
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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ményének, a Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratóriumnak a veze -
tésére megbízást kap, már, különösen az 1925-ben megjelent, rangos tudományos
díjjal elismert Fogyatékos értelem című munkája révén, a magyar gyógypeda gó -
giai szakirodalom számon tartott szerzője, de mint az 1922-ben Tóth Zoltán által
megalapított Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnökségi tagja, a Társaság
rendezvényeinek gyakori előadója, a gyógypedagógiai szakmai közéletnek is is -
mert személyisége.

Minden korabeli adat és a pályfutását később bemutató elemzés, visszaem lé -
kezés is arra vall, hogy Szondi a szó legnemeseb értelmében ambiciózus a gyógy -
pedagógiát illetően. És egészen bizonyosan nem egzisztenciális indítékból, hanem
szakmai érdeklődés és tudományos kíváncsiság vezeti. Már tud annyit erről az
Európában, akkor főként német nyelvterületen és nem utolsó sorban Magyar -
országon fellendülő, de még nagyon sok feltáratlan problémát kínáló szak terület -
ről, hogy fantáziát lásson benne. 

A Laboratórium a gróf Klebersberg Kunó kultuszminiszter aláírásával kiadott,
ám nyilvánvalóan a Ranschburg–Tóth–Szondi tudóstriász által sugallt rendelet
szerint  kettős: kutatási és tanítási céllal létesült. 

„A laboratórium kutatási feladata: keresni az értelemben, érzékszervi műkö -
dé sükben, socialis és erkölcsi magatartásukban fogyatékos egyéniségek eredetét
és kórformáit. Másodszor: kutatni a fenti fogyatékosságok megelőzésének és gyó -
gyításának orvosi lehetőségeit.

A tanítás terén a laboratórium alapítási célja: a gyógypedagógiai főiskola
hallgatóit rendszeres előadások keretében bevezetni az általános biológia és a fo -
gya tékosságok kórtanának tudományába és ilyeténképpen biológiai alapokra épí -
teni fel a jövő gyakorlati gyógypedagógiáját. A laboratóriumnak egy további ta -
nítási feladata: a gyermekpsychiátria tudományos és gyakorlati mívelésére al kal -
mas orvosi gárda nevelése és továbbképzése.” (Szondi, 1931/a, 2.) 

De a laboratórium elsősorban kutató intézet – hangsúlyozza valamennyi kora -
beli tájékoztatás. (Szondi, 1931/a; Lőrinczné, 1939)

Kutatásait egyrészt az állami és fővárosi gyógypedagógiai intézetekben ter -
vezi végezni, tehát az akkori terminológiával „a szellemi fogyatékosok, beszéd hi -
bások, siketek, vakok gyógypedagógiai intézetének, valamint az állami javítóin -
tézetek növendékein, másrészt pedig a kórházak, klinikák, gyermekvédő ligák és
egyesületek vizsgálat céljaira alkalmilag beutalt fogyatékos gyermekanyagán”.
(Szondi, 1931/a, 3.) 

A laboratórium elhelyezése a Mosonyi utcai Kisegítő Iskolában, figyelemmel
arra is, hogy a Schnell János által vezetett, Nevelési Tanácsadó Ambulancia funk -
cióval működő másik Ranschburg-laboratórium utódintézmény is ott marad, az
érdekeltek reményei szerint csak átmeneti megoldás. 

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatója ui. 1928-ban nagy sza -
bású épületszerzési akciót indít (Gordosné, 2000). Hivatkozva az egyik parla -
menti ülésre, amelyen a kultuszminiszter a gyógypedagógiai intézmények jelentős
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fejlesztését is kilátásba helyezi, Tóth Zoltán az abban az évben 4 évessé nyil vá -
nított Főiskola számára méltó épület emelését kéri. Meggyőző érveléséből
kitűnik, hogy az elméleti előadások és különböző hallgatói foglalkozások, szemi -
ná riumok stb. a gyakorló intézményekben és más kölcsönkért helyiségekben,
sokszor szűk irodákban, a főváros területén elszórtan folynak, és a hallgatók –
kollégium hiányában – igen kedvezőtlen körülmények között, a gyakorló intéz -
mények internátusaiban laknak. 

