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DR. BENEDEK ISTVÁN

Életének első felét  Szondi  Lipót Magyarországon töltötte,  pontosan 1893 márciustól  1944
júliusig.  Gyermekkorától  orvosnak  készült.  Még  mielőtt  a  diplomáját  megszerezte  volna,
kitört az első világháború, amelyet végigszolgált előbb szanitécként, majd orvosi beosztásban.
91 éves korában adott interjújában azt a meglepő kijelentést tette, hogy életében nem érezte
olyan jól magát, mint a háború idején. Pedig a legnehezebb frontokon teljesített szolgálatot.
A háború volt az igazi orvosi iskolája. Utána az Apponyi-poliklinikán és párhuzamosan a
Gyógypedagógiai  Főiskolán  dolgozott  a  psychiater  Ranschburg professzor  mellett.  Igen
hamar megszerezte az idegorvosi és belgyógyászi szakképesítést.

Érdeklődését a szakmának olyan ágai kötötték le, amelyek az 1920-as években újdonságnak
számítottak: endokrinológia, konstitúcióstan, genetika, antropometria és psychoanalysis.

A globális módszer, amellyel ezeket a tudományokat összekapcsolta, indokolttá tesz egy
univerzális elnevezést: konstitúció-analízis. A konstitúció fogalmát tág értelemben használta.
E színes tárgykörben sorozatosan írta tudományos cikkeit és monográfiáit magyar és német
szaklapokba, rendszeresen részt vett nemzetközi konferenciákon. Ennek révén neve nemzet-
közileg ismertté vált, mielőtt még a sorsanalízissel foglalkozott volna.

A poliklinikától időközben megvált, a Gyógypedagógiai Főiskolán tanszéket kapott, és
egy néhány helyiségből álló, szerény intézetet („a laboratórium” – ahogyan neveztük), itt
vették körül egyre nagyobb számban a tanítványai és önkéntes munkatársai.

1936-ban  medikusként  kerültem  Szondi laboratóriumába,  nyolc  éven  át  dolgoztam
mellette, pontosan a kivándorlása napjáig.

A laboratóriumban ekkor  még konstitúcióanalítikus  munka  folyt,  de  nem maradhatott
észrevétlen,  hogy  Szondit a  rutin  munka  mellett  valami  egyéb  érdekli  A „sorsanalízis”
kifejezés még nem született meg, a választás – amit később ösztönös választásnak nevezett –
már itt-ott fölmerült a konstitúcióanalítikus tanulmányaiban.

A laboratórium vizsgálati anyagát elsősorban az értelmi fogyatékosok gyógypedagógiai
iskolája  szolgáltatta,  emellett  a  fiatalkorúak bírósága,  amelynek vezetője  a  gyermekkori
bűnözés lélektani hátterét szerette volna megismerni. Érthető, hogy ebben a speciális anyag-
ban aránylag sok epilepszia fordult elő, tovább epilepszia-ekvivalensnek számító pirománia,
poriománia, sőt kleptománia is.

Szondi ezzel kapcsolatosan két dologra lett figyelmes. Elsőként arra, hogy az epilepszi-
ások és családtagjaik közt feltűnően sok a migrénes, dadogó, bevizelő és balkezes. Vala-
mennyi felsorolt tulajdonságot az érrendszer görcsös összerándulásaival hozta kapcsolatba,
és a jelenséget paroxizmusnak vagy paroxizmalitásnak nevezte el.

* A Szondi centenáriumon (1993. április 14-én a Magyar Tudományos Akadémián, az 
ünnepélyes megnyitáson francia nyelven elhangzott előadás.
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Másodszor:  az ilyen egyének családfáin azt az originális megállapítást  tette,  hogy az
összeházasodó élettársak rokonságában gyakran találni azonos kóros sajátságot – például
epilepsziát vagy annak ekvivalensét mind a férj, mind a feleség rokonainál, noha ők maguk
nem szenvedtek ilyen betegségben.

- Figyeljék meg - mondotta -, hogy a párok nem véletlenül választják egymást, hanem rejtett
génrokonság alapján. A házasságok nem az égben köttetnek, hanem a latens recesszív génekben.

Így kezdődött.
Ettől  kezdve  figyelmünket  erőteljesen  az  azóta  genotrópnak nevezett  családkutatásra

fordítottuk. Kiderült, hogy az összeházasodások vizsgálatával hallatlanul gazdag vadászterü-
let nyílt meg előttünk. Már nemcsak a paroxizmális jelenségek mutattak génikus összefüg-
gésekre, hanem feltárult az ösztönkórtan széles skálája, annak valamennyi szocializált és
szublimált megjelenési formájával. Lépésről lépésre bővítette Szondi az ösztönök körét, míg
csak el nem jutott ahhoz a nyolc ösztöntényezőhöz, amelyeknél megállapodott, s amelyeket
ma világszerte egyformán ismernek mindenütt.

- Az  ember  sorsa  olyan,  mint  egy  jól  megszerkesztett  regény:  ösztönös  választások
sorozata - mondta Szondi, s ezzel megszületett a sorsanalízis tudománya.

