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MŰHELY
Pálvölgyi Balázs:

Tervek, szándékok 
és a gyakorlat’

AZ ORSZÁGOS TÉBOLYDA 
A MAGYAR KÖZEGÉSZSÉGÜGYI 

KÖZIGAZGATÁS RENDSZERÉBEN
(1868- 1900)

Az Országos Tébolyda megszületése az egész or
szágot foglalkoztató és érintő esemény volt a 
XIX. sz. hatvanas éveiben. Az elmebetegek meg

oldatlan kezelése és ápolása miatt a XIX. század köze
pére már tarthatatlanná vált a helyzet. Ezért hihetetlen 
változást jelentett az Országos Tébolyda megnyitása, 
amely -  több évtizeddel a szándék megfogalmazódása 
után -  valóban széles tömegek számára tette elérhetővé 
a szakszerű elmebeteg-ellátást. Az Országos Tébolyda: 
a „Lipót” fogalommá vált. Nem véletlenül! Amilyen 
meghatározó volt az első tébolyda megnyitása, olyan

__hangsúlyossá is vált az intézmény az ellátórendszerben.
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Ahogy a Tébolyda létrejöttében meghatározóvá vált az 
állam, úgy az elmebetegügy hazai történetében az állam 
az állandó harmadik szereplő, az ellátást végző intéze
tek és a betegek mellett. Korszakonként ugyan eltérő 
mértékben, de folyamatosan jelen van az egészségügyi 
rendszer ezen területén. A következőkben az „állami el
mebetegügy” meghatározó időszakát, a Tébolyda meg
születését, körülményeit, és az ezzel kapcsolatos állami 
lépéseket, illetve az ekkor létrejött rendszer legfonto
sabb hiányosságait tekintjük át.

AZ ORSZÁGOS TÉBOLYDA SZÜLETÉSE

Az Országos Tébolyda megépítését óriási várakozás 
előzte meg. A hazai szakmai körök már a század elejé
től, a közvélemény pedig húsz-harminc évet várt a mo
dem, minden igényt kielégítő állami elmegyógyintézet 
megszületésére: „A mi még Magyarországon soha sem 
volt, az is lesz. Komolyan írják, hogy az évek óta rebes
getett országos tébolyda, vagy őrültek háza végre csak
ugyan létre jön. Valami nagy dicséretünkre nem szol
gált, hogy eddig sem gondoskodtunk olly intézetről, hol 
legszerencsétlenebb embertársaink gyógyulást, vagy ha 
az már lehetlen, legalább gondos ápolást találjanak, s ne 
legyenek sem világ csúfjai, sem pedig övéiknek s má
soknak örökös aggodalmat ne szerezzenek. Legföljebb 
azzal vigasztalhattuk magunkat, hogy az országok sta- 
tistikai tábláiból kitűnt, miképen nálunk kevesebb az 
illy szerencsétlenek száma, mint másutt. De maholnap e



részben sem leszünk kivételek, s a mivelődés meghoz
za áldásaival a keserű poharat is.” 1- írja a Vasárnapi Új
ság. A hiány valóban óriási volt. A statisztikai fölmérés 
pedig -  mint az később kiderült -  valójában nem tük
rözte a tényleges állapotot. A Vasárnapi Újság hasábja
in megfogalmazott aggodalom igaznak bizonyult, csak
hogy nem az elmebetegek számának növekedése miatt, 
hanem sokkal inkább azért, mert a felmérések ponto
sabban tükrözték a valóságot.

Az elmegyógyintézet helyéül szóba jött több hely
szín. Miután a váci, Nádasdy-féle Ludoviceum épülete 
nem volt alkal
mas az intézet 
c é l j a i r a ,
Schwartzer ja
vaslata alapján 
a budai tanács 
által már a szá
zad első felé
ben fölajánlott 
terület került 
szóba.2 Annak 
ellenére, hogy 
a Lipótmező 
telkének vásár
lásához 1853- 
ban megérke
zett az enge
dély, az építési 
munkák nem indultak be. A kivitelezéshez szükséges 
anyagi feltételek nem álltak ugyanis rendelkezésre. 
1857-ben Ferenc József a budai palota építési alapjából 
adományozott az elmegyógyintézet felállításának céljá
ra 315 000 Ft-ot, majd 1860-ban jóváhagyta az építési 
terveket is, s egyben elrendelte a földmunkák megkez
dését. Az építkezés így 1860-ban végre megkezdődött. 
A költségek a következőképp oszlottak meg. A társas 
alap, a fundus confraternitatum 707 696 Ft 15 kr-ral, a 
budai Várpalota építési alapjából a király 315 000 Ft- 
tal, a belügy 150 000 Ft-tal, a kincstár pedig az orszá
gos adópótlékból 575 000 Ft-tal, és vegyes bevételekből 
19 515 Ft 34 kr-ral osztozott a költségeken.3