A felterjesztésre kedvező válasz érkezik, a Mosonyi utcai szomszédos üres 
tel ket a Főváros erre a célra átadja, a tervrajzok és a „tájékoztató pénzügyi
irányzatok” is elkészülnek, –  a megvalóulás azonban pénzügyi akadályok miatt
mégis meghiusul.

Nem mulaszthatom el itt megjegyezni, hogy Illyésné dr. Kozmutza Flóra, a
harmadik tudós nemzedék tagja, Tóth Zoltán és Szondi Lipót legkedveltebb
tanítványa több mint félévszázad eltelte után ezt az álmot valósította meg itt a
Damjanich utcában – mint többen itt még emlékszünk rá – tűzön-vizen át. 

Így a Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium Szondi 1940-ben
történő kényszerű távozásáig, ti. a zsidótörvények következményeként felmentik
állásából, a Mosonyi utcai Kisegítő Iskolában marad, összesen két helyiségben,
egy nagyobb teremben, amelyben spanyolfalakkal elválasztott fülkékben folynak
a vizsgálatok, és egy kicsiny, ún. főorvosi szobában. 

A rendkívül szerény költségvetés felszerelésre sem elég, Szondi csekély
eszmei fizetést kap, az önkéntes munkatársak pedig díjazás nélkül dolgoznak. 

“Senkiről sem tudtuk, miből él és hogyan? Ez nem volt téma. Mindenki élt
valamiből, ahogyan tudott” – olvassuk Benedek István egyik visszemlékező írásá -
ban. (Benedek, 1993, 34.)

Szondi, akkor volt állásnélküli munkatársaitól, pl. Mérei Verától tudom, hogy
ők magántanításból éltek, de hivatalos dokumentum is fennmaradt, amely arról
tanúskodik, hogy Szondin kívül egyetlen kinevezett munkatárs volt a Labora tó -
riumban, Kozmutza Flóra, azonban ő is csak mint díjtalan gyakornok. 

Szintén a visszaemlékezők és a Laboratórium munkájáról készült különböző
be számolók tanúsága szerint a 10 egynéhány év alatt több mint 20 gyógype da -
gógus, pszichológus, kész orvos és medikus önkéntes munkatársi gárdát sikerült
Szondinak verbuválnia, és bámulatos munkatempójával mindenkit derekasan meg
is dolgoztatnia, nem feledkezve meg a kb. ugyanannyi kültagról sem, akik ugyan
csak rendszertelenül jártak be a Laboratóriumba, de a Szondi-szemináriumokat
annál rendszeresebben látogatták, és későbbi pályfutásuk is bizonyítja, hogy
Szondi-szimpatizánsok, sőt többen közülük Szondi-követők voltak. 

Mindezt, legalább ennyit azért tartottam fontosnak elmondani a körülmé nyek -
ről, mert egyrészt az adott lehetőségek természetesen nagymértékben megha -
tározták a Laboratórum tényleges kutatási programját, az irányokat, az arányokat,
a sokszor kényszerű programmódosításokat, –leágazásokat és nemkülönben a
munkálatok végső kimenetelét, további sorsát. 
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Másrészt mert hihetetlen, hogy mindössze egy bő évtized alatt, az adott körül -
mények között milyen nagyszámú, többezer, családfa-, iker- és sok más vizs -
gálatból álló komplex vizsgálat elvégzésére, hatalmas adatmennyiség elem zé sére
került sor, mennyi előadás hangzott el külföldön és itthon, mennyi publikáció
jelent meg, mennyi, közöttük maradandó érvényű vagy újabbakat katalizáló kö -
vetkeztetés fogalmazódott meg, és legfőképpen, hogy ott és akkor született meg a
sorsanalízis és állt össze a Szondi-féle genoteszt. 