Pusztán történeti  érdekesség kedvéért  fölbukkan a  kérdés:  mikor?  Mikor  lehetett  az  a
pillanat, amikor Szondi fölfedezte vagy elhatározta a genotropizmust?

Különös módon erre  a kérdésre  szóban és írásban  Szondi mindig azt  a választ  adja:
1937-ben. Legutóbb, 91 éves korában nyilatkozta ezt egy video-riporternek.

Holott könnyen bebizonyítható, hogy ez tévedés. 1937-ben a sorsanalítikus ösztönrend-
szer rég készen volt, a genotróp családkutatás javában folyt, és a hosszadalmas genealógiai
vizsgálat helyettesítésére kitalált Szondi-teszt már használatos volt.

Mint  mindenki  tudja,  az  első  idegennyelvű  sorsanalítikus  közlemény,  az  Analysis  of
Marriages 1937-ben  jelent  meg  a  Révész  Géza által  szerkesztett  Acta  Psychologicában,
Hágában. Ennek előzménye a következő:

Révész Géza Amsterdamban volt  a pszichológia professzora. Ebben az időben gyakran
fordult  meg  Budapesten,  ahol  a  leánya  iparművészetet  (kerámiát)  tanult.  Szondit csak
felületesen ismerte.  Egy nyári  utazás  alkalmával  történetesen  összetalálkoztak Semmering
vasúti pályaudvarán, ahonnan együtt utaztak tovább. Az idő jól telt:  Szondi szenvedélyesen
előadta  Révésznek a  sorsanalízis  elméletét,  elsősorban a  családfákon észlelhető génvonzás
(genotropizmus) jelenségét. A professzort, noha nem volt psychoanalítikus (vagy talán éppen
azért) annyira magával ragadta az új elmélet, hogy leszállásuk előtt felajánlotta  Szondinak:
írjon egy tanulmánysorozatot, ő közölni fogja az Acta Psychologicában. És egész életre szóló
barátságot kötöttek.

Szondi hazaérve azonnal munkához látott, három hónap alatt megírta tanulmányát, mint a
Contributions to Fate Analysis I.  kötetét,  megrajzoltatta hozzá a sok családfát, lefordíttatta
angolra - és a következő év tavaszán már meg is jelent.

Ez a következő év volt 1937. Nem nehéz belátni, hogy ha a 80 oldalas monográfia ekkor angolul
megjelenhetett, annak az előző évben kellett elkészülnie, és csak akkor készülhetett el, ha a családfák
és esetleírások már korábban megvoltak - vagyis az 1937-es esztendő csak annyiban tekinthető a
sorselemzés születésnapjának, hogy ekkor jelent meg róla az első nyomtatott közlemény.

Van más bizonysága is annak, hogy az 1937-es év nem a kezdet volt, hanem a folytatás:
ekkor kezdte meg a Calderoni et Co cég a  Szondi-teszt sorozatgyártását. Ehhez azonban
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előzetesen ki kellett találni az egész ösztönrendszert, feltalálni a tesztet, megtalálni hozzá a
megfelelő  hívóképeket,  ezeket  kipróbálni,  csereberélni,  sokszorosítani,  a  munkatársaknak
kiadni használatra, az eredményt statisztikusan feldolgozni, végre a használhatóságról meg-
bizonyosodva elkezdeni a nyilvános terjesztést... ez nem féléves munka.

Több történetet terjeszt maga Szondi arról, hogyan és mikor támadt benne a génrokonság
ötlete. Közismert annak a házaspárnak az esete, ahol a feleség elsírja különleges panaszát, majd
megkérdi: látott már ilyet, doktor úr?  Szondi visszaemlékszik egy idős páciensére, hasonló
panaszokkal, mire a férj halkan megszólal: ez az asszony az édesanyám volt... Dosztojevszkij
is mindig szóba kerül, szentekből és gyilkosokból álló családjával, és Henry Troyat Doszto-
jevszkij-biográfiája, amelyből Szondi az életrajzi adatokat merítette, csakhogy nem meríthette
1940 előtt, mert Troyat a könyvét '39-ben fejezte be, és még le is kellett magyarra fordítani.

Ha  tőlem kérdenék,  mikor  volt  a  sorsanalízis  születésnapja,  azt  felelném:  az  első
világháború alatt, amit Szondi merőben szokatlan boldogság állapotában élt át, noha hasmánt
csúszás  közben  gránátrepesz  fúródott  a  hátizsákjába,  s  szerencsésen  fennakadt  Freud:
Álomfejtésének szétroncsolt  lapjain.  Ha ebbe nem haltam bele,  gondolhatta  Szondi,  akkor
örökké fogok élni, és feltétlenül valami rendkívülit fogok föltalálni.

Bámulatosan tudott hinni a tehetségében és az elhivatottságában, mindenekfelett a sorsban.

Eredeti közlemények

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Általános Gyógypedagógiai Tanszék

Szondi és a korabeli
magyar gyógypedagógia*

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Amikor Szondi Lipót 1927-ben, mint a Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium
vezetője a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola státuszába lép, már nagyon sokat tud a

* A Szondi-centenáriumon (1993. április 15-én) a BGGYTF-en, a tudományos ülésen 
elhangzott előadás
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