Az intézet megépítése hatalmas előrelépést jelentett a 
magyar elmebeteg-ügyben, mivel 500 beteg elhelyezé
sét tette lehetővé. (A tervekben eredetileg 800 elmebe
teg szerepelt, de az anyagi eszközök szűkössége nem 
tette lehetővé az eredetileg tervezett nagyság megépíté
sét). A beszerzésekben mutatkoztak ugyan célszerűtlen 
kiadások: például a szakemberek megkérdezése nélkül 
rendeltek olyan ú.n. kényszerítő eszközöket (pl. vaskap
csos dühöngő asztal), amelyek használatát az orvostu
domány már akkor egyértelműen elutasította. Egyedüli 
kényszerítő eszköz a kényszerzubbony maradt, amely 
azonban korántsem volt olyan drága, mint azok a segéd
eszközök, amelyek rögtön az intézet raktáraiba kerül
tek. Egyébként külön rendelet foglalkozott a tébolydái 
beszerzésekkel, mert bizonyos jelekből arra lehetett kö
vetkeztetni, hogy az eljárásban alkalmanként nem jártak 
el kifogástalanul. Az alkalmazott szóbeli ajánlattétel

rendszere ugyanis ellenőrizhetetlenné tette a beszerzé
seket, ezért a minisztérium az írásbeli versenyeztetést 
írta elő, „mivel ezen rendszer alkalmazásával a gyakran 
észlelt összebeszéléseknek és megvesztegetéseknek 
eleje vétetik, mely utóbbi visszaélés akképp gyakorolta- 
tik, hogy a szóbeli versenyzők közül az, aki a szállítást 
csekély áldozat mellett olcsón kívánja elnyerni, a vele 
igénylőket kisebb-nagyobb összegek fizetése által 
(Schweiggeld) lekenyerezte, és az árlejtésben való rész
vételből visszaléptette, visszaléptük után azonban (...) 
az árakra a kincstár tetemes kárára a legnagyobb befo

lyást képes 
gyakorolni, mi 
az ajánlati ár
lejtés alkalmá
val nem történ
hetik.”4 

Az intézet 
m e g n y itá s a 
kor, 1868. de
cemberében az 
orvosi sze
mélyzet az 
igazgatón kí
vül 2 főorvos
ból és 4 má
so d o rv o sb ó l 
állt (ez a szám 
csak a XX. 

század elején változott). Az adminisztratív tisztviselők 
száma 5.5

Az intézet „föltöltése” nagyon rövid idő alatt sikerült.
Az igény hatalmas volt, már a megnyitás előtt szép szám
mal érkeztek beadványok a Belügyminisztériumhoz, 
amelyben elmebetegek elhelyezését kérelmezték. Ilyen 
volt a bajai Patrács Pétemé (sz. Urbán Hermina), aki 
megőrült férjét kívánta már 1868 tavaszán elszállíttatni 
az országos tébolydába.6 Az első betegcsoport azonban 
csak 1868. december 6-án érkezett Bécsből, Pozsonyból, 
Klostemeuburgból és Ybbsből.7 Az egyik legnagyobb 
gondot a kezdetek kezdetén az ápolók kis száma jelentet
te. Az intézet igazgatója már 1869 elején sérelmezte, 
hogy mindössze 30 ápolót engedélyezett a minisztérium, 
jóllehet külföldi példák azt mutatják, hogy jóval nagyobb 
ápolószám lenne kívánatos: „Az országos tébolydában 
jelenleg már 220 elmebeteg vagyon gyógykezelés alatt, 
az engedélyezett ápolók száma pedig 30. Ha vannak bár 
tébolydák, a melyekben már 4 ápolás alatt lévő elmebe
teg után egy ápoló félfogadása engedélyezve vagyon, 
(Tirol grófsági Hall városában létező országos állami té
bolydában már 4 elmebeteg után 1 ápoló vétetik föl) de 
rendesen és pedig az ausztriai birodalomban lévő többi 
tébolydákban (...) 6 elmebeteg után 1 ápolónak felvétele 
engedtetik meg.”8 A helyzet később sem rendeződött 
megnyugtatóan. A tébolyda igazgatója kérelmek sorával 
árasztotta el a minisztériumot, beszámolva arról, hogy az 
intézet normális működéséhez szükséges ápolói kar nem 
áll rendelkezésre, ráadásul az ápolt elmebetegek száma
egyre csak nő, és ez már a működés rovására mehet. Alig__
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Jog
több mint egy évvel a tébolyda megnyitása után az igaz
gató már új osztály megnyitását tervezi: „A férfi osztá
lyon a betegek száma oly annyira szaporodván, hogy egy 
új beteg osztálynak megnyitása mielőbb szükségessé vá
lik, ennek folytán ezen osztály legalább is 3 ápolóval 
ellátatandó lévén (...) mély alázattal kéretik a Nagy mél
tóságú ministerium, hogy az 1869. dec. 10-én 2466 sz. 
alatti alázatos jelentéssel kért, továbbá nem halasztható 
ápolók szaporítását kegyesen megengedni méltóz- 
tassék.”9 A minisztérium azonban a költségek lehető 
visszafogására helyezi a hangsúlyt, és az ápolók számá
nak növelését csupán a lehető legkisebb mértékben haj
landó engedélyezni. Az a szakmai törekvés tehát, hogy 
lehetőleg az ápoltak számának növekedésével együtt -  
arányosan -  növekedjen az ápolók száma,10 nem talált 
kellő támogatásra a minisztérium részéről." Az ápolói 
gárda nem csak azért volt kényes pontja az intézet életé
nek, mert a kisszámú ápoló orvosi szempontból kifogá
solható volt, hanem azért is, mert jelentős volt a cserélő
dés. Az ápolók egy része a fölvétel után más feladatot lá
tott el a tébolydában, más része viszont elhagyta az inté
zetet, így az utánpótlás biztosítása nem csak a minisztéri
um költség-visszafogó politikája, hanem amiatt is nehéz
kes volt, hogy gyakorlattal rendelkező személyzet nem 
állt megfelelő számban rendelkezésre. 12 Ennek ismereté
ben nem meglepő tehát, hogy a tébolyda igazgatója az 
ápolói helyzet miatt szinte kétségbeesve kéri, hogy: 
„minden 6 beteg után járó 1 ápoló félfogadását kegyesen 
megengedni méltóztassék.(...) a legkomolyabb szeren
csétlenségek elkerülése végett az ápolói személyzet na- 
gyobbítása már a mai napon égő szükséggé vált” 13 
(1870).

