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Szondi elmélete a múltban, a jelenben és a jövőben

Tudományos ülés Szondi Lipót születésének 110. évfordulóján

A Szondi Lipót Emlékalapítvány 2003. november 21-én az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Szondi Lipótról elnevezett előadótermében ren-
dezte meg Szondi Lipót életművét és annak máig ható eredményeit bemutató 
előadássorozatát. A tudományos ülés elnöke Mérei Vera ny. főiskolai tanár,
Szondi Lipót munkatársa volt.

Az egynapos ülésen 12 előadás hangzott el három tematikus blokkban. Az
elsőben tájékoztatást kaptak a résztvevők az Emlékalapítvány 12 éves 
működésének főbb törekvéseiről, megvalósult céljairól, jövőbeli terveiről.
Gordosné Szabó Anna Szondi és a gyógypedagógia című nagyívű előadásában
felvázolta Szondi-nak a gyógypedagógiai elméletalkotásban és a gyakorlatban,
valamint a tanárképzés megújításában elért eredményeit, nemzetközi kapcsolatait
– elsősorban a korai időszakot elemezve – Szondi 1944-ben Magyarországról tör-
tént kényszerű távozásáig. Juhász Tibor Szondi ösztönelméletének pszi cho -
fiziológiai hátterét világította meg a test-lélek identitás főbb megközelítéseinek
ismertetésével a XX. század első felében. Csillag Mária Az elfelejtett ötödik 
tengely című előadásában egy olyan elemzési területet vett számba, melyet Szondi
eredetileg be akart építeni tesztjébe, de végül kimaradt belőle. Gádorné Donáth
Blanka, aki Szondival a deportálás alatt a vagonban ismerkedett meg, és ott 

tanulta tőle a teszt el mé -
letét és gyakorlatát, be szá -
molta Szondi-féle geno -
teszt kiscsoportos tanítás á -
nak tapasztalatairól. Az
ebéd-szünet után Friedjung
Jüttner a zürichi Szondi
Intézet munkatársa üdvö -
zölte a Szondi Alapítványt
és örömének adott hangot,
hogy az üléstermet zsú fo -
lásig megtöltötték a Szon di-
ügy iránt ma is ér dek lődő
hallgatók. Elő adá sában a 
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Hit, szellemiség és sorsanalízis kapcsolatát elemezte Szondi elméletében széles-
körű vallásfilozófiai és szellemtudományi összefüggésekre támaszkodva.

A szakma- és kultúrtörténeti elemzések és elméleti témafeldolgozások után
került sor a Szondi-teszt alkalmazásával nyert klinikai tapasztalatok bemutatásá-
ra. Háry Ilona a pánikbetegség jeleit elemezte a Szondi-tesztben, majd a Pécsi
Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének a Szondi-életmű elméletével és
gyakorlatával foglalkozó munkacsoportja tárta elénk legújabb kutatási ered -
ményeit. Révész György a Modern arcészlelési preferencia-vizsgálatok és a
Szondi-teszt lehetséges kapcsolatait vizsgálta, Deim Éva Sors és jellem
összefüggéseit, Hargitai Rita a Szondi-teszt jegyeit elemezte major depressziósok
élettörténeti narratívumainak tükrében. Gyöngyösiné Kiss Enikő Cloninger Tem -
pe ramentum és Karakter Kérdőíve és a Szondi-teszt mutatói közötti össze füg -
géseket elemezte experimentális vizsgálatai alapján. A tudományos ülést Lukács
Dénes Sorslehetőség és script című előadása zárta, melyben Szondi és Berne sors-
sal kapcsolatos felfogásában rejlő hasonlóságok és eltérések filológiai elemzését
hallhattuk.

Az előadásokat végig töretlen érdeklődés kísérte, bizonyítva egyrészt a
gyógypedagógia és a pszichológia hagyománytiszteletét, másrészt azt, hogy a
Szondi-életmű a ma számára is tud újat, felhasználhatót adni.

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes
a Szondi Lipót Emlékalapítvány kuratóriumának elnöke

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

Szondi és a gyógypedagógia

GORDOSNÉ DR. SZABó ANNA

Szondi Lipót a gyógypedagógia 20. század elején meginduló tudománnyá szer -
veződésének sajátos magyar fejlődési útján a második tudós nemzedék egyik
vezető egyénisége (Gordosné, 1997, 2000).

Amikor 1927-ben Ranschburg Pál és Tóth Zoltán javaslatára a Gyógy pe da -
gógiai Tanárképző Főiskolán, akkor mint az 1902-ben Ranschburg által alapított
és addig vezetett Gyógypedagógiai Pszichológiai Laboratórium egyik utódintéz -
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