Szondi és a gyógypedagógia viszonyáról szólva, most már elegendő törté -
nelmi távlatból teljes bizonyossággal megállapítható, hogy mindaz az érték, ami
a Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratóriumban, ebben a Szondi
vezette szakmai/tudományos műhelyben létrejött, az akkori magyar gyógy pe da -
gó giából indult el és töltekezett, hogy azután annak továbbfejlesztéséhez,
kiteljesedéhez máig kihatóan jelentősen hozzájáruljon. 

De, hogy a Szondi-iskola ezer szálon futó, szövődő munkálatai egészen pon -
tosan, tételesen mit hoztak a gyógypedagógia konyhájára, be kell ismernünk,
valójában nem is tudjuk. Ez a számvetés is csak egy szerény kísérlet a tájéko -
zódáshoz.

A magát biológusnak tartó, az Apponyi-klinikán Ranschburg oldalán dolgozó,
főként endokrinológiával foglalkozó pályakezdő Szondi nem véletlenül vállal -
kozik a hamarosan tudományos díjjal elismert Fogyatékos értelem c. 400 oldalas,
gazdagon illusztrált összefoglaló könyv megírására, ami mérvadó kortárs szakmai
értékelés szerint „a magyar szakirodalom nagy gazdagítását jelenti”, ... „elibénk
hozza egy erejében bízó, harcos fiatalember élményeinek könnyedén szárnyaló
lendületét”, (Révész, 1926, 14.), és ami egyben – teszem hozzá – a gyógype da gó -
gusi szakmai közvélemény számára látványos belépőként is szolgál a Gyógy -
pedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórum rangos vezetői megbízatásának
elfogadtatásához.

Szondi a Fogyatékos értelem c. művében és később is Ranschburg elisme ré -
sének mindig megkülönböztetett helyet biztosít, de hamarosan – jól érzékelhetően
– leválik mesteréről. 

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1926. évi II. Országos Értekezletén
még „Az értelmi fogyatékosok kezelésének újabb útjairól” címmel, mintegy a
Fogyatékos értelem folytatásaként arról értekezik, hogy az értelmi fogyatékosok
súlyos sági fok szerinti gyógypedagógiai osztályozása (akkor idióták, imbe -
cillisek, debilisek) helyett az orvosi kezelés alapjául a degenerált, abnormis és
beteg kategóriák ajánlottak, és ennek megfelelően ismerteti a terápiás lehe tősé -
geket. (Szondi, 1927)

Néhány év múlva, 1931-ben már külföldön és itthon is nagy feltűnést keltve a
konstitucioanalízis kerül érdeklődése előterébe. „Constitutioanalysis és értelmi -
fogyatékosság” című értekezéséből tudjuk meg, hogy koncepcióváltás történt, „...
a laboratórium a különböző fogyatékosságok szemléletében nem követhette a régi
utakat – jelenti ki. „Eddig a fogyatékosságok psychológiai, psychiátriai és gyógy -



pe dagógiai megítélésenek alapját elsősorban a „fogyatékos képességek” képezték.
Tehát: az olvasninemtudás (alexia, legasthenia), a számolninemtudás (arith mas -
thenia), az irninemtudás (graphasthenia), stb., továbbá a socialis alkalmazkodni
nemtudás, (az antisocialitás, zülöttség), valamint a látási, hallási, beszéd fo gya -
tékosságok. 

Ezzel szemben a laboratóriumot nem a különböző képességek fogyatékossági
foka, és qualitása érdeklik elsősorban, hanem maguk „a fogyatékos egyének”,
akik a fogyatékos képességeket felmutatják. A laboratórium nem képesség diag -
nosztikára, nem is a fogyatékos képességek kórtani kutatására vállalkozott, hanem
a fogyatékos összegyéniségek kóroktani és kórtani megismerésére.” (Szondi,
1931/a, 4.)

“A laboratórium által képviselt eme többirányú személyiségelemzést négy 
pillérre építettük fel. Ezek: 1. A testi és elmebeli formák analizise, 2. a testi és
elmebeli reakciósformák analizise, 3. az öröklődési faktorok elemzése, és végül 4.
a miliőhatás elemzése.” (Szondi, 1931/b, 66.)

