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SZONDI LIPÓT HUMÁNBIOLÓGIAI MUNKÁSSÁGA
Adatok a magyar embertani kutatások történetéhez
Buday József
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék, Budapest
BUDAY, J.: Hum an Biological Activity o f Lipót Szondi. Data to the History o f Hungarian
Anthropological Research. The centenary o f Leopold Szotidi's birthday was celebrated this year (1993). He is
well known in psychology as the author o f the insticl diagnostic test and the fate analysis. Human biological
research in his laboratory (State Laboratory o f Pathophysiology and Therapy o f Handicapped Children) was
also wide and important. After summing up the biographical data, the author discusses Szondi's view
concerning the growth and constitution in detail. Based on his special concept o f constitution, the existence of
the so called biological atomic weight was assumed fo r better understandig o f human personality, in analsgy
with Mendelejew's periodic system arranging the elements according to their atomic weight. By help o f this
idea we can better follow Szondi's development from the psychiatry to fa te analysis. — Some other fields o f his
work as endocrinology and genetical studies arc also referred.
Key words: L. Szondi; Growth and Development; Physique; Endocrinology; Human Genetics.

A gyógypedagógia történetéből ismert szakemberek közül sokat folytattak embertani,
humánbiológiai tanulmányokat. Munkásságuknak ez a része kevéssé ismert, nemcsak a
gyógypedagógiai, hanem az embertani kutatások hazai történetében is. Szondi Lipót
születésének századik évfordulóját ünnepeltük ebben az évben. Neve elsősorban a
lélektanból ismert: a Szondi-féle ösztöndiagnosztikai teszt és a sorsanalitikai kutatások
fűződnek hozzá. Humánbiológiai munkássága olyan sokrétű, hogy áttekintése egy rövid
dolgozat keretében reménytelen vállalkozásnak látszik. Részletesen ezért csak
növekedési, alkattani és endokrinológiai kutatásaival foglalkozom.
Néhány életrajzi adat: 1893-ban született Nyitra mellett. Tanulmányait a Pázmány
Péter Tudományegyetem Orvostudományi Karán fejezte be, majd az Apponyi Klinika
Pszichiátriai Osztályának Endokrinológiai Ambulanciáját vezette. 1927-ben alakult meg
az Állami Gyógypedagógiai Kórtani Laboratórium, melyet 1940-ig vezetett. Ekkor az
ismert törvények miatt le kellett mondania katedrájáról. 1944-ben Bergen-Belsenbe
deportálták. A háború után Svájcban telepedett le. 1969-ben alakult meg Zürichben a
Szondi Institut magánalapítvány a sorsanalízis kutatása céljából. 1986-ban, 92 éves
korában halt meg.
A Szondi Laboratórium oktatási és kutatási feladatok megoldására alakult. Az
oktatási feladatokat egy később íródott beszámolóból ismerjük (Sófalvy 1939a). Eszerint
célul tűzték ki a gyógypedagógus hallgatókat "bevezetni az általános biológia és a
fogyatékosságok kortanának tudományába". Másrészt a gyermekpszichiátria iránt
érdeklődő orvosokat és pszichológusokat akarták továbbképezni.
A kutatás fő célkitűzései Szondinak két évvel az alapítás után íródott beszámolójában
olvashatók (Szondi 1929). Eszerint "minden fogyatékos egyént öt szempontból tettünk
vizsgálat tárgyává: 1. öröklődés, 2. testalkat, 3. elmealkat, 4. pszichoszomatikus
funkciók és 5. pszichoszomatikus fejlődés”.
Témánk szempontjából egyik legfontosabb műve (Szondi 1929) az "Iskolás gyerme
kek testi méretei" (ref.: Färber 1930), amely 952 budapesti "szegénysorsú" gyermek
vizsgálatán alapul. Mint a bevezetőben írja, munkájának kettős célkitűzése volt. Egyfelől
összehasonlítási alapot kívánt teremteni az iskolaorvosok számára, akik a budapesti
29

225

TESTTÖMEG

TESTMAGASSAG

TESTTÖMEG

TESTMAGASSÁG

Életkor (év)

