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A pszichiátriai betegek kezelésének történetéről számos áttekintő munka 
született, jelen tanulmányban szűkebben a hazai intézménytörténeti 
vonatkozásokon keresztül mutatjuk be, hogyan is fejlődött az 
elmebetegek kezelése 1952-ig. Az elmebetegségekről szóló történeti 
források alapján azt tapasztaljuk, hogy a különböző korszakokban sokat 
módosult az orvostudományi, illetve az általános emberi hozzáállás. 
Mindez az ideológiák és a tudományok fejlődésének hatására következett 
be, mert eltérő kontextusban jelent meg az elmebetegségekről alkotott 
tudás, ezért fejlődése sem lineárisnak sem pedig progresszív 
irányvonalúnak nem mondható. A mentális rendellenességek etiológiája 
tekintetében három meghatározó általános elmélet különíthető el, melyek 
egymással párhuzamosan is jelen voltak, és napjainkban is jelen vannak. 
Vázlatos bemutatásra kerülnek a természetfeletti elméletek, a 
szomatogén (testi eredetű) elméletek, valamint a pszichogén (lelki 
eredetű) elméletek. Áttekintést nyújtunk arról, miként teremtődött meg 
hazánkban a mentális betegek intézményi ellátása, melynek origójaként 
az 1839-ben megalapított első magyar Őrjintézetet tekintjük. 

 
Bevezető 
 
Az elmebetegségekre számos utalást találhatunk az emberiség történeti 
forrásaiban. Mivel az idők során különböző ideológiák és 
tudományfejlődési tendenciák jelentek meg, ezért eltérő kontextusban 
alakult az elmebetegségekről alkotott tudás is, melyet az őskortól kezdve 
a 20. század közepéig tekintünk át. Azért eddig az időpontig, mert ekkor 
történt egyfajta „tudományos robbanás” a pszichiátrián belül: megalakult 
az Amerikai Pszichiátriai Társaság (1952), kiadták az első pszichiátriai 
diagnosztikai kézikönyvet (1952) és megszületett a modern 
pszichofarmakológia az első antipszichotikum alkalmazásával (1952) 
(Wallace & Gach, 2008). 

Alapvetően már a téma elején szembesülünk azzal a problematikával, 
hogy mit tekintünk egyáltalán elmebetegségnek. Jogosan kérdezi az 
olvasó, hogy akkor miért mentális betegségek elnevezés szerepel a 
címben, ha most elmebetegekről írunk. Valójában olyan tudományos 
fogalom, hogy elmebeteg és elmebetegség nem létezik, egész pontosan 
mentális zavarról beszélünk akkor, amikor „a helyzetnek nem megfelelő, 
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szenvedést okozó (ill. elszenvedője társadalmi érvényesülését hátráltató), 
tartósan fennálló érzelmek és/vagy viselkedések együttese” jelentkezik 
egy személynél (Boda, 2020). Az elmebeteg elnevezés a naiv pszichológia 
sajátja, tulajdonképpen a mentális zavarok hétköznapi elnevezése. 

A pszichiátria tudománya immáron több mint száz éve két egymástól 
eltérő paradigma - a „nagy professzor elv” és a „szakértői konszenzus elv” 
- mentén közelítette meg a mentális zavarok leírását és kezelését (Füredi 
& Németh, 2015). A sok ezer szakember megfigyelésein és terápiás 
tapasztalatain alapulva diagnosztizálták a betegeket, azonban a kezdeti 
időkben számos esetben még elszigetelten alkalmazták elméleteiket, így 
eltérő diagnózisok születhettek. Úgynevezett iskolák alakultak ki, mint 
például a francia Salpêtrière-ben vagy a londoni Bedlam Kórházban, 
melyek vonzották azokat az orvosokat, akiket ma már pszichiátereknek 
hívunk. 

A pszichiátria tudománya a 19. század legelején differenciálódott más 
orvosi területektől, elsőként a német fiziológus Johann Christian Reil 
alkotta meg 1808-ban a pszichiátria fogalmát (Schochow & Steger, 2014). 
Ahogy már korábban említettük, a pszichiátria tudományának kezdetén 
elég gyakran előfordult, hogy ugyanazon tünetekkel rendelkező személy 
más-más orvostól különböző diagnózist kapott. A nozológia1 
bevezetésével vált lehetővé, hogy egységes pszichiátriai kritériumok 
mentés diagnosztizáljanak, majd gyógyítsanak. A „nagy professzor elvet” 
idővel felváltotta a „szakértői konszenzus elv”, mely az adatokat és az 
orvosi tapasztalatokat tudományos igénnyel dolgozta fel. A koncepció az 
1950-es években stabilizálódott, mely a mai napig a jellemző betegségtani 
modellé vált, ezáltal a kutatási adatok és a klinikai tapasztalatok 
felhasználásával kontrollált körülmények között működő szakértői csoportok 
rendszeresen felülvizsgálják a mentális zavarok diagnosztikai kritériumait. 

Napjainkban a pszichiátriai betegségeket két rendszer alapján 
osztályozzák:  

• Egyrészt az 1893-ban megjelent, majd folyamatosan 
módosított/javított BNO-kódrendszer2 szerint, mely a mentális- és 
viselkedészavarokat is tartalmazza,  

• másrészt pedig az 1952-től kifejezetten a mentális zavarok esetében 
alkalmazott klasszifikációs rendszer alapján, ami a Mentális Zavarok 
Diagnosztikai Kézikönyve3 (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders; DSM) néven ismert.  