Szondi külföldön is, Kölnben, az V. Gyógypedagógiai Kongresszuson ugyan -
ebben az évben lépett fel az értelmi fogyatékos gyermek konstitucióanalizisének
és –szintézisének általa kialakított új módszereivel, és bizonyítva a többdimenziós
személyiséganalízis szükségességét aratott osztatlan sikert a monodimenzionális
irányzatot képviselő berlini konstituciós iskolával szemben (Michels, 1931).

A Szondi által oly szuggesztíven képviselt új szemléletmód, amelyet a modern
holisztikus szemlélet előfutárának tekinthetünk, nemcsak az értelmi fogyatékosok
szakterületén kamatozik.

Szondi figyelme szinte egyidőben, hasonló intenzitással fordul a dadogás felé
is, akkor még nem sejtve, hogy a majd megszületendő genoteszt mit köszönhet
ennek az érdeklődésnek. 

Amint az a gyógypedagógusok körében jól ismert, a hibásbeszédűek 
szomszédos, Festetics utcai intézetében a dadogókkal és rhinoláliásokkal végzett
konstitucióanalitikus vizsgálatok a közvetlen tanítvány Sulyomi-Schullmann
Adolf és majd Kanizsai Dezső munkássága révén a magyar logopédiát teljesen új
irányba terelik. Elég, ha csak a Sulyomi-féle pedagógiai pszichoterápiás koncep -
cióra és munkamódra utalok (Sulyomi-Schulmann, 1942). Ez Szondinak az akkor
még nemzetközileg is újnak tekinthető tételén épül fel, miszerint: „A dadogó több
mint egy olyan ember, aki egy hang, egy szó ismétlődő-görcsös beszédzavarában
szenved; a dadogó nemcsak a beszélnitudás területén extrém, szélsőséges ember -
változat, hanem egész organizációjában, egész egyéniségében extrém ember.”
(Sófalvy, 1931, 330.) Ezért a dadogók kezelését is több dimenzióban szükséges
kiépíteni, kísérletet kell tenni az egész ember organizációjának átnevelésére. 

De a szomszédos Festetics utcában a másik gyógypedagógiai intézményben, a
siketek szakterületén is hamarosan világhírnevet hozó, teljesen új gyógype dagó -
giai munkamód megszületésének lehetünk tanúi. 
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A Ranschburg tanítvány Bárczi Gusztáv, szintén a második tudósnemzedék
orvos-gyógypedagógus tagja ugyan Szonditól függetlenül, önálló úton indul el és
jár, és dolgoz ki a surdomutitas corticalis gyógypedagógiai befolyásolására új
módszert, de ha ezúttal csak „A siketség átöröklődése és az ezzel kapcsolatos
praeventio” című tanulmányát lapozzuk fel, megtudjuk, hogy sokféle előadat és
gyógypedagógiai gyakorlati tapasztalat elemzésével, de mindenekelőtt 220 siket
gyermek mintegy 8000 személyt érintő családfájának gondos feldolgozása révén
jut el – ő az adott vizsgálati anyagon 80%-os gyakorisággal – ahhoz a következ -
tetéshez, hogy „Teljesen más a helyzet akkor, ha a siketség nem érzékszervi
fogyatkozásképpen áll elő, hanem mint egy elmebeli állapotnak a részjelensége”
– annak az egész személyiségre kiható sokféle következményével (Bárczi, 1936,
82.).

Talán nem tévedés azt mondani, hogy Szondinak ehhez a szakmai tetthez is
van köze, méginkább jogos az a megállapítás, hogy ebben a főiskolán és gyakor-
ló intézményeiben akkor uralkodó irigylésreméltó alkotó légkörben valamennyi
elért eredménynek kölcsönösen köze van egymáshoz. 

Szondiról azt is tudni kell, hogy távolról sem csak a laboratóriumába vissza -
vonuló, bezárkózó, megszállott kutató. 