/. ábra: Fiúgyermekek testmagasságának és testtömegének "nonnál övei" (Szondi 1929) a mai növekedési
referencia-értékekhez (Eiben — Pantó 1986) viszonyítva
Fig. 1: "Normal zones" of height and weight in boys (Szondi 1929), compared to the Hungarian National
Growth Standards (Eiben & Pantó 1986)
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2. ábra: Leánygyermekek testmagasságának és testtömegének "normál övei" (Szondi 1929) a mai növekedési
referencia-értékekhez (Eiben — Pantó 1986) viszonyítva
Fig. 2: "Normal zones" of height and weight in girls (Szondi 1929), compared to the Hungarian National
Growth Standards (Eiben & Pantó 1986)
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gyermekek testi fejlettségét külföldi táblázatok alapján kényszerültek megítélni. Meg
kell jegyezni, hogy ebben az időben Szondi túl van már "A fogyatékos értelem" című
művének (1925, ism. Révész 1926) megírásán és részben az értelmi fogyatékosság
aetiologiájára vonatkozó kutatásain (Szondi 1926, 1927a). Feltehetőleg tehát neki
magának is komoly nehézséget okozott a megbízható összehasonlítási alap hiánya
(Szondi 1929). Másfelől — mint írja — "a nagyvárosi szegénysorsú gyermekek
alkatának, habitusának meghatározását" is célul tűzte ki, mégpedig a testméretekből
kiszámított mutatók alapján.
Ez a munka az első budapesti növekedésvizsgálatok egyike, és országosan is az elsők
közül való. Bartucz 1923-ban publikált műve előzi meg, amely 36,646 vidéki gyermek
adatain alapul. Szondit követi Braunhoffnemek a fővárosi elemi iskolákra vonatkozó,
1930-ban publikált munkája, valamint Németh László híres műve, "A medve utcai
polgári" (1937). Szondi ismerte és idézi Bartucz munkáját és saját eredményeivel
összehasonlítva megállapította a városi gyermekek növekedésének meggyorsulását a
vidékiekhez képest.
A könyvet olvasva feltűnik annak rendkívül gondos elméleti alapvetése. Az értékelést
abban a korban egészen szokatlan matematikai apparátussal végezte. A testméreteknek
nemcsak az átlagait és a hozzájuk tartozó "állandó eltérést", azaz a szórást adja meg,
hanem meghatározza a "normalitás" övét, amely M±2a érték. Ez az öv az eloszlás
95,5%-át lefedi, és így bízvást kijelenthető, hogy az ezen kívül eső érték "nem
normális".
Eredményeit a ma érvényes országos növekedési sztenderdekhez (Eiben és Pantó
1986) viszonyítva látható, hogy az akkor élt budapesti fiúk magasságának átlaga a maiak
25. és 3. percentilise között van, testtömegüké az 50. és a 25. percentilis között (1.
ábra). A leányoknál a testmagasság átlaga a 25. és a 10. percentilis közé, míg a
testtömeg az 50. és a 25. percentilisek közé esik (2. ábra). Látható, hogy az akkori
M±2o öv sokkal szélesebb, mint a mai 3. és a 97. percentilis közé eső terület. Egy adott
magassághoz tartozó testtömeg abban az időben nagyobb volt, mint ma: ebben az
összehasonlításban az átlagok mindkét nemben az 50. és a 90. percentilis között vannak
(3., 4. ábra).
Nincs helyünk részletesen elemezni e régi testméret átlagok és az újabb méretek
eltéréseit. A magyarázatban két tényezőt bizonyosan figyelembe kell venni. Egyfelől a
szekuláris növekedésváltozást, mert a vizsgálatok között mintegy hat évtized telt el.
Másfelől azt a rendkívül nagy különbséget, mely az akkori "szegénysorsú" és a mai
átlagos gyermekek életkörülményei között van.
Úgy tűnik, hogy Szondi munkáiban tudatosan törekedett a matematika
felhasználására. Két adatsor összefüggésének vizsgálatára ebben az időben terjedt el a
korreláció számításának módszere. A fogalmat még Galton vezette be, kiszámítására
azonban a gyakorlatban is alkalmazható képletet csak a század végén közölt Pearson.
Ismerjük Szondi egyik korai munkáját, egy Focher Lászlóval még 1919-ben közösen
tartott előadását. Öt különböző tényező — közöttük két testméret, a koponya körfogata
és kapacitása — összefüggéseit vizsgálták, kiszámítva a korrelációs mátrixot.
Közbevetőleg megjegyezzük, hogy e méréseket azért végezték, mert összefüggést
tételeztek fel a koponya alakja és az agy teljesítőképessége között. E mérések nem
voltak hiábavalók, akkor sem, ha ma már tudjuk, hogy ez az álláspont nem tartható. A
koponya rendellenes növekedése esetén ugyanis a fejméretek elősegíthetik a helyes
diagnózis felállítását.
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1. táblázat. A constitutio (személyiség, alkat) fogalmának változása
Table 1. Changes in term of constitutio (personality, physique)
Krauss (cit. Szondi 1931)
"Constitutio az összegyéniség, tehát az egyén a maga teljes külső fonnai megjelenésével,
habitusával, anatómiai structurájával, sajátos belső organisatiójával, egyéni testi és elmebeli
modorával életjelenségeinek sajátosan egyéni perodicitásával, és a külső, belső milieuhöz
való egyéni alkalmazkodó-képességével."
Allport 1937 (cit. Pálhegyi 1992)
"A személyiség azoknak a pszichofizikai rendszereknek a dinamikus organizációja az
egyénben, amelyek jellegzetes viselkedését és gondolkodását determinálják.”
Eiben (1972)
"A testalkat a felnőtt ember morfológiai alkata, amely a genetikus adottságok mani
fesztálódása nyomán és a környezeti hatásokra bekövetkező adaptációs folyamatok eredmé
nyeképpen alakul ki."