 
Mindkét rendszer fogalmait ugyanúgy értenek, értelmeznek és 

használnak a világ minden táján a szakemberek, ezáltal megteremtve a 

                                                 
1 Az orvostudomány ágaként a betegségek osztályozását végző tudományterület. 
2 A WHO által kiadott (International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems/Betegségek Nemzetközi Osztályozása; IDC/BNO), melyből a BNO-10 
van érvényben. 
3 A mentális zavarok diagnosztizálása leggyakrabban az Amerikai Pszichiátriai Társaság 
(American Psychiatric Association, APA) által kiadott diagnosztikus kritériumok 
kézikönyveiben meghatározott kritériumok alapján történik, melynek aktuálisan az ötödik 
verziója (DSM-5) van érvényben. 
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szakzsargont, így az egységes diskurzus alapjait is. A szakértői 
konszenzus elvnek megfelelően a kutatások folyamatosan zajlanak, így 
időnként revidiálják a nozológiai rendszereket. Bizonyos betegségek 
„bekerülnek” a rendszerbe, bizonyos betegségek más elnevezést kapnak, 
de minden egyes javítás eredményeként a tünetek leírása pontosabbá 
válik. Emiatt a különböző történelmi korokra nem tekinthetünk vissza 
feltétel nélkül a mai tudásunk szerint, számos betegség nemhogy okáról, 
hanem létezéséről sem tudtak. A leírások alapján csupán feltételezni 
tudjuk, hogy kik lehettek mentális betegek, hiszen nehogy távdiagnózis, 
de főképp történelmi távdiagnózist sem tudunk felállítani számunkra 
ismeretlen emberekről. 

A mentális zavarok esetében általában véve a normális életvitel torzul 
és a DSM alapján diagnosztizálható tünetekkel rendelkezik az illető. 
Napjainkban a becsült statisztikai adatok alapján a teljes populáció 
mintegy 10%-a részesül vagy részesült pszichiátriai kezelésben 
valamilyen mentális zavar diagnózisa mellett (Nussbaum, 2013). Ezért 
amikor a mentális betegek kezeléséről és ellátásról írunk, akkor a DSM-5 
által leírt valamely diagnózisba (pl. skizofréniaspektrumba, szorongásos 
zavarokba, depressziós zavarokba, traumákkal és stresszorokkal 
kapcsolatos zavarokba, stb.) tartozó normálistól eltérő, pszichés jellegű 
magatartási módokat értjük. És egy újabb problémaspirálba is 
keveredünk, hiszen a könnyebb áttekinthetőség érdekében a normalitás 
és abnormalitás fogalmát is definiálnunk szükséges. 

A normalitás - bár kulturális eltérések tapasztalhatók - nagyjából 
megegyezik a mentális egészséggel, melyek a következő magatartási 
kritériumok mentén foglalható össze (APA, 2020). 

a) A személyre nem jellemzőek a belső konfliktusok; 
b) képes ésszerűen és hatékonyan gondolkodni, cselekedetei jól 

szervezettek; 
c) képes megbirkózni az élet kihívásaival és problémáival; 
d) mentes a szélsőséges érzelmi reakcióktól (pl. szorongástól, 

aggodalomtól, egyéb érzelmi zavaroktól); és 
e) egyértelműen nem rendelkezik a mentális zavarok tüneteivel (pl. 

betegség belátási tudat hiányával, realitás kontroll problémával, 
rögeszmékkel, fóbiákkal, illetve egyéb zavarokkal). 

 
Vagyis adott egy normalitás meghatározás, ami tulajdonképpen azt 

mondja: normális az, ami nem abnormális, melyet tovább bonyolít, hogy 
egy viselkedés a normalitás dimenzióban értelmezve függ a személyt 
körülvevő környezettől, a kultúrától, így fordulhat az elő, hogy a 
történelmi korok függvényében változik a normalitás, ezáltal a mentális 
betegségek megítélése is. Előfordult, hogy az adott kultúra társadalmi 
normáinak és elvárásainak nem megfelelő személyeket felügyelet alá 
vonták, azaz kontrollálták, vagyis a társadalom többségétől elzárták, sőt 
likvidálták azzal a céllal, hogy ne zavarják a közösség stabilitástá, 
működését. Azonban ellenpéldával is szolgálhatunk, gondoljunk csak Néró 
császárra, aki a legmagasabb intézményi szinten valósította meg a 
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számára veszélyes személyek üldözését úgy, hogy a mai értelemben több 
pszichiátriai diagnózist kaphatna (Ürmösné, 2015, 2019). 

Jelen tanulmányban azokat a pszichés megbetegedésekhez kapcsolódó 
jellegzetességeket tárgyaljuk, melyek közvetlenül megfeleltethetők a 
jelenleg is érvényben lévő DSM-5 által kialakított diagnosztikai 
kategóriáknak. A mentális rendellenességek okainak hátterében három 
általános megközelítést különíthetünk el, melyek egymással 
párhuzamosan is előfordultak/előfordulnak (Farreras, 2017): 

• A természetfeletti elméletek a mentális zavarokat a gonosz erők 
vagy démoni szellemek befolyásolásának tekintik, mely során az 
isten(ek) akarata jelenhet meg, vagy a csillagok állására, illetve 
egyéb átkokra, bűnökre vezethetők vissza a történések (lásd 
később: salemi boszorkányüldözések). 

