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GERÕ ZSUZSA

(1940. március 23.–1999. május 11.)

Gerõ Zsuzsa 1963-ban szerzett magyar szakos középiskolai tanári és pszichológus
diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1982-ben klinikai gyermek-szakpszi-
chológus, 1985-ben pszichoterapeuta képesítést nyert. A Magyar Pszichoanalitikus
Egyesület alapító társult tagja és a Nemzetközi Pszichoanalitikus Egyesület társult
tagja volt. 1958-ban a középiskolai tanulmányi versenyen III. díjat nyert magyar iro-
dalomból „Apró jelenetek és hangulatok a XX. század magyar költészetében” címû
dolgozatával. 1968-ban „Esztétikus gyermekrajzok emocionális háttere” címû disszer-
tációjával bölcsészdoktori címet szerzett, amelyet 1995-ben az ELTE Doktori tanácsa
doktori (PhD) fokozattá minõsített át.

1962 és 1968 között a Fõvárosi Gyermekideggondozó Intézetben, 1968 és 1972 kö-
zött a Fõvárosi Gyermekmentálhygiéniai Központban, 1972-tõl 1995-ig a SOTE I. sz.
Gyermekklinika pszichológiai osztályán dolgozott. 1995-tõl haláláig a Fõvárosi Peda-
gógiai Intézet munkatársa volt, eközben továbbra is dolgozott az I. sz. Gyermekklini-
kán, és tanított a klinikus szakpszichológus képzés keretén belül. A Magyar Pszicho-
lógiai Társaság etikai bizottságának elnöke és az MPT Klinikai Gyermeklélektani
Szekciójának vezetõje volt. Nagy aktivitással vett részt az Autisták Érdekvédelmi
Egyesületének keretében mûködõ Szülõszövetség munkájában is.

Ezek a száraz életrajzi tények – röviden. Gerõ Zsuzsa szerényen, lelkiismeretesen,
állhatatosan és önfeláldozóan tette mindig a dolgát. Mérei Ferenc és Hermann Imre
tanítványaként, örökségük egyik hiteles és avatott folytatójaként kulcsszerepe volt a
hazai pszichoanalízis, a klinikai gyermekpszichológia és a nevelési tanácsadás szerve-
zeti és tartalmi megújításában, fejlõdésében, az autizmus kutatásában és terápiájában. 
A gyermekrajzok esztétikumával és terápiás jelentõségével, a tehetségfejlesztéssel, il-
letve a gyógypedagógiai képzés társadalompolitikai dilemmáival kapcsolatos munkái
széles körû érdeklõdést váltottak ki. 

Munkája közben talán nem is gondolt arra, milyen fontossá vált azoknak, akik tisz-
telték és szerették õt. Korai halála betölthetetlen ûrt hagyott kollégáiban, tanítványa-
iban és pácienseiben – nem utolsósorban pedig mindazokban a gyermekekben és szü-
lõkben, akiknek terapeutaként és tanácsadóként felbecsülhetetlen értékû segítséget
nyújtott. A Thalassa szerkesztõsége szomorú szívvel búcsúzik Gerõ Zsuzsától, aki la-
punk lelkes (és kritikus) olvasója volt. 

(E. F.)
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