1927-ben került sor a Magyar Gyógypedagógiai Társaság egy ülésére. Ezen először
dr. Juvancz Ireneusz matematikatanár beszélt a korrelációszámítások főbb irányelveiről,
majd Szondi tartott előadást gyakorlati felhasználásukról. Fejtegetései e számítások fel
tételeiről, korlátáiról és eredményeik értelmezéséről ma is megállják a helyüket, annak
ellenére, hogy ma a felvetett problémák egy részének megoldására számos hatékonyabb
számítási mód áll rendelkezésre. A korrelációs együttható számítását ma megelőzi az
összefüggés természetének vizsgálata, hogy tudniillik a két változó közötti kapcsolat mi
lyen függvénnyel írható le. A korrelációs mátrixot továbbá önmagában ma ritkán hasz
náljuk, inkább csak mint a főkomponens- vagy a faktoranalízis közbeeső lépését.
Csak elismeréssel adózhatunk e törekvéseknek, ha meggondoljuk, hogy a számításo
kat papírral és ceruzával végezték. Megkönnyítésükre a meglehetősen drága és nehézkes
mechanikus számológépeken és az inkább csak a mérnökök által használt logarlécen kí
vül csak néhány szellemes számítási mód állt rendelkezésre. Közülük egyesek Szondi
munkáiban is olvashatók. Nagyobb méretű adatmátrixok feldolgozására azonban ilyen
módszerekkel gondolni sem lehetett.
A testméretekre vonatkozó idézett munkája tartalmaz alkattani vonatkozásokat is. Az
alkatfogalom fejlődésének részletes áttekintését mellőzve, csak megemlítjük, hogy a hú
szas—harmincas években a constitutio fogalma közelebb állt ahhoz, amit ma a szemé
lyiség alatt értünk. Abban az időben mások is hasonlóan használták — példaképpen Né
meth László egy tanulmányát említhetjük (cit.: Eiben 1992). Az ismeretek specializáló
dása következtében azután az eredeti constitutiofogalom két irányba fejlődött tovább: a
pszichológusok a személyiségfogalmat, az antropológusok a testalkat fogalmát alkották
meg belőle (1. táblázat). Szondi könyvének ebben a fejezetében Kaup módszerét hasz
nálta. Ismeri azonban és munkatársaival együtt alkalmazza (Szondi 1930, 1931, 1936,
Füzesi 1940, 1940a, Sulyomi-Schumann 1939) a korábbi alkattani elméleteket, így pél
dául az olasz és a német iskolát. Kaup módszere azonban abban az időben nagyon kor
szerűnek számított, mert a testméretek korrelációin alapul, és így a szubjektivitást csök
kenti. Ha szabad erre emlékeztetni, Sheldonnak a testalkattani kutatásokat forradalmasí
tó munkája csak 1940-ben jelent meg.
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3. ábra: Fiúgyermekek testmagassághoz viszonyított testtömegének "nomtál övei" (Szondi 1929) a mai
növekedési referencia-értékekhez (Eiben — Pantó 1986) viszonyítva
Fig. 3: "Normal zones" of weight-for-height in boys (Szondi 1929), compared to the Hungarian National
Growth Standards (Eiben & Pantó 1986)
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4. ábra: Leánygyermekek testmagassághoz viszonyított testtömegének "normál övei" (Szondi 1929) a mai
növekedési referencia-értékekhez (Eiben — Pantó 1986) viszonyítva
Fig. 4: "Normal zones" of weight-for-height in girls (Szondi 1929), compared to the Hungarian National
Growth Standards (Eiben & Pantó 1986)
