
elfogadottá kell tenni. Ez úgy sikerülhet, ha a privatizációkkal teli, versenyhelyzetekkel teli
világunkban sem veszik el egyetlen ember sem szellemi fogyatékossága miatt.

A munkaadóknak felvilágosításra  lenne  szükségük arról,  hogy mit  is  takar  a  szellemi
fogyatékosság, és hogyan alkalmazhatók állapotuknak megfelelően értelmes munkára ezek az
emberek. Természetesen azokat a munkaadókat, akik vállalják szellemi fogyatékosok számára
a  megfelelő  munkahely  teremtését,  állami  kedvezményekben  (például  adókedvezmény)
kellene részesíteni.

Ideje lenne már annak is, hogy az egyedül élő, magára maradt, életvitelében segítségre
szoruló szellemi fogyatékosaink intézményesített formában fokozott segítséghez jussanak az
utódgondozás új, állami formáinak kiépítése révén.

Ez  a  vizsgálódás  azt  igazolja  számunkra,  hogy amit  eddig  is  vallottunk,  az  értelmi
fogyatékosok iskoláira nagy szükség van, mert a mi speciális szemléletünk, módszereink
adnak lehetőséget arra, hogy gyermekeink felnőttként az ép emberek között éljenek; ember-
hez méltóan. Tudjuk, hogy fogyatékosságuk nem múló betegség. Sajnos!

Gyógypedagógia-történeti szemelvények

Beszámoló a M. kir. Állami
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
Kórtani és Gyógytani Laboratóriumának
1938. évi munkásságáról

Írta: Szondi Lipót
In: Jövő útjain, 1939. évi 1-2. számából (Klny.)

A laboratórium a gyógyító-nevelés szolgálatában álló kutató intézmény. Kutatásai ebben az
évben is elsősorban: az erkölcsi,  beszéd- és értelmi fogyatékosságok, valamint a fiatalkori
neurózisok megelőzése és javítása érdekében folytak. Rövid pontokban felsorolom az elmúlt
év fontosabb problémáit és az eddig elért eredményeket.

I.  Fogyatékosok családi katasztere. A fogyatékosságok megelőzése céljából folytattuk az
1930-ban  felállított  kataszter  vezetését.  Ebben  a  kataszterben  széleskörű  családkutatással
gyűjtjük össze hazánk mindazon családjainak biológiai és karakterológiai családfáit, melyek
halmozottan adtak eddig fogyatékos, bűnöző és neurotikus egyéneket. A kataszter feladatai
közül kiemelem: 1.) azt, hogy módot ad a fogyatékosságok, fiatalkori bűnözések és neurózi-
sok  öröklődési  menetének  exakt  megállapítására;  2.)  lehetővé  teszi  annak  a  kérdésnek
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elfogulatlan vizsgálatát,  hogy mi a szerepe egyrészről az öröklött,  másrészről a környezeti
ártalmaknak és élményeknek a fogyatékosságok, a bűnözés és a neurózisok kórtanában; 3.)
ha egyszer kötelező lesz a házasság előtti orvosi vizsgálat,  úgy ez a kataszter a hatósági
közegeknek „egészségügyi priuszok” beszerzése céljából rendelkezésre fog állani.

II. Az ösztöntani és ösztönkórtani kutatások célja volt a gyógyító-nevelés, a javító-nevelés
és az általános nevelés reformtörekvéseit biológiai szemszögből előkészíteni.

Valamiképpen az orvosok körében nem lehet vitás, hogy a nevelés munkája „pedagógiai”
feladat, azonképen a pedagógusok sem vonhatják kétségbe, hogy a nevelés tárgyát biológiai
folyamatok: az ösztönök képezik.

Biológiai  szempontból  a  nevelés  feladata:  világra  hozott  ösztönök  átalakítása. Az
„ösztön” szó természetesen távolról sem jelenti csak a sexuális ösztönöket, hanem mindazokat
a mély életfolyamatokat, melyek a test és a lélek határán zajlanak le és amelyekről azt szoktuk
mondani, hogy „ösztönösek”. Csak néhányat említek az átalakítandó ösztöntendenciák közül:
agresszió, szadizmus, kóros szereplési vágy,  én-beszűkítés (elzárkózás), én-kitágítás (nagy-
zás),  a  külvilági  tárgyak  megszerzésére,  gyűjtésére,  ill.  elpusztítására  irányuló  ösztönös
törekvések stb.