• A szomatogén (testi eredetű) elméletek a testi működés zavarára 
vezetik vissza a mentális betegségeket, melyeket a genetikai háttér 
vagy szerzett agykárosodás okozhat (lásd később: lobotómia). 

• A pszichogén (lelki eredetű) elméletek a traumatikus vagy az 
életesemények során megjelenő tapasztalatokra, a maladaptív 
tanult asszociációkra és gondolatokra összpontosítanak és ezek 
dinamikájára, feldolgozatlan nehézségekre vezetik vissza a 
megbetegedéseket (lásd később: pszichoanalízis irányzat). 

 
A mentális betegségek előzőekben bemutatásra került elméletei a 

mentális betegekhez való attitűdöt és a kezelés módokat is 
meghatározzák. 

 
Pszichiátria előtti korok 
Őskor (i.e. 3000 előtt) 
 
Az őskorban a megfelelő pszichiátriai tudás hiányában a mentális 
betegségeket természetfeletti magyarázattal közelítették meg, melyet a 
régészek által felfedezett barlangrajzok és koponyavizsgálatok alapján 
valószínűsítenek. A legkorábbi trepanált4 koponya lelet i.e. 6500-ból 
származik (Restak, 2000). Az őskori ember úgy vélte, hogy a koponya 
befogja a gonosz szellemeket, ezért lyukakat fúrtak a koponyába, hogy a 
személyeket mentesítsék a kínoktól (Segal et al., 2019). Feltételezések 
szerint a krónikus fejfájással küzdők, az epilepsziás betegek rohamait a 
gonosz erőknek tulajdonították, és koponyalékeléssel gyógyították őket 
(Faria, 2013). 

 
  

                                                 
4 Trepanáció=sebészeti beavatkozás, melynek következménye a lékelt koponya. 
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Ókor (i.e. 3000-476) 
 
A kínai orvoslásban i.e. 2700 körül jelent meg az egymást kiegészítő yin 
és yang elmélete, mely a személy egyensúlyzavarára, az energiaáramlás 
felborulására vezette vissza a testi-lelki betegségek okait. Ez a 
betegségmodell a természetfeletti szemlélettel ellentétben a szomatogén 
szemléletet helyezi előtérbe (Tseng, 1973). 

Az őskorban alkalmazott trepanáció az ókorban továbbra is bevett 
kezelési módnak minősült, melyet a bronzkorból Palesztina területéről 
Jerikóból (i.e. 2200-2000 körül) származó egyik legjelentősebb régészeti 
forrásunk erősít meg. 

Az ókori emlékeink egyik kimagasló leletét Georg Ebers (1837-1898) 
német egyiptológus Luxorban vásárolta 1873-ban. A 20 méter hosszú ún. 
Ebers Papyrus5 i.e. 1550 körül keletkezhetett, mely a ma ismert 
legrégebbi orvosi dokumentum (Rogers, 2011). Amellett, hogy a szervezet 
felépítéséről és a gyógymódokról ír, a „Szívek könyve” című fejezetében 
részletezi például a depresszió, illetve a demencia tüneteit. Egyéb más 
papírusz emlékek is fennmaradtak, melyek őrzik a „vándorló női méh”6 
okozta mentális betegség leírását és kezelését, ami a DSM-5 szerint a 
hisztrionikus személyiségzavarral lehet egyenértékű. A klasszikus 
antikvitás korában szintén a démoni erők befolyásolásával vagy éppen az 
isteni akarattal magyarázták a rendellenes viselkedéseket, emiatt a 
szentélyek, templomok, a papok, papnők szerepe valamint a különböző 
áldozatok (emberáldozatok is) kiemelt jelentőségűvé váltak. A gyógyulás 
érdekében vallási ünnepségekkel, áldozatok bemutatásával rótták le 
kegyeletüket a természetfeletti erők előtt akár a világ rendjének 
megmaradása, de a betegségből való felgyógyulás érdekében is. 

A Bibliában számos utalás van pszichiátriai betegségekre, egyik 
eklatáns példaként tartják számon Izrael első királyának Saulnak mentális 
zavarát. „És az Úrnak lelke eltávozék Saultól, és gonosz lélek kezdé 
gyötörni őt, mely az Úrtól küldetett. És mondának Saul szolgái néki: Ímé 
most az Istentől küldött gonosz lélek gyötör téged! Parancsoljon azért a 
mi urunk szolgáidnak, kik körülötted vannak, hogy keressenek olyan 
embert, aki tudja a hárfát pengetni, és mikor az Istentől küldött gonosz 
lélek reád jön, pengesse kezével, hogy te megkönnyebbülj” (Sámuel 
könyve). Feltételezhetően Saul király búskomorsága tulajdonképpen 
depresszív epizód volt, bár a Biblia más történetei alapján feltételezhetően 
mániás epizódokat is megélt (Stein, 2011). Betegségének súlyosságát 
bizonyíthatja Stein szerint, hogy a filiszteusok elleni harcban elesett 
három fiának halála és saját maga fogságba esésének elkerülése miatt 
öngyilkosságba menekült. 