A „TÉBOLYDÁI ALAPELVEK"

Mint az egy új, állami intézmény esetében várható 
volt, sor került a tébolyda működési elveinek lefektetésé
re. A minisztérium nem sokkal a gyógyintézet megnyitá
sa után tájékozódott, hogy milyen orvosi elvek érvénye
sülnek a nagy várakozás után, és a hazai elmebeteg-ügy 
megoldásának tekintett tébolyda működésében. 14 Az Or
szágos Tébolyda igazgatója a minisztérium felhívására 
az Országos Közegészségi Tanácsnak nyújtotta be az 
összefoglalót, amelyből egy, a korszerű elveknek megfe
lelő elmebeteg-kezelés gyakorlata bontakozik ki.

Tudvalévő, hogy a korábbi időszakban a betegek ke
zelésében -  szándék és lehetőség híján -  főképp a pasz- 
szív kezelési elvek domináltak. Ez azt jelentette, hogy 
gyakran, ha a betegség természete nem tett mást lehető
vé, -  tekintettel a többi betegre -  a teljes elzárás mód
szerét választották kezelés gyanánt. Ezen kívül sokféle, 
kifejezetten kegyetlen módszer volt ismert, amelyek 
egy része ugyan már nem volt elfogadott az orvostudo
mány szerint, de ezek alkalmazásának elkerülése még 
mindig nem volt egyértelmű gyakorlat. A betegekkel 
való törődés tehát kiemelkedő fontosságú az új 
intézményben. 15 Schnirch igazgató siet is leszögezni, 

_ hogy: „az ápolói személyzetnek a betegekkel való leg

emberségesebb bánásmód legszigorúbban meg van 
hagyva, minden ez irányban az igazgató tudomására ju 
tott mulasztás, vagy egyes elhanyagolása múlhatatlanul 
és kérlelhetetlenül az illető ápoló elbocsáttatását vonja 
maga után, melynek folytán az ápolói személyzetben 
feltűnő módon történnek változások, mely körülmény a 
szolgálatra nézve felette nehezítőleg hat.” 16 A kény
szert, amelynek alkalmazása a korábbi időkben teljesen 
általános volt az elmebetegekkel szemben, csak végső 
esetben, akkor, ha a beteg magának ártana, tartja alkal- 
mazhatónak. Az öngyilkossági kísérletezők számára 
berendezett külön megfigyelőszoba állandó ápolói fel
ügyeletet tett lehetővé, így ezek a betegek „csak is ezen 
célra kijelölt ápolók által figyeltetnek.” 17 Az pedig, 
hogy az ilyen betegeket nem lekötözik, vagy más ha
sonló módon teszik ártalmatlanná, az az intézet modem 
ápolási elveit jellemzi. A szakképzett ápolói gárda ösz- 
szeállítása tehát nem járt nehézség nélkül, tekintettel a 
szigorú követelményekre.

Másik nagy kérdés, amellyel a jelentés foglalkozik, a 
betegek foglalkoztatása. Korábban számos külföldi pél
da vált ismertté a hazai közönség körében is arról, hogy 
milyen jó hatással van egyes betegekre a műhelyben va
ló foglalkoztatás, a zene, vagy a képzőművészet. A Va
sárnapi Újság is beszámolt arról, hogy a bécsi intézet
ben tartott koncert, „melly két óra hosszat tartott, igen 
jó hatással volt a szegény betegekre.” 18 A betegek fog
lalkoztatása már nem tartozott tehát a kevéssé ismert 
módszerek közé. Az intézetben több lehetőséget bizto
sítottak a betegeknek. A kézműves-munkától kezdve 
egészen az irodai munkáig. Külön kis cipész, szabó, 
asztalos, könyvkötő műhelyeket rendeztek be, és ezen 
kívül a kőművesmunkára is volt lehetőség. Aki nem 
volt tanult mester, és tanítani sem igen lehetett, azt a ház 
körüli munkára fogták be (ha erre alkalmas volt). A leg
több mégis -  talán a leghelyesebb módon -  „kerti mun
kával, főképp az utóbbival sok beteg foglalkozik” .19

Az igazgatói jelentésből egy korszerűen vezetett in
tézmény képe bontakozik ki. A betegek bántalmazása 
szigorúan tilos, azokat az ápolókat, akik nem tartják be 
az erre vonatkozó utasításokat elbocsátják, és biztosított 
a betegek foglalkoztatása is. Az Országos Közegészsé
gi Tanács értékelése mégis fölró néhány hiányosságot: 
például nem számol be az igazgató, mikor teszik lehe
tővé a beteglátogatást, hogyan különítik el kór- és nem 
szerint a betegeket, milyen az épület beosztása. A leg
fontosabb kérdés/megállapítás azonban már távolabbra 
mutat: „nem mutatkozik-e annak szükségessége, hogy a 
gyógyíthatatlan elmebetegek számára külön intézet 
alkottassék, tekintettel az országos elmegyógyintézet
nek már most nyilvánuló elégtelenségére.”20

AZ 1868-AS „ALAPSZERKEZET"21

Az első 1868-ban kiadott szabályzat rendezte az intézet 
működését: a betegfölvételtől kezdve, a betegek elhe
lyezésén át, az intézmény ellenőrzésének módjáig. A 
szabályzat majd csak a század vége felé módosult.



