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A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/1-es száma
FIGYELEM!
A Magyar Pszichológiai Szemle 2020/1-es számában a RORSCHACH-TESZT
nemzetközi és hazai gyakorlatban való alkalmazása helyének és jövőjének áttekintő
rendezésével és a hazai Rorschach-kutatások bemutatásával
MÉREI FERENC,
a klinikai pszichológus szakma alapító tanítómestere születésének 110. évfordulóját
ünnepeljük.

A Mérei iskola
Hogyan született meg és bontakozott ki a Mérei-iskola? Hogy alakult meg a pszichodráma
műhelycsoport? Milyen formában és milyen elvek szerint működött? Milyen volt Mérei
Ferenc, mint ember és szakember? Amennyiben a kérdések felkeltették az érdeklődését,
mindenképpen érdemes elolvasnia Ajkay Klára, Bagdy Emőke, Dobos Emőke,
Erdélyi Ildikó, Falus Ferenc, Kapusi Gyula, Pajor András, a Pszichodráma
Műhelycsoport egykori tanítványainak írását, amelyben a mindmáig aktív csoportélet
keletkezésére, Mérei Ferenc teremtő és alapító személyiségére emlékeznek a szerzők.

A tesztek királynője
Milyen volt a Rorschach-teszt útja az ötlettől a megvalósulásig? Mi történt vele Hermann
Rorschach halála után? Hogy került a nemzetközi érdeklődés központjába? Mikor volt a
Rorschach-teszt fénykora és alkonya? Hogy született újjá? Ha kíváncsi a teszt
keletkezésétől következő konfliktusoktól sem mentes időszakra, a teszt jelenére és
jósolható jövőjére, ha szeretné végig járni a Rorschach-teszt szakmatörténeti fejlődési
útját, ezt itt most megteheti Császár-Nagy Noémi (NKE) kiváló és értő kalauzolásában.
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A Rorschach-teszt hazai útja
Hogyan honosodott meg a Rorschach-teszt a hazai pszichodiagnosztikában? Milyen
szerepet játszottak a Szondi iskola munkatársai a sajátos magyar Rorschach elemzési
rendszer kialakításában? Mi késztette a hazai gyakorlatot az R-PAS új feldolgozási
módszerének adaptációs munkáira és miben áll az új módszer várható haszna?

Melyek a Rorschach-teszt azon jellemzői, amelyek kiállták az idők próbáját? Hogyan
fejlődött tovább a teszt és vált fokozatosan a kapcsolati dinamika változásainak mérésére
is alkalmas mérőeszközzé? Végül: hogy követhető nyomon a Rorschach-teszt szakmai
megbecsülése a publikációs aktivitásban? Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik CsászárNagy Noémi hiánypótló írása, amely a teszt rendezett és hiteles történeti feldolgozása a
hazai alkalmazott lélektani fejlődés kereteibe helyezve.

A Rorschach-teszt hazai szakirodalma
A kötetben helyet kap Bagdy Emőke (KRE) és Császár-Nagy Noémi (NKE) által a
Rorschach-teszt hazai alkalmazásáról született írásokból a teljesség igényével összeállított
tematikus és időrendi sorrendben közölt bibliográfiája.
A Rorschach-teszt reneszánsza
Milyen előnyei és lehetőségei vannak a Rorschach-teszt új jelölési és feldolgozási módszere
alkalmazásának? Mik az R-Pas jellemzői? Hogy biztosíthatja a Rorschach-teszt további
fejlesztéseit? Nagy Zsófia (Pszichoszomatikus Ambulancia) és Császár-Nagy Noémi
(NKE) írásukban bemutatják a hazai pszichológia gyakorlat számára ismeretlen R-PAS,
Rorschach Teljesítményértékelő Rendszert, amely ígéretes szerepet játszik a Rorschachmódszer alkalmazásában, fennmaradásában és fejlődésében.

Revízió és standard
Hogyan vihető tovább a Mérei-Rorschach hagyomány egy új magyar standard
létrehozásával? Hogy épült fel az ezt célzó kutatás? Mik voltak a legfontosabb jelölési
alapelvek, kiegészítések, változtatások? Milyen újonnan kidolgozott jelek kerültek a
rendszerbe? Mik voltak a statisztikai feldolgozás lépései? Melyek a legfontosabb
eredmények? Ha érdeklik a válaszok, mindenképpen olvassa el Molnár Ferenc (SZTE,
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ÁOK) írását a magyar Rorschach-kutatásban hiánypótlónak számító revíziós munkájáról
és annak standardizálási eredményéről.