A mentális rendellenességek természetfeletti magyarázatait a görög 
orvosok elutasították, törekedtek a babona, a vallás és az orvostudomány 
különválasztására és igyekeztek az emberi szervezet működésében 

                                                 
5 A Lipcsei Egyetem Könyvtárában található. 
6 A méh (hüsztrosz) görög eredetű szó, az ehhez kapcsolódó mentális betegséget 
hisztériának nevezték. 
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megtalálni a betegségeket kiváltó okokat. Egyik legjelentősebb 
képviselőjük Hippokratész (i.e. 460-377 körül) volt, aki megfigyelései 
alapján az egyes mentális betegségeket a testnedvek működésére vezette 
vissza (Mirnics, 2006). Az Alexandriában élő Herophilus7 (i.e. 335-280) a 
fejlett anatómiai ismeretek birtokában úgy vélte, hogy az agy az értelem 
székhelye és (Pearce, 2013). Hippokratész elképzeléseit Galénosz (i. sz. 
130-200 körül) tovább finomította, személyiségtípusokat különített el a 
testnedvek működésének túlsúlya miatt. Leírta az emberek négy 
vérmérsékleti típusát: a kolerikus (ingerlékeny), a melankolikus 
(lehangolt), a szangvinikus (életvidám) és a flegmatikus (egykedvű) 
típusokat (Rodriguez, 2018). 

Az ókorban még nem jelentek meg a mentális betegek számára külön 
gyógyító intézmények, a betegek ápolását a családtagok látták el, vagy 
adott esetben a közösség kivetette a soraiból és magányos életmódot 
folytattak. 

 
Középkor (476-1453) 
 
A római birodalom bukását (476) követően a nyugati világban jellemzően 
a Katolikus Egyház közvetítette a nézeteket, mely szerint a szenvedés 
jogos büntetése az embernek, a boszorkányság pedig nem más, mint az 
ördög megszállása, ezért a boszorkányokat üldözni kell, megkínozni és 
kivégezni. Ennek hatására feltételezhetően sok ezer mentális beteg 
végezte a máglyán. Mivel a középkori ember számára az elmebetegség 
velejárója furcsa magatartás volt, a közösségből könnyedén kitűntek és 
hamar váltak az inkvizíció célpontjaivá. 

Az Egyház azonban nemcsak a boszorkányüldözésekkel híresült el, 
számos szerzetesrend gyógyító tevékenységet folytatott (Sófi & Farkas, 
2020b), ahogy hazánkban az 1015-ben alapított Pécsváradi Szent-
Benedek-rendi Apátság is (Szabó, 2018). 

A középkorban a mentális rendellenességek okait továbbra is 
jellemzően természetfeletti erőkkel magyarázták, melyet tovább erősített 
az Európán végig söprő számos természeti katasztrófa (pl. pestis, 
éhínségek). Mivel tudományosan magyarázni nem tudták apusztítást, így 
az ördög művének tartották. Példaként mutatjuk be, hogy az amúgy 
furcsa viselkedéssel járó betegségeket hogyan kezelték abban az időben. 
1376. júniusában Aachenben az emberek az utcákra özönlöttek, és 
féktelen táncolásba (vitustáncba, Szent János táncba) kezdtek, mely 
idővel nemcsak német területen, de más németalföldi városokra, 
franciaországi és olaszországi területekre is kiterjedt. A leírások szerint 
„ez évben csodálatos népség jött Aachenbe, s innen tovább vonult 
Franciaországba, Mindkét nembeli emberek, az ördögtől ingereltetve, kéz 
a kézben táncoltak körül az utcákon, a házakban, a templomokban, 
szökdécselve és zajongva. Amikor a tánctól kimerültek, mellfájásról 
panaszkodtak és kendőkkel dörzsölték magukat, ordítva, hogy különben 
                                                 
7 „az anatómia atyja” 
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belehalnak. Végre Lüttichben imák és áldások útján megszabadultak a 
kórtól” (Magnum Chronicon Belgicum, 1374). 
 

1. ábra. A vitustánc megjelenése 

 
Forrás: Baggott, 2013 

 
A korabeli metszeteken és festményeken látható, hogy a vonagló 

embereket segítik mások, miközben zenészek kísérik útjukat. Ma már 
tudjuk, hogy egy streptococcus baktérium okozta fertőzés áll a görcsök8 
háttérben (Rogness, 2008). Ez az eset is példázza, hogy az ismeretlen 
eredetű betegségeket az egyház az ördög manipulációjával magyarázta, 
és hasonlóképpen vélekedett a mentális betegségekről is. 

A 14. században azonban megindult az intézményesülés, és a 
boszorkányüldözésekkel párhuzamosan kórházakat alapítottak, ahova 
mentális betegek is kerültek. Firenzében 1377-ben nyitotta meg kapuit az 
első őrültek háza a Szent Bonifác (Scull, 2016), majd szintén ebben az 
évben kezdett mentális betegeket fogadni a londoni Betlehem Szent 
Mária, más néven Bedlam. Jellemzően ezek az intézmények nemcsak 
betegeket, hanem szegényeket, hajléktalanokat és a bűnözőket is 
elszállásoltak, ezért nem tekinthetők elmegyógyintézeteknek, de azok 
elődjeinek mindenképp. A legtöbb beteget többnyire akarata ellenére 
zárták be ezekbe az intézményekbe, ahol nemritkán mocsokban és falhoz 
láncolva, sanyarú körülmények között életek. Mivel az orvosi szemlélet 
változott és a mentális betegségek hátterében szomatogén okokat is 
feltételeztek, ezért előszeretettel alkalmaztak érvágást9, hánytatást, és 
purgálást kezelési módként, illetve a trepanáció is jellemző volt (Faria, 
2013). 