Pl. a már idézett kölni útján is intézményeket látogat, széleskörű kapcsolatokat
épít. Hazajőve, a Magyar Gyógypedagógiában részletesen beszámol a tapasz -
taltak ról, arról, hogy „a német és svájci pszichiátriai klinikákon és elmegyógy -
intézetekben külön „gyermekpszichiátriai osztályok” vannak 50–200 ággyal. Eme
osztályok mellett gyógypedagógiai tantermek találhatók, ahol a klinikai gyer-
mekpszichiátriai kezelések mellett gyógypedagógiai tanárok foglalkoznak a 
gyermekekkel”, és szóvá teszi, hogy „Nálunk Magyarországon a pszichiátria
művelői sajna nem igen érdeklődnek a gyógypedagógia iránt. A klinikákon, vagy
az elmegyógyintézetekben – a gyulai állami kórházon kívül – sehol sincsen külön
gyermekpszichiátriai osztály. ... Nálunk az orvos elhagyja az egyetemet anélkül,
hogy a gyógypedagógiáról, vagy a gyermekpszichiátriáról egy betűt is hallott
volna. ... Ennek a szomorú állapotnak a következménye, hogy az orvosok 
<gyógypedagógiai tudatlansága> miatt a gyógypedagógus keze alá tartozó ese -
tek számottevő része arra hivatlan egyének hálójába kerül, másrészt pedig a gyó-
gypedagógusoknak nem áll módjában gyermekpszichiátriai osztályokon az
orvossal szoros együttműködés révén ismereteinek látkörét kibővíteni.” (Szondi,
1931, 64.)

Arról is beszámol, hogy Münchenben, a Magyarországon is sokat idézett
Isserlin gyermekpszichiátriai osztályán a fiatalkorú agysérülteket a pszichiátriai
és neurológiai kezelésen kívül modern gyógypedagógiai osztályokban gyógy -
pedagógiai tanárok részesítik állandó oktatásban és nevelésben. És, „Ugyancsak
Isserlin intézete valósította meg dr. Tóth Zoltánnak a felnőttek gyógy -
pedagógiájáról régóta vallott nézetét, ... Isserlin intzézetében ugyanis felnőtt
agysérülteknél a különböző háborús, vagy baleseti sérülés kapcsán elvesztett
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szellemi képességek (beszéd, írás, olvasás, memória stb.) újrakifejlesztésére
irányuló szakkezelést mindenütt gyógypedagógusok végzik.” (Szondi, 1931, 64.) 

Kölni útjának lesz a következménye hollandiai gyógypedagógiai célú tanul -
mányútja is. A holland kollégák érdeklődését annyira felkeltik a magyar Szondi-
iskola tagjainak előadásai, hogy ott azonnal kölcsönös látogatási tervben álla pod -
nak meg. Egy év múlva már Szondi a Magyar Gyógypedagógia c. szaklap olvasóit
egy kitűnő összehasonlító gyógypedagógiai tanulmánnyal ajándékozza meg „A
gyógypedagógia állása Hollandiában” címmel. (Szondi, 1932)

Erre már csak azért is szívesen hívom fel a jelenlevő gyógypedagógus kol -
légák figyelmét, mert a holland-magyar szakmai kapcsolatok éppen a Szondi-
laboratórium utódintézményének, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének közreműködésével
leg újabbkori történelmünkben is élnek, és ezt reprezentálva a közelmúltban jelent
meg: Együttnevelési lehetőségek a holland és magyar iskolákban címmel szintén
egy igen kitűnő összehasonlító gyógypedagógiai munka a Holland-Magyar
Felsőoktatási Együttműködés keretében, a Speciális Nevelés Holland Magyar
Együttműködési Projekt támogatásával (Zsoldos-Várnai-Kool, 2003).