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Mint Szondi egy másik művében olvasható: "A konstitucionális emberszemlélet vég
célja oly módszert adni az emberiségnek, amelynek alapján meghatározható volna az
egyén helye és értéke az emberek természetes rendszerében" (Szondi 1935). E sajátos
rendszer mögött valamilyen ismeretlen faktort, egy "képletes biológiai atomsúlyt" felté
telez. Ennek alapán az emberi variációk idővel a kémiai elemek Mengyelejev-féle perió
dusos táblázatához hasonló rendszerbe lesznek foglalhatók. Ez a táblázat ugyan 1869ben jelent meg, de belső logikája csak ebben az időben vált általánosan ismertté. Világo
san nyomonkövethető tehát Szondi gondolkodásának fejlődése, amely az endokrinoló
giától és az antropometriától a genetikán és a konstitució sajátos felfogásán keresztül az
ösztöndiagnosztikai teszt megalkotásáig vezetett. Ez a teszt voltaképpen egy kísérletnek
fogható fel arra, hogy az ösztönök segítségével valamilyen rendszert vigyünk az emberi
személyiség rendkívüli sokféleségébe.
A konstitucionális vizsgálatoknak abban az időben jelentős fejezetét képezték a kapillármikroszkópiai vizsgálatok. A körömágy kapillárisainak mikroszkópos vizsgálatából
széles körű következtetéseket vontak le. Ismeretes az a vita, amely az V. Német Gyógy
pedagógiai Kongresszusonn alakult ki Szondi és a berlini iskola képviselői között a konstitucióanalízis tárgyában (Szondi 1931). A berlini iskola képviselői "kapillármikroszkópiai személyiségelemzésről" beszéltek, és egyedül e vizsgálatok alapján kívánták követ
keztetni a "rendellenes vagy fogyatékos fejlődésre". Kapillármikroszkópiai vizsgálatokat
abban az időben Magyarországon is végeztek a Laboratóriumban, de máshol is
(Szegeczky 1937).
A vitában budapesti irány képviselői, Szondi és munkatársai a többdimenziós megkö
zelítés mellett foglaltak állást, amelyet a következő "pillérekre építettek: 7. a testi és el
mebeli formák analízise; 2. a testi és elmebeli rcakciósformák analízise; i . az öröklődési
faktorok elemzése; 4. a milliőhatás elemzése.”
Újabb szóhasználattal élve: egyszerre biológiai, pszichológiai, genetikai és szocioló
giai megközelítésről van szó, amely célt máig sem sikerült maradéktalanul elérni.
A konstitűciónak az 1. táblázatban olvasható meghatározása tartalmazza az egyén ér
tékének fogalmát, mely biológiai jellemző. Szondi szerint ugyanis "extrem variationak
kell mondanunk minden olyan tulajdonságot, melynek eltérése az arithmetikai középtől
jobbra vagy balra nagyobb, mint az állandó eltérés kétszerese." Az extrém variánsok
biológiailag mindig csökkentértékűek, tekintet nélkül arra, hogy az eltérés pozitív vagy
negatív irányű-e (Szondi 1930). Számuknak meg a csoport létszámának hányadosa adja
a biológiai eltérési quotienst (Biologischer Abweichungsquotient), mely "mennél na
gyobb . . . szóval mennél több extrém tulajdonság jut a csoport minden egyes
tagjára . . . annál kisebb a csoport biológiai értéke".
Szondi munkásságának fontos fejezetét teszik ki endokrinológiai művei (Szondi
1923, 1926, 1939, é.n.). A késői olvasó csodálkozva és némileg értetlenül vedszi tu