                                                 
8 Nyavalyatörés 
9 Sebészeti operáció, mely során „egy vivőeret megnyitunk azon célból, hogy a testből 
gyorsan nagyobb vérmennyiséget kibocsássunk…kidagadó vivőeret rövid, hegyes, kétélü 
pengével ellátott műszerrel nyitják meg” (Gerő, 1893). 
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Hazai vonatkozások 
 
A trepanációt a honfoglaló őseink is alkalmazták, számos sírban találtak 
főként a koponyatető közepét érintő beavatkozásokat felnőtt korú 
férfiaknál és nőknél. Feltételezhetően műtét segítségével próbálták a testi 
vagy lelki bajokat orvosolni, bár nem kizárt, hogy kultikus, rituális eredetű 
is lehetett a beavatkozás, mert a kereszténység felvételét követően 
fokozatosan eltűnt a jelenség (Sudár & Petkes, 2014). Bernert Zsolt 
antropológus szerint „írásos források hiányában senki sem tudja, hogy 
miért végezték a jelképes trepanációkat. Össze sem tudjuk hasonlítani 
más népek szokásaival, ugyanis nem nagyon fordul elő másutt 
Európában”. Ezért azt feltételezik, hogy egyfajta „sámáni gyógyító rituálé 
része lehetett, vagy lelki megerősítés, beavatási szertartás” (Bernert, 
2011). 

A boszorkányságot illetően Szent István (975-1038), Szent László 
(1046-1095) és Könyves Kálmán (1074-1116) törvényei egyértelműen 
felléptek ellene és büntették a boszorkánysághoz kapcsolódó 
cselekedeteket. Mindenesetre rendkívül érdekes, hogy a 12. század 
második feléből származó egyik Árpád-házi király (Könyves Kálmán vagy 
III. Béla) koponyáján is látható a beavatkozás, ezek szerint ez nem 
minősült törvényellenesnek Kálmán amúgy törvénykönyvének 57. 
fejezetében kimondja: „A boszorkányokról pedig, mivelhogy nincsenek, 
semmi emlékezet ne legyen” (Kálmán, 1095-1114). 

 
Kora újkor (1453-1789) 
 
A középkorban megjelenő boszorkányüldözések a 16-17. századra 
kicsúcsosodtak, és csak elszigetelten hallatták hangjukat azok, akik 
betegséget véltek a tünetek hátterében az ördögi tevékenység ellenében. 
A brit Parlament tagja, Reginald Scot (1538-1599) a 16. század közepén 
próbálta meggyőzni az embereket arról, hogy a vádolt boszorkányok 
valójában mentális betegséggel küzdő nők, de az egyház inkvizíciója 
betiltotta írásait (Kors & Peters, 2001).  

A 17. századra érett meg Anglia a felvilágosult gondolatokra. Robert 
Burton az Oxford Egyetem matematikusának, asztrológusának tollából 
1621-ben született egyik legkorábbi mű „A melankólia anatómiája” 
címmel. Ebben a mentális betegségek okaira, tüneteire és kezelési 
módjaira tér ki részletesen, ami azért tekinthető úttörő munkának, mert a 
szomatogén modell szerint közelíti meg az elmebetegségeket. Nagyjából 
ebben az időszakban kezdtek őrültek befogadására alkalmas 
intézményeket alapítani, a legismertebbek ezek közül a korábban már 
említett 1656-ban létrehozott párizsi Hôpital Général (La Salpêtrière), ahol 
később Sigmund Freud is tanult. Amerikában pedig az első bolondok házát 
1753-ban nyitották meg Philadelphia-ban (SUDAK, 2017). Mai szemmel 
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tekintve ekkor még embertelen körülmények között éltek a betegek, 
akikre úgy tekintettek, mint akik nem képesek gondolkodni, a normák 
szerint viselkedni, hajlamosak az erőszakra és tűrik a fájdalmat. Ezért a 
kezelési módokban az ún. rendezetlen elme rendezett állapotba hozására 
törekedtek, mely egyértelműen kiállják a kínzás fogalmának kritériumait. 

 
Felvilágosodás 
 
A 18. századra a felvilágosodás hatására megjelenő humanista szemlélet 
nagy előrelépésnek bizonyult a középkori viszonyokhoz képest. Bár kirívó 
ellenpéldák is voltak, így a salemi boszorkányper. 1692-ben Salem 
városában boszorkányper-hullám indult, mely fertőzésként terjedt tovább 
városról-városra, Bostont is elérve. Két tiszteletes lányairól azt gondolták, 
a Sátánnal szövetkeztek, mert furcsán kezdtek el viselkedni (földön 
fetrengtek és érhetetlenül beszéltek). A puritán közösség a lelkipásztorok 
szigorú erkölcsi iránymutatásai alapján könnyedén hittek a vádaknak, és 
mivel nem tudták mással magyarázni, a rossz szellemek megszállásának 
tartották a jelenséget. A kényszervallatások következményeként a vádak 
során egyre nőtt a vádlottak száma (rendőr is volt köztük), és mire 
megkezdődtek a perek, már 80 embert állítottak bíróság elé, végül 20 
embert ítéltek halálra és számos embert börtönöztek be. 