A nevelő feladata  eszerint  a gyermek veleszületett  ösztöneit  megnyilvánulásaiban úgy
átalakítani,  hogy egyrészről  biztosítsa a közösség biztonságát  és a  társadalom magasabb
érdekeit, másrészről pedig ügyeljen arra, hogy a gyermek lélekben egészségesen kerüljön ki
az ösztönátalakítás,  – a nevelés – kohójából.  A nevelő az ösztönátalakító munkájában sok
külső és belső nehézséggel találkozik. A laboratórium e nehézségek közül az elmúlt évben
főleg  két  kérdéssel  foglalkozott.  Az  első:  a  nevelés  útján  átalakítandó  ösztöntendenciák
„láthatóvá” tételének kérdése volt; ezt a célt egy új „kísérleti ösztöndiagnosztika” kiépítésé-
vel igyekezett szolgálni. A második feladat:  az egyes gyermeki ösztöntípusoknak megfelelő
(adaequat) nevelő egyének kiválasztásának módszertana volt; ezt a kérdést a laboratórium az
ösztönös választás kísérleti pszichológiájának a kiépítésével próbálta megközelíteni.*

ad  1.)  Az  „ösztön-próba”,  „genoteszt”,  mint  a  kísérleti  ösztöndiagnosztika  alapvető
vizsgálata. Az átalakítandó ösztöntendenciák többnyire nem nyílt  jelenségek, hanem rejtett
lelki áramlatok. Ahhoz, hogy a nevelő ne tapogatódzék a sötétben, szükséges, hogy előbb
„láthatóvá” tegyük számára a lelkiéletnek azt a rétegét, amelyből a gyermek ösztönveszé-
lyessége  fakad.  A gyógyítás  mellett  ezt  a  diagnosztikai  célt  követték a  mélypszichológiai
irányzatok.  (Freud,  Jung,  Adler, stb.)  Ámde  felette  nehéz,  –  némely  esetben  és  egyes
életkorokban  veszélyes  is  –  volna  e  módszerek  bármelyikét  kivétel  nélkül  valamennyi
nehezen nevelhető gyermeken ösztöndiagnosztikai célból alkalmazni. A kísérleti pszichológia
pedig egyetlenegy olyan használható eljárást sem tudott ezideig a gyakorlati nevelő kezébe
adni,  mely  feltárná  előtte  a  nevelendő  gyermek  rejtett  és  veszélyes  ösztöntendenciáit.  A
laboratóriumnak,  –  úgy vélem –  sikerült  ezt  a  hiányt  pótolni.  Kísérleti  „Ösztön-próbá”-t
szerkesztettem genealógiai alapon, melyet „Genoteszt”-nek neveztem el és ennek segítségé-
vel 1/2-1 óra alatt, – többször megismételt kísérletekben – sikerül a gyermekről oly ösztön-

* V. ö. Szondi L.: Contributions to Fate Analysis I. Analysis of Marriages The Hague Martinus 
Nijhoff 1937. (Acta Psychologica kiadványa.)
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profilt kapni, melyről részben globálisan, részben ösztöndiagnosztikai táblázatok segítségével
a gyakorlati nevelő könnyen leolvashatja a következőket:

a.) Milyen öröklött ösztönalkatot rejt a gyermek?
b.)  Milyen  ösztön-elhárító  mechanizmusokat  használ,  melyekkel  spontán keresi  az

ösztönvészes helyzetből a vészkijáratot?
c.) Az ösztönprofilok továbbá azt is megmutatják a nevelőnek, hogy mely ösztöntenden-

ciák átalakítása, szocializálása kecsegtet a legnagyobb sikerrel valamelyik gyermeknél?
A laboratórium a genotesztre épített ösztöndiagnosztikáját eddig több mint ezer fiatalkorún és

azok szülein (neurotikus, kriminalis, elmebeteg egyéneken) próbálta ki; vele egyidőben több hazai
és külföldi gyermeklélektani intézetben folynak módszerünkkel hasonló vizsgálatok. A közeljö-
vőben fogjuk e módszert a pszichológiai, pszichiátriái és pedagógiai gyakorlatnak átadni.

ad  2.)  A második  kérdés,  mellyel  foglalkoztunk:  a gyermeknek  fajlagosan  megfelelő,
„adaequat”  nevelő  kísérletes  kiválasztásának  a  problémája. Ezzel  a  kérdéssel  szorosan
összefüggnek még a következő problémák:  Milyen alapon célszerű a gyermekeket nevelési
csoportokba és osztályokba beosztani? Ki legyen e csoportok vezetője a rendelkezésre álló
nevelők közül?  Mitől  függ  a nevelés  sikere? stb.  Ezeket  a  kérdéseket  a  laboratórium új
módszerével, a kísérleti ösztöndiagnosztikával próbálja megközelíteni. A vizsgálatok még
folyamatban vannak. Egyenlőre meg kell engednünk a következők közlésével.

Kísérleteink menete az volt, hogy előbb kivizsgáltuk a nevelő, illetve a „lelki-karó” gyanánt
működő egyének rejtett ösztöntendenciáit, részben családkutatással, részben ösztönpróbával, a
genoteszttel. Aztán hasonló eljárással sorra megállapítottuk az egyes nevelőkhöz kötendő neuró-
tikus, kriminalis vagy más okból nehezen nevelhető gyermekek ösztöncsoportját. Ezek ismerete
után  az egyes  nevelőkhöz  részben  velük azonos,  részben ellentétes  ösztöncsoportba  tartozó
gyermekeket kötöttünk. A nevelés eredménye várakozáson felül jó volt, ha a nevelő és a nevelt
kísérletileg megállapított ösztönalkata (ösztöncsoportja) egymásnak „megfelelt”. Úgy látszik a
nevelés sikere attól is függ, vajjon a nevelendő és a nevelő azonos vagy különböző ösztön-
csoportba tartozik-e. Egy példával kívánom az elmondottakat szemléltetni.