Az Alapszerkezet szerint az intézetbe csak gyógyít
ható és gyógyíthatatlan, de közveszélyes elmebetegek 
vehetők föl. (1. §). A szabályzat előnyben részesíti a 
magyarországi honosságú betegeket. A korábbi osztrák 
szabályozással szemben nem zárja ki a külföldieket, ha
nem, ha elég hely áll rendelkezésre, a magyar betegek 
után van lehetőség nem magyar honosok fölvételére is. 
A betegfölvétel kérdését, mivel az intézmény iránt óri
ási volt az érdeklődés, szigorúan szabályozta az alap
szerkezet 8 . §-a. A felvételi okmányok között szerepel
nie kellett egy közalkalmazásban álló orvos (ennek hiá
nyában gyakorlatra feljogosított orvostudor) igazolásá
nak arról, hogy a felvételért folyamodó valóban elme
beteg. A bizonyítványban szerepelnie kellett egy kór- 
rajznak, mely alapvetően azt volt hivatva igazolni, hogy 
az elmebeteg gyógyítható-e, illetve, ha nem, akkor köz
veszélyes-e. Szükséges volt az illetőség hivatalos igazo
lása, (honossági bizonyítvány, vagy más okmány for
májában) és egy újabb igazolás arról, hogy az elmebe
teg közveszélyes. Meg kellett nevezni a törvényszék ál
tal rendelt gondnokot is. Abban az esetben, ha ilyen 
nem volna, azt a személyt, aki majd az elmebeteget az 
intézettel szemben képviselni fogja. A felvételi okmá
nyok utolsó csoportját az ápolási díj megfizetésével 
kapcsolatos nyilatkozatok és egyéb okiratok képezték. 
Az ápolási díjat ugyanis a betegeknek kellett megfizet
niük. A kórházak egyik legnagyobb gondját a korszak
ban a behajthatatlan ápolási díjak képezték. Nem lehet 
tehát csodálkozni azon a látható igyekezeten, hogy az 
ápolási díj megfizetését külön biztosítsák az intézet sza
bályzatában. Meg kellett jelölni tehát azt, hogy a beteg 
az ápolásért saját vagyonból fizet, esetleg más állja a 
költségeket, és hogy az ápolási díjat egészében a beteg 
viseli (más részét esetleg valamilyen egyesület vagy ro
kon). Nyilatkozni kellett arról, hogy az ápolási költsé
get havonta előre fizeti meg az intézet pénztárába. A fi
zetésképtelen, és olyan elmebetegek után, akik helyett 
az ápolási költségek megfizetésére senki sem kötelez
hető, az állam viselte az ápolás terheit. Ehhez azonban 
szegénységi bizonyítványt kellett benyújtani. A sze
génységi bizonyítványt a honossági bizonyítványhoz 
hasonlóan a törvényhatóság, illetve a község állította 
ki.22

Ezek után három formában történhetett meg a fölvé
tel. Azok esetében, akik maguk fizették meg az ápolási 
díjat, az igazgatóság döntése alapján történt a fölvétel, 
azok esetében, akik után szegénységük miatt az állam 
viselte a költségeket, a minisztérium engedélye után 
történhetett meg a fölvétel, míg a harmadik, különleges 
esetben, közveszélyes elmebetegek esetén a hatóság 
megkeresése után -  ha a férőhelyek száma lehetővé tet
te -  ismét csak az igazgatóság döntése alapján. Ez utób
bi eset természetesen csak úgy volt lehetséges, ha az il
lető elmebeteg közveszélyes volt és máshogy nem lehe
tett biztonságban tartani, csak a tébolydái elhelyezéssel. 
Ekkor, -  tekintettel a sürgősségre -  a felvételhez szük
séges okmányok azonnali beadását sem követelte meg 
az Alapszerkezet, ezeket -  az orvosi vélemény kivételé
vel -  később is lehetett mellékelni.

A fölvételről -  hogy a beteg elmebetegségét a ható
ság meg tudja állapítani -  24 órán belül értesíteni kellett 
a hatóságot ( 11. §).

Az ápolás és a betegek elhelyezése díjosztályok sze
rint történt. Az Alapszerkezet három díjosztályt állapít 
meg. Az első és a második a fizető betegek osztályai, a 
harmadik azoké, akik ingyen-ápolásban részesülnek.
Az egyes osztályok között igen nagy volt a különbség.

Az első osztály betegei egyedül laktak szobájukban, 
sőt, ha az intézetnek volt erre lehetősége, egy második 
szobát is igénybe vehettek (amelyért természetesen kü
lön kellett fizetni). Ők -  igazgatói engedéllyel -  bevi- 
hették saját bútoraikat is szobájukba. Minden egyes el
ső osztálybeli betegnek külön ápolója volt.