Azonban a 18. század végére a kreált boszorkányperekkel merőben 
ellentétes szemléletmód vált általánosan elfogadottá a mentális betegek 
kezelését illetően. 1785-ben Vincenzo Chiarughi (1759-1820) olasz orvos 
eltávolította a betegek láncait, higiéniai, és szabadidős tevékenységeket 
vezetett be, valamint a nőket és férfiakat elkülönítette egymástól 
(Dowbiggin, 2011). Philippe Pinel (1745-1826) francia orvos is reformokat 
(erkölcsi kezelés=moral treatment) vezetett be a Salpêtrière Kórházban. A 
19. századra általános gyógymódnak bizonyult a mentális zavarok ún. 
erkölcsi kezelése („moral treatment”), mely a humánus pszichoszociális 
gondozáson alapult: a betegeket nem láncolták le, és alternatív 
kezeléseket (pl. pihenőszék) vezettek be. 

 
Magyarországi vonatkozások 
 
Amíg a nyugati államok a kórházakat alapítottak és már a kezelések 
reformjain dolgoztak, addig hazánk még mindig nem rendelkezett 
elmegyógyintézettel. 1791. augusztus 26-ai 15711. sz. rendeletben jelent 
meg egyáltalán a szándék, hogy az 1784-ben nyílt bécsi Narrenturm 
(Bolondok tornya) mintájára tébolydát hozzanak létre (Zsakó, 1956). Ez 
azonban nem valósult meg, így a tehetős családok külföldön 
gyógykezeltették családtagjaikat, ami azért sem volt megoldás, mert a 
túlzsúfoltság miatt sorra mondták vissza a magyar betegek fogadását, így 
azok ellátás nélkül maradtak (Sófi & Farkas, 2020b). 
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Komáromi (2002) 1584-ben Kolozsváron folytatott boszorkányperek 
tanúvallomásainak elemzése alapján arra jutott, hogy létezik egy 
különleges formája az ördögi megszállásnak, mely a szellemi funkciók 
zavarával jár, és melyet a szerzők mentális betegséggel hoznak 
összefüggésbe. „A valamivel később érkező misés pap emberekkel tele 
házat és egészséges boldog és eszén lévő asszonyt talált, aki bár azelőtt 
különféle módon őrjögött, az arcszínét változtatta, hol fekete, hol 
halálsápadt volt” (Hargittay, 1981:201. hiv. Komáromi, 2002). „A földre 
rogyott, s tajtékozva kezdett henperegni, és szörnyen gyötrődött, és 
borzalmas dolgokat beszélt, távol történt dolgokat látott és hirdetett, és 
mindezt három napon keresztül” (Hargittay, 1981:196. hiv. Komáromi, 
2002). Mindkét személy esetben feltételezett a pszichotikus állapot, mely 
a realitáskontroll elvesztésével jár és súlyos mentális betegséget 
feltételez, például skizofréniát. 

Nagy előre lépésnek bizonyult a 18. században, hogy a hazai „bíróságok 
egyre inkább e világi imposztúraként, vagyis csalásként - olykor egyfajta 
betegségként - ítélték meg a boszorkányságot, nem pedig 
természetfeletti, az ördöggel való szorosabb-lazább kapcsolatot feltételező 
cselekedetként” (Sz. Kristóf, 2014:41). 

 
A pszichiátria születése és fejlődése 
 
A 19. század végére stabilizálódtak a reformmozgalmak, és nagyhatású 
felfedezések révén megerősödött a szomatogén szemlélet, melyhez 
számos kutató munkája járult hozzá (Wallace, 2008). 

• Franz Anton Mesmer (1734-1815) a betegek tüneteit a szervezet 
mágneses folyadék egyensúlyhiányának tulajdonította. Gyógyítási 
szándékkal egyfajta mesterséges energiaáramlást idézett elő úgy, 
hogy a betegnek vas tartalmú ital kellett fogyasztania, majd 
különböző testrészére mágnest helyezett. 

• Franz Gall (1758-1828) indította el a frenológia mozgalmát, mely 
azon az alaptézisen nyugodott, hogy az agy különböző területeihez 
kapcsolódnak bizonyos testi funkciók (agyi lokalizáció gondolata), 
valamint az agykéreg tevékenységéhez köthetők a pszichológiai 
jelenségek (Farkas, 2020). Kutatásai alapján arra jutott, hogy 
nemcsak a bűnözés, de a mentális betegségek kialakulása is 
veleszületett, melynek hátterében organikus okok állnak.  

• Jean-Martin Charcot (1825-1893) a neurológia atyja elsőként 
fedezte fel a sclerosis multiplex betegség tüneteit, valamint neki 
tulajdonítható a betegek szisztematikus és hosszútávú megfigyelése 
is.  

• John Charles Bucknill (1817-1897) és Daniel Hack Tuke (1827-
1895) megírták „A pszichológiai orvoslás kézikönyve” (1858) című 
tankönyvet, melyben diagnosztizálási és kezelési módszereket 
mutattak be.  
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• A 19. században kiemelkedőt alkotott még Dorothea Dix (1802-
1887), akinek munkássága révén olyan intézmények jöttek létre, 
ahol a mentális betegek könyörületes gondozásban részesülhettek. 
1840-1880-ig több mint 30 intézmény létrehozásában vett részt 
Amerikában. 