Szondi szerepe a gyógypedagógia tudományelméletének alakulását vizsgálva
is igen jelentős. Erről a Szondi-centenáriumon részletesen beszámoltam. (Gor -
dosné, 1993) 

Azonosul a magyar egységes gyógypedagógiai koncepcióval, s amikor Tóth
Zoltán az úgynevezett szeparatista, egyoldalú oktatási irányzatot képviselő kortárs
kollégákkal vitatkozik, Szondi segíti, támogatja a leghatásosabban. Elismerően
nyilatkozik Tóth Zoltán „sajátosan egyéni gyógypedagógiai irányzatáról”, az a
véleménye, hogy egészében „újat és értékeset” alkotott, és hogy Tóth Zoltán mun -
kás ságával új korszaka kezdődik a gyógypedagógiának, egy-egy rész-gon dolat -
köréről, pl. az orvosi és a nevelés útján történő gyógyításról kifejtett állás pont jai -
ról pedig az a jóslata, hogy „a bennük rejlő megállapításai több emberöltőn át
mér földkövei lesznek a gyógypedagógia tudományának.” (Szondi, 1934, 22.)

De Szondi nemcsak támogatja és erősíti Tóth Zoltán akkor erőteljesen táma -
dott koncepcióját, hanem az úgynevezett – itt nem részletezhető – konstitucionális
gyógypedagógia tézisekkel hozzá is járul a magyar gyógypedagógiai irányzat
továbbfejlesztéséhez (Szondi, 1930).

Szondi szerint: „A gyógypedagógia nemcsak a fogyatékos képességeket korri gáló
pedagógia, hanem a fogyatékos egyéniségeket pedagógiai, orvosi, jogi és vallás-
erkölcsi úton gyógyító egységes, tudományos disciplína.” (Szondi, 1931/a, 29.)

Szondi a 30-as évek végén, túl a kísérleti ösztöndiagnosztika, ill. a genoteszt
kidogozásán, már egyszerűen és röviden így fogalmaz: „A laboratórium a 
gyógyító-nevelés szolgálatában álló kutató intézmény.” (Szondi, 1939, 1.)

A laboratóriumban folyamatosan vezetik a fogyatékosok 1930-ban felállított
családi kataszterét, a kutatási célokon túl azért is, hogy „Ha egyszer kötelező lesz
a házasság előtti orvosi vizsgálat, úgy ez a kataszter a hatósági közegeknek
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„egészségügyi priuszok” beszerzése céljából rendelkezésre fog állni.” (Szondi,
1939, 1.)

De ösztöndiagnosztikáját is a köz szolgálatába gondolja állíthatónak. Terve az
volt, hogy a véradóközpontokhoz hasonlóan, az emberek ösztöncsoportját
meghatározni tudó „lelki támasztnyújtó állomásokat” kellene létrehozni, ahol a
segítséget ígénylő ember, szakember közvetítésével, olyan segítőt találhat, aki
azonos ösztöncsoportba tartozik. 

A nevelhetőségről és a gyógyító-nevelésről kidolgozott téziseit az ösztön és
nevelés c., 1940-ben publikált tanulmányában követhetjük, mai szemléletünk bir-
tokában olykor nem titkolható ambivalenciával. 

„Az ösztön és nevelés kérdéseinek megközelítésére egy igen egyszerű 
becslési számmal dolgoztam – írja – éspedig az egy-és kétpetéjű ikrek meg egye -
zési és eltérési hányadosával.” (Szondi, 1940, 98.) 

Polgár Magda gyógypedagógusnő segítségével 97 ikerpár adatait dolgozza
fel, lenyűgöző precizitással. 

Négy alapszükséglet megegyezési és eltérési hányadosa alapján veszi számba
a lehetőségeket, pontosan felsorolva, megnevezve a legkönnyebben, az aránylag
nehezen és legnehezebben nevelhető ösztöntörekvéseket.

Szondit különösen foglalkoztatja az ún. „adequát nevelő” kísérletes kivá lasz -
tásának problémája. 

Kérdései: Milyen alapon célszerű a gyermekeket nevelési csoportokba és
iskolai  osztályokba beosztani? Ki legyen e csoportok vezetője a rendelkezésre
álló nevelők közül? Mitől függ a nevelés sikere?

Az adequát ösztöncsoportba tartozó nevelő nem más mint a közismert Szondi-
féle „lelki karó”, csavargó, szökős, kóborló, erős felindulásban súlyos testisértést
elkövető fiatalkorú bűnözők esetében, akikben Szondi szerint nagyfokú hit -
szükséglet él elrejtve, a „vallásos lelki karó”. 