A második díjosztály betegei már közösen laktak, 
hárman-négyen egy szobában. Nekik ugyan nem volt 
saját ápolójuk, de a beteg-ápoló arány sokkal jobb volt, 
mint a harmadik osztály esetében. Ami az ellátást illeti, 
az első két osztály számára az Alapszerkezet is megál
lapítja, hogy „A táplálék úgy minőség, mint mennyiség
re nézve, a betegek testi állapotának megfelelő leend, és 
az első és második osztályú betegek számára válogatot- 
tabb ételekből álland” ( 12. §).

A harmadik osztályba tartozó betegeket pedig közö
sen helyezik el, „figyelemmel a gyógykezelésre megkí- 
vántató térfogatra” ( 12. §).

Az ápolási díjakat a minisztérium állapította meg. Az 
egyes osztályok közötti „átjárás” lehetséges volt, még
pedig az igazgatóságnál tett jelentés után. A fizető osz
tályokból akkor lehetett „lekerülni” a harmadik osztály
ba, hogy ha a fizetésre megszabott határidő eredmény
telenül telt el. Az ápolásba az élelmezésen kívül beletar
tozott a gyógyszer- és kötözőszer-ellátás, a ruhatisztítás 
(amelyet a fizető osztályok betegei -  saját költségükön 
-  máshol is elvégeztethettek), illetve a cipőtisztítás is, 
amelyet az ápolószemélyzet fizető betegeknek, és azok
nak a harmadik osztályú betegeknek végeztek el, akik 
nem voltak erre maguk képesek.

Az intézetből elbocsátásra három esetben kerülhetett 
sor. A szabályzat előírta, hogy a gyógyultakat azonnal 
el kell bocsátani. Nem gyógyult elmebetegek elbocsátá
sára is sor kerülhetett. Az igazgatóság azt az elmebete
get bocsátotta el, aki gyógyíthatatlannak bizonyult, és 
nem közveszélyes. Végül a törvényes képviselő, vagy 
hozzátartozó kívánságára elbocsátható az elmebeteg, ha 
abba a gondnoki hatóság is beleegyezett, és további 
ápolásról és őrzésről gondoskodnak.

A betegekről való gondoskodás kapcsán a 15. § ki
mondja, hogy „A betegek gyógykezelése a tudomány és 
emberiség alapelvei szerint történik”. Az pedig, hogy ez 
nem csupán üres, és kötelező formula volt az Alapszer
kezetben, egyértelmű a korábbi gyógyítási módszerek 
ismeretében. Az emberies bánásmód követelményének 
érvényesítése főképp az ápolókkal kapcsolatban jelen
tett állandó gondot. Mint az az igazgató jelentéseiből is
mert, az ápoló-személyzet cserélődése -  főképp a kez
deti időszakban -  jelentős volt, amelynek oka nem elha
nyagolható mértékben a fenti követelményeknek való
meg nem felelés volt. A legérzékenyebb kérdést termé-__
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löcténeli szemle

szetesen a kényszereszközök alkalmazása jelentette. A 
korábbi időszakban, részben az orvosi vélemények, 
részben az elkülönítés megoldhatatlansága miatt általá
nos volt különféle eszközök használata. Az Alapszabály 
ezzel szemben komoly figyelmet fordított arra, hogy 
kényszerítő eszközöket csak „elkerülhetetlen szükség
ben” használjanak, sőt, hogy az ellenőrizhetőség teljes 
legyen, ezen eszközök alkalmazását az erre a célra ve
zetett szolgáló könyvbe rendelte följegyezni.

A betegek kezelésében alapelvként jelent meg a lehe
tő legnagyobb szabadság biztosítása, amelynek mérté
két a kezelő orvos az egyes betegekre nézve betegségük 
természete szerint állapította meg. A szabad mozgás 
mellé a foglalkoztatás elve társult. Ezek tekinthetők az 
intézet kezelési alapelveinek. Az Alapszabály előírja, 
hogy az orvosok állandó feladata az elmebetegek fog
lalkoztatása. Mivel ezek -az  ismertetett igazgatói jelen
tés szerint -  főképp műhelyekben történtek (valamint az 
arra alkalmasak számára lehetőség volt az irodai mun
kára is), fölmerült a végzett munka értékének beszámí
tása, illetve a termelt érték sorsa is. A szabályozás sze
rint a betegek munkájukért díjazásban részesültek, 
amelynek mértékét -  az igazgató javaslata alapján -  a 
minisztérium állapította meg. Mivel pénzt alapszabály
ként nem volt szabad a betegeknek adni, és nem volt 
szabad maguknál pénzt tartani, a szabályozás szerint: 
„Az ezen díjak által befolyt összeg a betegeknek mun
kájukhoz arányos közös tulajdonuk, (...) melyből ek
ként azon szükségletek fedezhetők, melyek a betegek 
saját vagyonából vagy az intézet pénztárából rendszere
sen nem födöztethetnek.” (18. §) Ami a szükségleteken 
felül megmarad, azt az intézet kezeli, és ha a beteg tá
vozik az intézetből, akkor kapja meg a neki járó részt. 
Az ápolt halála esetén akkor válik az intézet a munka
díjból az ápoltra eső rész tulajdonosává, ha a beteg in
gyen-ápolásban részesült, vagy ha részletekben fizette 
ápolását, és „a mennyiben az ápolási költségek külön
ben fedezve nem lennének.” A betegeknél talált pénz 
elhelyezése nem volt mindig egyszerű. Ezen összegek 
hovatartozásának kiderítése alkalmanként csak hosszas 
eljárás után dőlt el. Szabolcs vármegye alispánja 1896. 
április 9-én fordult a minisztériumhoz azzal, hogy Kói 
János közveszélyes elmebeteget helyezzék el a téboly
dába. A minisztérium a fölvételt április 13-án engedé
lyezte. A megfigyelésre fölvett betegnél azonban 590 
Ft-ot találtak. Az összeget letétbe helyezték, de a té
bolyda kérte a minisztériumot, hogy az összeg sorsáról 
rendelkezzen, mivel a fivér azt állította, hogy az övé, 
ugyanakkor a beteget kísérő bezdédi bíró azt, hogy a 
betegé. Végül a tébolyda a vonatkozó rendelet értelmé
ben az összeget takarékpénztárban helyezte el, és bíró
sághoz fordult a tulajdonjog megállapítása iránt.23