 
Magyarországi vonatkozások 
 
Amíg nyugaton az elmegyógyintézetek túlzsúfoltságával küzdöttek, addig 
hazánk még mindig nem rendelkezett „őrültek házával”, és az állam 
helyett az egyházak és a civilek vállaltak szerepet. Kiemelendő báró 
Sennyey János felajánlása, aki a végrendeletében a „tébolyodottak 
részére jótékony céllal összeget adományozott” (Matolay, n.a.), ebből a 
pénzből alapították meg 1839-ben a Sátoraljaújhelyi Kórház egyik 
osztályát, az első magyar Őrjintézetet (Bugát, 1839). 

Ezzel egy időben jelent meg az első elmebetegekkel kapcsolatos írás 
Pólya József (1802-1873) tollából, aki olyannyira elhivatott volt, hogy a 
Városliget mögötti Rákosmezőn, a saját telkén magán elmekórintézetet 
alapított 1841-ben (Kapronczay, 1998). Ennek körülményeiről 1842-ben 
számolt be (Török, 1876), melyet anyagi forrás hiányában csupán három 
évig tudott működtetni (Zsakó, 1956). 

Schwartzer Ferenc (1818-1889) Pólyához hasonlóan elszánt orvosként 
nyugati országokban tett tanulmányútjai révén tervet dolgozott ki egy 
hazai elmegyógyintézet felállításáról, azonban a Szabadságharcban vállalt 
szerepe miatt emigrálni kényszerült. Az amnesztiát követően 1850-ben 
Vácon „magán őrüldét” alapított, ami Budára való költöztetés után 1910-ig 
működött. Ő írta az első magyar nyelvű elmekórtani tanulmány „A lelki 
betegségek általános kór- és gyógytana, törvényszéki lélektannal. 
Orvosok, egészségügyi hivatalnokok és törvényszéki birák számára” 
címmel, mely 1858-ban jelent meg (Markusovszky, 1858). Kora 
nagyhatású elmeorvosaként hatott a tudományszervezésre, az 
orvosképzésre és szorgalmazta az állami szerepvállalást. Azonban 
nemcsak az orvosokat, hanem a jogászokat például Karvassy Ágostot is 
foglalkoztatta az elmebetegek kezelésének kérdése. 

Nagy áttörést az 1863-ban Nagyszebenben megalapított első királyi 
elmegyógyintézet hozott, bár akkor jelentőségre sosem tudott szert tenni, 
mint a Schwartzer Ferenc tervei alapján megálmodott és 1868. december 
6-án átadott Magyar Királyi Országos Tébolyda, a később Lipótmező 
néven elhíresült pszichiátriai kórház (Zsakó, 1956). 
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A modern pszichiátria kialakulása 
 
A következőkben az 1950-es évekig a modern pszichiátria kialakulását 
eredményező fejlemények rohamos megjelenését három területre 
bontjuk: az orvosi tudás fejlődésére, a szakmai közösségek alakulására, 
valamint a nagyhatású művek, kísérletek létrejöttére (Wallace, 2008). 

 
A mentális zavarok biológia háttere 
 
A mentális zavarok biológiai hátterének egyre alaposabb ismeretéhez - 
azaz a szomatogén szemlélet megerősödéséhez - a következő 
mérföldkövek járultak hozzá: 

• 1900-ban Vlagyimir Behtyerev (1857-1927) orosz neurológus a 
hippokampusz memóriában betöltött szerepét igazolta. 

• 1906-ban Ivan Pavlov (1849-1936) orosz fiziológus közzétette az 
első kondicionálásról szóló tanulmányait. 

• William Thomas Brande (1788-1866) 1821-ben izolálta a lítium 
elemet, mely a hangulat stabilizálására szolgáló leggyakrabban 
alkalmazott terápia részévé vált.  

• 1923-ban Otto Loewi (1873-1961) és Henry Dale (1875-1969) 
idegtudósok felfedezték az acetilkolint, az első leírt 
neurotranszmittert, melyért 1936-ban Nobel-díjat kaptak. 

• 1924-ben Hans Berger (1873-1941) német neuropszichiáter 
felfedezte az elektroencefalográfiát (EEG). 

• Julius Wagner-Jauregg (1857-1940) osztrák neurológus 
lázterápiával gyógyított késői stádiumban lévő szifilises betegeket, 
melyért 1927-ben Nobel-díjat kapott. 

• 1938-ban Ugo Cerletti (1877-1963) és Lucio Bini (1908-1964) olasz 
neurológusok felfedezték az elektrokonvulzív terápiát 
(elektrosokkot, ECT). 

• 1949-ben Egas Moniz (1874-1955) portugál neurológus Nobel-díjat 
kapott10 a lobotómia sebészeti módszer kifejlesztéséért, mellyel 
többek között a depressziót és a skizofréniát is gyógyította (FARIA, 
2013). 

 
Szakmai közösségek, szervezetek alakulása 
 
A pszichiátria tudományának erősödését mutatja, hogy számos társaság 
alakult meg: 

• 1844-ben megalapították az Amerikai Pszichiátriai Társaság 
(American Psychiatric Association, APA) elődjét. 