„Nevelési kísérleteinknek gyakorlatilag fontos megállapítása – összegzi
Szondi –, hogy nem elegendő a nevelő és a gyógyítandó egyén rejtett ösztön ten -
den ciáit felkutatni; sikert akkor várhatunk, ha ismerjük mind a nevelendő, mind a
nevelő ösztönalkatát, ösztöncsoportját és ezek alapján kötjük a neveltet a neki ösz -
tönalkatilag fajlagosan megfelelő nevelőhöz. Igaz, – folytatja – hogy vizs -
gálataink megfosztanak minket attól az ábrántól, hogy vannak „igazi jó nevelők”,
kik mindenki számára egyformán kitűnőek; ehelyett azonban oly exakt vizs gá -
lattal gazdagodtunk, melyre – nézetünk szerint – a nevelő-kiválasztás, a csoport-
és osztályképzés nehéz feladatát biztosabb alapokra fektetjük. Különösen fontos
volna ennek az elvnek a keresztülvitele a javítóintézetekben” (Szondi, 1939, 2.).

Szondi az ösztön és nevelés témakörben Magyarországon végzett munkás -
ságát az 1940-es évek végén még Svájcban is folytatja, legalábbis ilyen tárgyú
szemináriumot vezet és ott is tervezi „lelki támasznyújtó állomások” felállítását.
Bürgi Meyer közlése alapján tudjuk: Szondi „Úgy látta, hogy ösztöndiag nosz ti -
kája megfelel annak a schilleri gondolat által felvetett igénynek, hogy az emberek
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számára is dolgozzanak ki egy linnéi osztályozási rendszert: az embereket tehát
fel kellene mérni és el kellene helyezni az ösztöndiagnosztika faktoriális koor -
dinátarendszerében.” (Bürgi Meyer, 1994, 163.) 

A folytatásról nincs további adatom, azt azonban elmondhatom, hogy ha
Magyar országon a II. világháború után közvetlenül még van is gyógypedagógus,
aki propagálja Szondinak ezeket a nézeteit, 1950 után már nincs. Hivatalosan
Szondi egész munkássága indexre kerül, s amikor az 1980-as években nevét már
nemcsak rövid főiskolai és egyetemi tananyagok és a Szondi tesztet rejtőzve
használó pszichológusok idézik, a gyógypedagógia időközben teljesen átalakult
gyakorlata már nem tud mit kezdeni az 1930-as évekbeli Szondi-féle ösztön -
hányadosokkal.  

Mint ahogy a ma gyógypedagógus-jelöltje is valószínűleg riadtan olvassa a
Fogyatékos értelem c. műben a tudós biológusnak a korabeli genetika nyelvén
leírt száraz, rideg fejtegetéseit „az értelem faj- és néphygiénéjéről”, „a hitvány és
értéktelen egyedekről”, „a gyengeelméjűek internálásáról, házasságkötésének
megakadályozásáról, nemzőképességének művi sterilizálás, ill. kasztrálás útján
történő mesterséges megszüntetéséről”, és leteszi a könyvet anélkül, hogy a
befejező bekezdéseket is elolvasná. 

Szondi sem gondol még arra az 1920-as években, hogy majd mennyire vissza
lehet élni a prevenció gondolatával, a különböző fogyatékosokról készült 
nyilvántartásokkal, de könyve végén így is hangsúlyosan felhívja a figyelmet arra,
hogy az orvos, a pedagógus, a törvényhozó és a társadalom minden tagja mindig 
gondoljon arra, hogy a meghozandó rendeletek, törvények mindenkor az „e m b e r-
re” fognak vonatkozni, azoknak emberre szabottaknak kell lenniük. (Szondi,
1925, 338–339.)

Szondira is vonatkozik az, hogy megítélése csak egész pályafutása, egész
életműve, és hozzáteszem, hogy egyéni sorsa ismertében lehetséges. 
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