domásul, hogy megfigyelések, kórbonctani adatok és néhány — mai szemmel nézve bi
zony meglehetősen durva — mérés alapján napjainkban is helytálló következtetéseket
vontak le. így például a sella alakjából — mely röntgen-felvételeken látható —
következtettek a hypophysis rendellenes működésére. Ebben az időben ismerték már a
legtöbb hormon hatását, de biokémiájukról vagy működésük mechanizmusáról csak
nagyon keveset tudtak.
A laboratórium kutatási célkitűzései közé kezdettől fogva beleértették az örökléstani
kutatásokat, amelyekből számos munka született (Szondi 1930, 1935, 1936, 1936a,
1937, Bárczi 1941, Kozmutza 1941, Sófalvi 1939). Ezen belül három területtel
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foglalkoztak kiemelten: a dadogás és a farkastorok okozta beszédzavar, valamint a fia
talkorú bűnözés átörökítésével. 1930-ban kezdték felállítani a fogyatékosok úgynevezett
családi kataszterét. Ebből a célból tanulmányozták a fiatalkori bűnözések és a
neurózisok öröklődési menetét, valamint az öröklött és környezeti ártalmak szerepét a
fogyatékosságok kialakulásában. E kutatások végső célja a fogyatékosságok megelőzése
volt, olyan módon, hogy adatokat szolgáltattak volna a később megvalósítandó házasság
előtti kötelező orvosi vizsgálat számára. Ennek megértéséhez figyelembe kell venni,
hogy az úgynevezett "cselekvő eugenika" korában vagyunk. Ez a kérdés Szondit magát
is foglalkoztatja.
A Szondi teszt elméleti alapját képező génrokonság elmélete vagy a genotropikus
választások tana nem állja ki a mai genetikai ismeretek kritikáját. Lehetséges, hogy ez az
egyik oka annak a vitának, mely az ösztön-diagnosztikai teszt és a sorsanalízis körül a
mai napig sem ült el teljesen. Másfelől azonban a tesztet tanítványok és munkatársak
serege rendkívül szigorú statisztikai elemzésnek vetette alá szerte a világon. Egybe
hangzó tapasztalataik szerint a teszt kiválóan működik, annak ellenére, hogy elméleti
alapjainak egy része nem tartható.
Valószínűleg nem járunk messze az igazságtól, ha megállapítjuk, hgoy Szondi ide
jében a kutatók, ugyanúgy mint ma, a felfedezett jelenségeket megpróbálták megmagya
rázni. Ezt természetesen csak a kor ismereteinek szintjén tehették, ugyanúgy, ahogy
tesszük ma is. És lehetséges, hogy ötven év múlva, az akkori ismeretek alapján a mi
munkánk is kritika tárgya lesz.
Szondi kiterjedt munkássága következtében a tudományok rendkívül széles körét volt
képes szintetizálni. A mi korunk sajnos inkább a specializációnak kedvez. Az ismeretek
ugyanis olyan mrétékben elmélyültek egy-egy szűkebb szakterületen, hogy abban igazán
a specialisták képesek tájékozódni. Csak kevesek vannak birtokában olyan széles körű
tudásnak, amely egy probléma megoldásában több tudományterületet képes egyidejűleg
alkalmazni. Sajnos, ez a helyzet kevésbé kedvez az olyan szakmák fejlődésének, ame
lyek több tudomány határán alakultak ki.
*
A Magyar Biológiai Társaság Embertani Szakosztályának 1993. december 13-i szakülésén elhangzott
előadás; közlésre beérkezeti: 1993. december 23-án.
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