétlenül érdemes elláto-
gatni Ilja Scsogoljev (http://
www.ilyaschegolev.com), vala-
mint Vlagyimir Taranyenko olda-
lára (http://www.corvus.com.ua/
analiz) is. Bekukkanthatunk a 
Dmitrij Szmiszlov nevével jelzett 
grafológiai sarokba (http://
vidpsy.mrsei.ru/graf1.htm), és ér-
dekességképpen az orosz poligra-
fológusok oldalaira is (http://
www.obmananet.kz/grap/ , http://
po l igraf‑kz.narod . ru/pages /
g r a f o l o g i a . h t m l ,  h t t p : / /
www.ldsiberia.ru/ ). A könnyen 

érthetı bemutatást kedvelık cikk-
sorozatot olvashatnak a grafológiá-
ról (http://www.tests.org.ua/
grafology.php), és a tesztek iránt 
érdeklıdık is találhatnak az inter-
neten orosz nyelvőeket (http://
psyhotests.ru/archives/49 , http://
t e s t s . f o l l o w . r u / i n d e x . p h p ?
mode=details&id=211 ). A grafo-
lógia üzleti alkalmazásának megle-
hetısen sajátos eseteként kezelen-
dı, ám való igaz: Oroszországban 
számtalan olyan internetes rovatot 
találhatunk, ahol magándetektívek 
a grafológia alkalmazására hivat-
kozva hirdetnek szolgáltatást 
(például http:/ /www.dae.ru/
expertise/graphology.shtml , http://
www.marpl.ru/). 
 
Orosz grafológusok 
A grafológiát Oroszországban je-
lenleg mővelık köre meglehetısen 
széles, ám tekintettel arra, hogy a 
képzés államilag elismert rendsze-
re még mindig várat magára, nincs 
egyértelmő elıfeltétele annak, 
hogy valaki grafológusnak nevezze 
magát. A szükségesnek ítélt isme-
reteket önképzés útján elsajátító 
pszichológusok és más szakembe-
rek mellett, fıként Inessza Gold-
berg iskolájának köszönhetıen ma 
már egyre több, a nyugati értelme-
zésben is grafológusként elfogad-
ható szintő szakember található 
Oroszországban is. Ezen egyedül-
állónak nevezhetı moszkvai iskola 
már praktizáló professzionális gra-
fológusai közé sorolható Larisza 
Drigval, Olga Dobrjazko, Alek-
szandr Kulik és Anna Pecskina. 
Az elmúlt években kiadott köny-
vei, újságokban és folyóiratokban 
megjelenı grafológiai írásai révén 
a legismertebb oroszországi grafo-
lógusnak Ilja Scsogoljev tekinthe-
tı, míg az orosz grafológiát szak-
mailag is magas szinten mővelı 
pszichológusok között az Ukrajná-
ban élı Vlagyimir Taranyenko 
neve említhetı. 
Bizonyos értelemben a grafológia 
saját útját járja néhány ezzel fog-
lalkozó pszichológus, pszichogra-
fológus, mint például Szergej 
Alekszovszkij, Dmitrij Szmiszlov, 

Galina Szmiszlova (grafoterapeu-
ta), valamint Mihail Labo (nyo-
mozó, az FSZB nyugállományú 
ezredese). 
A komoly kezdeti eredményeket 
felmutató orosz grafológia – több 
mint hatvanéves szüneteltetést kö-
vetıen – a 90-es években kezdett 
lassan újraébredni. Az önképzéssel 
megszerezhetı tudás állami elis-
merése azonban szinte leküzdhe-
tetlen akadályokba ütközik, tekin-
tettel arra, hogy bizonyos körök a 
grafológiát áltudománynak minısí-
tik. Az íráselemzést tudományos 
igényességgel mővelık gyakran 
azért küzdenek, hogy azt ne sorol-
ják a tenyérjóslással egy kategóriá-
ba. Az elmúlt kétéves idıszak ki-
emelkedı eredményei, mindenek-
elıtt Inessza Goldberg projektje 
azonban komoly mértékben erısí-
tik a reményt, hogy végre Oroszor-
szág is csatlakozik a tudományos 
grafológiának megfelelı helyet 
adó országok széles táborába. 
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