A laboratórium  úgy  tapasztalta,  hogy  különösen  a  csavargó,  szökős,  kóborló,  erős
felindulásában súlyos testisértést elkövető fiatalkorú bűnözőkben  nagyfokú hitszükséglet  él
elrejtve. Ezt a tényt részben a genoteszt hozta felszínre, részben e fiatalkorúak családkutatása,
mely  kiderítette,  hogy  vérrokonaik  között  relative  sok  a  szociálisan  magasértékű  egyén.
Nevelési  kísérleteinkből, melyeket céltudatosan a fenti  tapasztalatra állítottunk be,  kiderül,
hogy ezek a  bűnözők sikerrel  nevelhetők,  sőt  megmenthetők,  ha  idejében  vallásos  lelki
karókhoz kötjük őket, vagy ha oly pályára adjuk őket, mely pályák eszmei karóul szolgálhat-
nak. Ebből a sikerült kísérletből ered a laboratóriumnak az a fáradozása is, hogy lelki karóként
ható,  missziós  lelkületű  világiakból,  papokból,  lelkészekből,  missziós  nővérekből  u.  n.
„lélekadó állomások” szerveztessenek.

Nevelési kísérleteinknek gyakorlatilag fontos megállapítása az tehát, hogy: nem elegendő a
nevelő és a gyógyítandó egyén rejtett ösztöntendenciáit felkutatni; sikert akkor várhatunk, ha
ismerjük mind a nevelendő, mind a nevelő ösztönalkatát, ösztöncsoportját és ezek alapján kötjük
a  neveltet  a  neki  ösztönalkatilag  fajlagosan  megfelelő  nevelőhöz. Igaz,  hogy vizsgálataink
megfosztanak minket attól az ábrándtól, hogy vannak „igazi jó nevelők”, kik mindenki számára
egyformán kitűnőek; ehelyett azonban oly exakt vizsgálattal gazdagodtunk, melyre – nézetünk
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szerint – a nevelő-kiválasztás, a csoport- és osztályképzés nehéz feladatát biztosabb alapokra
fektetjük. Különösen fontos volna ennek az elvnek a keresztülvitele javítóintézetekben.

III.  A pálya-ösztön diagnosztikája.  Ösztöndiagnosztikai  vizsgálatainkból  az derült  ki,
hogy:  az ember a különböző pályákon különböző rejtett ösztönöket élhet ki. Az egyén akkor
boldogul valamely pályán, – külső életfeltételek nem kedvező alakulása mellett is, – ha oly
pályát tudott választani magának, melyre nemcsak képességei teszik alkalmassá, de amelyen
ösztöneit is kiélheti. A genoteszt pálya-ösztöndiagnosztikára is alkalmas. A laboratóriumban
ezidőszerint vizsgálatok folynak az irányban, hogy milyen pályák alkalmasak a különböző
kóros ösztöntendenciák (szadizmus,  gyújtogatóvágy,  kóborlási  szenvedély,  én-beszűkítés,
énkitágítás) szocializálására.

Végül megemlítem, hogy az elmúlt  nyáron a laboratórium egyik munkatársa, dr. Koz-
mutza Flóra, pszichológiai falú-kutatást végzett egy békésmegyei falú gyermekein.

Továbbképzés

Gyermek- és Ifjúsági Pszichoterápiás Rendelő (Budapest, Faludi u.)

Antiszociális tünetek
gyermek- és serdülőkorban*

KLANICZAY SÁRA
(Közlésre érkezett: 1992. november 17.)

Előadásom kezdetén tisztelettel emlékezem dr. György Júliára, akinek több mint tíz éven
át a munkatársa voltam. György Júlia tudományos kutató volt, az orvostudományok kandidá-
tusa,  ugyanakkor  gyakran  idézett  egy  indián  mondást,  mely  így  szól:  „A fejet  könnyű
megtölteni ismeretekkel, de az ÉRETT SZÍV ritka”. Egyszer, ismeretségünk kezdetén, arról
beszélt nekem, hogy Pestalozzi „pedagógiai erosz”-nak nevezi azt a szenvedélyes szeretetet,
mely a  nevelőben működik.  Ez ad örömöt  és  hitet  munkájához.  „Én gyakran  érzem úgy,
mondta, hogy bennem valamiféle „gyógyító erosz” működik.

György Júlia érdeklődésének középpontjában „a nehezen nevelhető gyermek” állt,  aki

* Előadás, Magyar Pszichológiai Társaság, 1989. IV. 7.
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