A betegek foglalkoztatása mellett az oktatás is helyet 
kapott az alkalmazott módszerek között. A fizető bete
gek az igazgató és az orvosok egyetértésével magánta
nítót is fogadhattak maguknak, míg a harmadik osztá
lyon ápolt betegek az osztályos orvos által meghatáro
zott keretek között részesültek művészeti és tudomá- 

_ nyos képzésben.

A betegek napirendje szigorúan szabályozott volt.24 
Azoknak is, akik nem voltak foglalkoztathatók. A 
Lipótmezőn az élet reggel 6  (télen 5) órakor kezdődött. 
Ezt követte a beágyazás, a cipők kitisztítása, majd a reg
geliig a társalgóban töltöttek néhány percet. A magate
hetetleneket az ápolók öltöztették. Hét óra előtt az ápo
lók néhány beteggel együtt elmentek a reggeliért. 7-től 
reggeli. A dühöngök csak pléh tányérokat kapnak, kést, 
villát pedig egyáltalán nem. ‘/28-kor befejeződött a reg
geli, és ekkor a dolgozni képes betegek lementek a mű
helyekbe. 8 órakor az intézeti főápoló összegyűjti a ké
relmeket, jelentéseket, és ezeket láttamoztatja. '/29-kor 
azokat a betegeket, akiket éjjel hoztak, elhelyezik az 
osztályokon. Ezek után következett a vizit, amely Zi12 
óráig tart. ’/HO-kor osztják szét a hírlapokat. 10-1412-ig 
tartott a látogatás, miközben ‘4 1 1-kor fölszolgálták a tí
zórait (a vagyontalan betegek ekkor egy szelet kenyeret 
kaptak ), 3412-kor elkezdődött az ebédre készülődés, 
majd ebéd után, l/22-kor a munkás betegek visszatértek 
a műhelyekbe. 3 órától 5 óráig ismét látogatási idő van. 
‘/24-kor uzsonnát osztottak ki, majd a betegek 6  órakor 
visszatértek a kertből az osztályokba. 7-kor vacsora, 
majd 9 óráig, a lefekvésig társasági élet következett.

A BETEGFÖLVÉTEL, BETEGSZÁLLÍTÁS 
-  SZABÁLYOZÁS ÉS A GYAKORLAT

Az Országos Tébolyda megnyitásának híre gyorsan el
jutott az ország minden részébe. A betegszám rövid idő 
alatt -  mint az fentebb kiderült -  óriásira duzzadt. Az 
ápolt elmebetegek számának ilyen hirtelen szaporodá
sára kézenfekvő magyarázat, hogy a tébolydában az in
gyen-gondoskodás intézményét látta a lakosság. A min
den vidékről nagy számban a tébolydába küldött, ápo
lásra különféle okok miatt nem jogosult betegek miatt 
kialakult helyzet rendezését kísérelte meg a minisztéri
um egy 1871-ben kiadott rendelettel,23 amelyben a tör
vényhatóságokat hívta föl lakosság értesítésére, a té
bolydái fölvétel feltételeiről. A nem kellőképp tájékoz
tatott lakosság ugyanis gyakran rosszul fölszerelve indí
tott útnak elmebetegeket, amelyek tébolydái fölvételét 
aztán a minisztérium kénytelen ideiglenesen engedé
lyezni, nehogy a betegek a hazaúton megfagyjanak.

Az elmebetegeket gyakran szállították -  a tébolyda 
szabályaival ellentétesen -  rossz, rongyos ruhában az 
intézetbe. Azokat is, akik jogosultak voltak az intézeti 
elhelyezésre. Erről tudósít az az 1871-ben keletkezett 
jelentés, amelyből kiderül, hogy Leibinger János ron
gyos csizmában, tetvesen, Szatmári Sándor olyan rossz 
ruhában, hogy „fogai vacogtak,” Lovász Pál pedig 
egyenesen nadrág nélkül, gatyában, egy rossz felsőru
hában érkezett ősz végén, vagy télen az intézetbe.26 Az 
elmebetegeket akár nagy távolságról (Lovász Pál eseté
ben Kecskemétről), leggyakrabban gyalog hozták. A 
gyakorlat még a század nyolcvanas éveiben sem válto
zott meg alapvetően, -  noha a vasúti elmebeteg-szállí
tás kedvezményessé tétele megtörtént -  az elmebetegek 
gyakran leláncolva, sőt, „számos esetekben lajtorjás



történeti uem le

szekereken, annak oldalához kötözve”27 érkeztek meg a 
fővárosba. Nem csoda, hogy a tébolyda alkalmanként 
tele volt a rendelkezések szerint föl nem vehető, de szá
nalomból és általános orvosi indokokból elszállásolt be
tegekkel.