• 1899-ben Chicago-ban megalapítják az első gyermekpszichiátriát 
(Sófi & Farkas, 2020a). 

                                                 
10 Az egyedüli Nobel-díjas, akitől vissza akarták venni a díjat. 
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• 1910-ben Sigmund Freud megalapította a Nemzetközi 
Pszichoanalitikus Szövetséget. 

• 1950-ben megalakult a Nemzetközi Pszichiátriai Társaságot (World 
Psychiatric Association). 

 
Nagyhatású művek és gondolkodók 
 
Nagyhatású művek születtek, melyek sok esetben a klinikai gyakorlatból 
vett hipotéziseken alapultak, és számos esetben betegségek „felfedezését” 
mutatják be: 

• 1893-ban Emil Kraepelin (1856-1926) a modern pszichiátria 
megalapítója a skizofrénia betegség hátterében biológiai okokat 
feltételezett, melyet később igazoltak. 

• Josef Breuer (1842-1925) 1895-ben közzétette a hisztériáról 
alkotott elméletét, mely nagy hatást gyakorolt Sigmund Freudra 
(1856-1939). 

• 1901-ben Alois Alzheimer (1864-1915) azonosította az első esetet, 
melyet Alzheimer-kórnak ismerünk. 

• Sigmund Freud (1856-1939) Charcot tanítványaként hisztériás 
betegeket gyógyított hipnózissal, mely hozzásegítette a 
pszichoanalízis elméletének a kifejlesztéséhez. Egyik alaptézise 
szerint az elfojtott tudattartalmakat felszínre hozásával lehet a 
betegeket gyógyítani. Hatása egyértelműen túlmutat a 
tudománytörténeti kereteken, hiszen még korában megjelent 
eszméje a kultúrában (szépirodalomban, festészetben, stb.), 
valamint az ember önmagáról alkotott képének alakulásában is. 

• 1905-ben Alfred Binet (1857-1911) és Theodore Simon (1872-
1961) francia pszichológusok elkészítették az első gyermek 
intelligencia tesztet (Binet-Simon tesztet) (Farkas, 2017a; FARKAS, 
2017b; Farkas, 2018). 

• 1908-ban Paul Eugen Bleuler (1857-1939) svájci pszichiáter 
megalkotta a „skizofrénia” kifejezést. 

• 1920-ban Hermann Rorschach (1884-1922) svájci pszichiáter 
kidolgozta a Rorschach-tesztet. 

• 1952-ben az APA közzétette az első Mentális Zavarok Diagnosztikai 
és Statisztikai Kézikönyvét. 

 
Magyarországi vonatkozások 
 
Az állam a 19. század végétől szerepet vállalt (pl. 1875. évi III. 
törvénycikk), és gondoskodott az állami gyógyintézetekben ápolt 
vagyontalan rokonokkal rendelkező elmebetegekről. Az ellátó rendszer 
rövid időn belül a túlterheltség problémájával szembesült (Gazda, 2017). 
Pólya bezárt intézetének épületében hozták létre az Angyalföldi Magyar 
Királyi Állami Elme- és Gyógyintézetet és 1894-ben megnyitották az 
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Igazságügyi Országos Megfigyelő és Elmegyógyintézetet, majd 1896-ban 
a Nagykállóban a Magyar Királyi Országos Elmegyógyintézetet. 

Az orvosok a nyugati országokban végzett tanulmányaik révén a 
reformszemléletekkel felvértezve tértek vissza hazánkba, így kezelve a 
betegeket is. A 20. század fordulóján több magánintézmény is létrejött: 
1898-ban Blum Sámuel Pelsőcön nyitott kórházat (Kovács, 2020), 1905-
ben Ringer Jenő Ideg- és Elmeszanatóriumot nyitott (Zoltán, 1963), illetve 
Frim Jakab ún. „hülyenevelő” intézetet (értelmi fogyatékosokat nevelő 
intézetet) alapított Budapesten 1908-ban (Magyar, 2018). Azonban 
mindvégig a pszichiátria fellegvára a Magyar Királyi Országos Tébolyda11 
(Lipótmező) maradt egészen 2007-ben történő bezárásáig. 

 
Kitekintés 
 
A 20. század közepén megjelenő első neuroleptikumok, majd 
benzodiazepinek és antidepresszánsok erősítették a gyógyszeres kezelést, 
de az 1970-es évekig továbbra is alkalmazták a lobotómiát, az elektrosokk 
pedig napjainkban is kezelési mód. A pszichoterápiák fejlődésnek indultak, 
így a pszichoanalízis mellett, a behaviorista irányzatokhoz kötődő 
személyközpontú megközelítések terjedtek el. 

A neurológiai és genetikai ismeret bővülésével számos betegség oka és 
lefolyása ismert, melyet a bio-pszicho-szociális modellbe illesztve 
értelmeznek, azaz mind az epigenetikai, mind az egyéni jellegzetességek, 
mind pedig a szociális közeg sajátosságainak figyelembevételével. 

Nagy utat tett meg az emberiség míg a természetfeletti szemlélettől 
eltávolodva a szomatogén szemléletet alkalmazza széles körben a 
mentális betegségek kezelése terén. Ahogy végig tekintünk az idők 
folyamán - főleg a betegek számára - rögös és küzdelmes utak 
bontakoznak ki előttünk, melyek elvezettek a modern pszichiátriai 
kezelések megteremtéséig. 
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