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Dr. Szondi Lipót 
pszichiáter, a sorsanalízis megteremtője

 Született: Nyitra, 1893.

 A Budapesti Tudományegyetem orvosi fakultásán szerzett diplomát 1919-ben, 
később pszichiáter és belgyógyász szakvizsgát tett.

 1927-ben önálló laboratóriumot kapott a Gyógypedagógiai Tanárképző 
Főiskolán, „Magyar Királyi Állami Kórtani és Gyógytani Laboratórium” névvel

 1937-ben Hollandiában megjelent első sorsanalitikus kötete „Analysis of 
Marriages” címmel. – „A laboratórium egy lázasan dolgozó hangyatársadalom”  
a magyarországi pályaszakasz kiteljesedése

 1941. elveszíti állását zsidó származása miatt

 1944. Bergen-Belsen koncentrációs tábor 

 1945. svájci menekülttábor Caux-ban

 1946-1986 Zürichben él, praktizál, létrehozza a Szondi Alapítványi Intézetet 
(Stiftung Szondi-Institut)

 Megjelentette könyveit a sorsanalízisről (terápiás módszer) és a Szondi-tesztről 



 Megalapította a sorsanalízis svájci és nemzetközi szervezeteit, 

Magyarországon a Dr. Szondi Lipót Emlékalapítvány 1991 óta működik.

 A Szondiana – sorsanalitikus folyóirat 1953 óta jelenik meg.

 Díszdoktori kitüntetések (Dr. honoris causa): 1970-ben a belga Löweni

Egyetemtől, 1977-ben a Párizsi Egyetemtől nyerte el.

 Zürich melletti Küssnacht, 1986.

„Tantárgy akarok lenni az egyetemen, nem professzor”.
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Hit és tudomány kapcsolódása

 Az apa szerepe

 Mi az, hogy rossz? Rossznak lenni annyit tesz, hogy még nem találjuk a 

helyes, adekvát vészkijáratot abból az állapotból, amibe belső 

késztetéseink sodortak. Még nem! De holnap vagy holnapután ez már 

másképp lehet. Később: ld. Káinról és Mózesről írott könyve (1969, 1973)

 Koncentrációs tábor: „lelkészkedett”, humanista kört szervez, fejben a 

könyvét írja.

 Sorsanalitikus terápiában – Ha valakinek nincs hite: pszichopatológiai 

problémák jelennek meg. Ha elkezd hinni: a gyógyulás elindul…

 Az emberré válás útja – a szeretet kiterjesztése; az ember a szellemben való 

hit által a kollektív emberszeretet útját választja.



A sorsanalízis jelentősége 

 Tudományos elmélet a sorsról

 Az ember belső késztetéseinek felismerése a Szondi-

teszttel

 Terápiás technika: kényszersors helyett szabadon 

választott sors 



„A sors mindig úton van” – Szondi 

Köszönöm a figyelmet!