A betegek tébolydába szállításának másik elterjedt 
módja főleg akkor fordult elő, amikor a rokonok szállí
tották be az illetőt a tébolydába, hogy az öntudatnál lé
vő betegeket mindenféle ürüggyel a tébolydába csalták, 
és ott mintegy átadták az ápolóknak. E módszer aztán 
sokféle nemkívánt mellékhatással járt, igen gyakran a 
betegeknek az intézettel szemben táplált csekély bizal
mát is szétfoszlatta: „míg egyrészt csak arra alkalmas, 
hogy a betegnél téveszméit megerősítse vagy új tévesz
mék keletkezésére nyújtson alkalmat, addig a beteg 
megcsalásának, tébolydába való becsempészésének 
ódiuma is a beteg családjára háramlik”28 -  foglalja ösz- 
sze tömören Konrád a gyakorlat hátulütőit.

Az okmányokkal nem megfelelően ellátott betegek 
sok gondot okoztak az intézet vezetésének is. Annál in
kább bizonytalanná tette a helyzetet, hogy az ápolási díj 
fizetése alól mentesítést adó szegénységi bizonyítvá
nyok is gyakran érkeztek késéssel.29

A betegek felvétele körüli visszás helyzet nem szűnt 
meg egyik napról a másikra. Az elmebetegeket gyak
ran nem látták el megfelelő bizonyítványokkal, és na
gyon gyakran nem a megfelelő helyre szállították őket. 
A fővárosi rendőrkapitány 1886-os jelentéséből kide
rül, hogy a betegeket gyakran a hozzátartozók is orvo
si igazolás nélkül kívánják a Rókus kórház megfigye
lő osztályán elhelyezni, amelyből több gond is szárma
zik. A kórház tébolydái osztályáról ugyanis a betege
ket az iratok beszerzésére nem a tiszti orvoshoz irá
nyítják, hanem a kapitányi hivatalhoz, amelynek azon
ban ilyen esetben nem feladata eljárni. A kapitány te
hát joggal említi, hogy a rendőrség feladata csak azok
kal kapcsolatos eljárás, akik „az utczán vagy közhelye
ken őrületi rohamok által meglepetve, feltűnést vagy 
botrányt keltenek, és a miatt a rendőrség által a téboly
dái osztályra küldetnek."'0 A fővárosi rendőrség tenni
valói az elmebetegekkel kapcsolatosan -  a fővárosba 
szállított elmebetegek számának emelkedésével -  fo
lyamatosan nőttek. A rendőrség sok esetben volt kény
telen „elhelyezést biztosítani” az iratokkal nem kellő
en fölszerelt vidéki elmebetegeknek. A kialakult hely
zetet jól jellemzi a korszak vezető élclapjában, a Bors
szem Jankóban 1888-ban megjelent cikk, amely a fő
városi rendőr figurájával mondatja ki a kemény ítéletet 
a visszás állapotokról.31 A vidékről a Bp.-i Rókus kór
ház tébolydái osztályára minden engedély nélkül szál
lított elmebetegek miatt a miniszter körrendeletét inté
zett a törvényhatóságokhoz, mivel a tapasztalatok sze
rint a kialakult gyakorlatban, t.i., hogy a betegeket 
mindenféle szabályszerű megkeresést mellőzve egye
nesen a Rókus Kórház tébolydái osztályára szállítják, a 
községek és hatóságok is hibáztathatok. A miniszter 
fölhívja a figyelmet arra, hogy az intézet elsősorban a 
fővárosi betegeket van hivatva ellátni, és a rendelet el

lenére fölszállított elmebetegeket a beszállítást elren
delő község, illetve hatóság költségére vissza fogják 
szállítani.32

A fővárosi helyzet annak ellenére sem változott meg 
egy csapásra, hogy a Bp.-i Önkéntes Mentő Egylet -  
amely a tébolydába szállításokat végezte -  szolgálati 
utasításában szerepelt, hogy milyen okmányok kíséreté
ben szállíthatnak elmebeteget tébolydái osztályba, vagy 
elmegyógyintézetbe. A szabályozás szerint szükséges a 
tébolyda írásbeli nyilatkozata arról, hogy lesz helye a 
betegnek, az egyesülethez címzett szállítási felhívás, or
vosi bizonyítvány, tébolydába szóló felvételi megkere
sés, és a tébolyda felvételi nyilatkozata (4. §).33 Alig 
egy évvel később állapítja meg a tanács, hogy az elme
betegek szállításakor előfordul, hogy a mentők csak a 
beteg nevét, (egyes esetekben még azt sem) tudják, „így 
számtalan betegnek illetőségét csakis hónapok eltelte 
után, de igen sok esetben egyáltalán megállapítani nem 
lehet.”34 Ezért a tanács fölhívta a kerületi elöljáróságo
kat, hogy utasítsák a tiszti orvosokat arra, hogy a té
bolydái elhelyezést kérők adatait pontosan jegyezzék 
föl, és küldjék meg a Szt. János kórház megfigyelési 
osztályának.