A Rorschach-teszt legszimpatikusabb táblája
Mik a különlegességei a Rorschach-teszt X. táblájának? Miből tevődik össze a X. tábla
felszólító jellege? Milyen nemzetközi és hazai kutatások léteznek a Rorschach-teszt
felszólító jellegével kapcsolatban? Milyen eredmények adódtak a Mérei vizsgálatot
megismétlő kutatásban? Mik a tábla percepciót befolyásoló tulajdonságai? Többek között
ezeket a kérdéseket is taglalják Miskei Anikó (KRE), Bagdy Emőke (KRE) és Vargha
András (KRE) a X. Rorschach-tábla felszólító jellegének érvényességét ellenőrző
kutatásuk ismertetésében.

Krónikus fájdalom szindróma a Rorschach-teszt tükrében
Melyek a krónikus fájdalomban szenvedő betegekre, illetve betegség nélküli emberekre
jellemző személyiségdinamikai erők és jellegzetes működésmódok? Hogyan használható
fel ehhez a Rorschach-teszt? Milyen feladatok körvonalazódnak a rehabilitáció számára az
eredmények alapján? Ezekre az izgalmas kérdésekre keresi a választ Császár-Nagy
Noémi (NKE), Lovas Éva (Pszichoszomatikus Ambulancia), Takács Szabolcs (KRE)
és Nagy Zsófia (Pszichoszomatikus Ambulancia) írása, amely a krónikus fájdalom
szindrómában szenvedő beteg személyiségjellemzőinek elemzésére vállalkozik, a
rehabilitáció kulcsát vizsgálva a Rorschach komplex és átfogó személyiségvizsgálat
alkalmazásával.
Álláskeresés a Rorschach-próba tükrében
Milyen változások mennek végbe a személyiségben az átmeneti munkanélküliség és az
álláskeresés helyzete következtében? Melyek azok a személyiségi erők és képességek,
amelyek lehetővé teszik a helyzetből fakadó nehézségekkel való sikeres megküzdést?
Hogyan használhatók fel az eredmények a rehabilitációban? Ha érdeklik ezek a kérdések,
mindenképpen érdemes fellapoznia Nagy Zsófia (Pszichoszomatikus Ambulancia),
Lovas Éva (Pszichoszomatikus Ambulancia), Takács Szabolcs (KRE) és CsászárNagy Noémi (NKE) 1130 fős mintán felvett retrospektív vizsgálatáról szóló
tanulmányát, amely a Rorschach komplex személyiségvizsgálat módszerével keres
válaszokat a fenti kérdésekre.
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Mit mondanak el a pár-és családi kapcsolatokról a közös helyzetben felvett
feleletek?
Hogyan tartjuk fenn kapcsolatainkat a visszatérő, jellegzetes viszonymintákban? Milyen
rejtett szükségleteket és elrejtett érzelmeket és indulatokat hozhat a felszínre az
üzenettartalmak szimbolikus nyelve? Hogyan elemezhetők az interakciók mindkét szinten?
És milyen lehetőséget nyújt ezek feltárására a Közös Rorschach Vizsgálat (KRV)
jegyzőkönyveinek egy új feldolgozási módszere, a processzometria? Ha ezek a kérdések
feleltették az érdeklődését, mindenképpen érdemes fellapoznia Bagdy Emőke (KRE)
írását, amely bepillantást nyújt ennek az új módszernek az alkalmazásába, és megmutatja,
hogy az egyszeri kapcsolati viszonyminták „komputertomográfiás”, rétegeire bontott,
finom elemzése és a kommunikáció „hogyan” -jának es üzeneti tartalmának együttes
vizsgálata milyen módon segíthet hozzá a lelki mélységet bevilágító felismerésekhez.
Amennyiben bármelyik vizsgálat érdekli, szeretne kapcsolatba lépni a szerzőkkel,
akkor keresse Saád Judit szerkesztőségi titkárt (pszichoszemle@gmail.com).
Amennyiben a 2020/1. számot meg szeretné vásárolni, akkor kérjük írjon az alábbi
email címre: journals@akkrt.hu
Amennyiben egy meghatározott cikk érdekli, akkor az alábbi linken keresztül
tudja megrendelni:
www.akademiai.com
https://akjournals.com/view/journals/0016/75/1/0016.75.issue-1.xml
Üdvözlettel,
Prof. Fülöp Márta
Magyar Pszichológiai Szemle főszerkesztője
fulop.marta@ttk.mta.hu

Saád Judit
Szerkesztőségi titkár
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