A törvényhatóságok által beszállíttatott elmebetegek 
helyzete sem volt sokkal jobb. Míg azok, akiket hozzá
tartozóik kísértek be, a hosszas hivatali eljárást és a hi
ányzó iratok beszerzésének viszontagságait élték át, a 
törvényhatóságok által szállíttatott betegek -  gyakran 
ezek mellett -  még a rossz, vagy szakszerűtlen bánás
módot is kénytelenek elviselni. Már az első szabályo
zásban megtalálható az elmebetegekkel való kíméletes 
bánásmód követelménye, de -  mint azt a források mu
tatják -  a betegek éppen a modern orvosi szempontokat 
szem előtt tartó intézménybe szállításuk alatt éltek át 
meglehetősen kellemetlen élményeket. A törvényható
ságok ugyanis gyakran a csendőrséget vették igénybe 
az elmebetegek tébolydába szállításához. A belügymi
niszter töl is hívta a törvényhatóságok figyelmét arra, 
hogy az „Elmebetegek bekísérése oly egyénekre bízan
dó, kik az ily betegekkel való bánásmódban gyakorlott
sággal és szakképzettséggel bírnak.”35 Ennél talán még 
érdekesebb forrásként értékelhető Oláh Gusztáv vissza
emlékezése egy Angyalföldre történő elmebeteg-szállí
tásra: „A k.u.k., illetve akkor csak kk. Trainkommando 
a hadtestparancsnokságról azt az utasítást kapta, hogy a 
magyar belügyi kormány megkeresése értelmében szál
lítson kétszáz őrültet a Lipótmezőről az Angyalföldre, 
aminek az katonai pontossággal és imponáló karhata
lommal tett eleget. Kürtszó hangzott, vezényszavak pat
togtak: „Ergreift den Sábel! Eskardon Schritt-Schritt!” 
és megindult a hossszú convoi, minden kocsi előtt 4-4 
lóval. Olyan formán képzelték akkor ezt a feladatot, 
mintha fellázadt fegyenceket, veszélyes gonosztevőket 
kellett volna valami deportáló helyre szállítani.”36

Mindezek ellenére a korszakban történt előrelépés is 
az elmebetegek szállítása ügyében. A betegek Lipót- 
mezőre történő szállítását a községek fizették. Az Or
szágos Tébolyda igazgatójának javaslatára a Belügymi-__
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nisztérium megkereste a Közlekedési és Közmunkaügyi 
Minisztériumot, azért, hogy az elmebetegek szállítására 
valamilyen kedvezményes rendszerben történjen. A 
vasutak igazgatói a kezdeményezés nyomán 1885. feb
ruárjában tárgyalásokat folytattak, amelyek után kidol
gozták az elmebeteg-szállítás új rendszerét. E szerint, 
ha az elmebetegséget és a szegénységet hatóságilag iga
zolják, akkor a beteg és kísérője III. osztályon, féláron 
utazhatott. Ha azonban külön kocsiszakaszt kellett biz
tosítani a szállításhoz, akkor egész díjat kellett fizetni.37

1903-ban új rendelet született az elmebeteg-szállítás 
körül megfigyelhető hiányosságok kezelésére.38 A ren
delet indoklásául említi, hogy a szállításra még nem tör
tént egységes rendezés, és a kialakult helyzetet a legjob
ban úgy lehet rendezni, ha egy, a korábbi rendeletektől 
eltérően, amelyek a szállítás, fölvétel kérdéseit, sokkal 
inkább az egyes esetekre nézve szabályozták, egysége
sebb rendezést kísérel meg. A felvétel körül tapasztal
ható eltérő eljárás indokolta tehát az újabb rendelkezés 
megalkotását. A rendelet ismételten leszögezi, hogy el
megyógyintézetbe csak gyógyítható, vagy gyógyítha
tatlan, de közveszélyes elmebeteget lehet elhelyezni. Ez 
nem jelent változást a korábbiakhoz képest. Ami azon
ban előremutató, hogy pontosan meghatározza, hogy 
kik adhatják ki azt az igazolást, amely szükséges az el
megyógyintézeti fölvételhez. A korábbi szabályozások
ban ugyanis általában csak hatósági, vagy közhivatal
ban lévő orvos igazolásáról van szó (ezen kívül a keze
lőorvos igazolásáról is, mely kelléket e rendelet is meg
követeli). Elmegyógyintézetbe fölvehető tehát -  a ko
rábbiaknak megfelelően -  az, aki az ápolási díjat leg
alább két hónapra előre megfizeti, közveszélyes beteg a 
közigazgatási hatóság megkeresésére, illetve a rendkí
vül közveszélyes elmebeteg, a közhivatalban lévő orvos 
bizonyítványa alapján. A rendelet értelmében közhiva
talban lévő orvosnak tekintendő minden tiszti, községi 
és körorvos, egyetemi tanár, magántanár és tanársegéd, 
az országos közegészségi tanács és az igazságügyi or
vosi tanács tagja, ha elmegyógyászattal foglalkozik, 
tiszteletbeli fő- és járásorvosok, nyilvános kórházak 
igazgatói, fő- és osztályos orvosai, törvényszéki orvo
sok, fegyintézeti és fogházi orvosok. Külföldi orvosok 
igazolása csak a vezetésük alatt lévő intézetből hazabo- 
csátandókra nézve vehető figyelembe, illetve a katona
sághoz tartozó orvosok igazolásai csak a tényleges szol
gálatban álló honvédekre és katonákra fogadható el.

A felvételhez az 1903-as rendelet előírja egy igen 
részletes adatlap kitöltését. Az összes személyi adaton 
túl, amelyek pontos ismerete elengedhetetlen volt a maj
dani ápolási költségek behajtásához, a betegség okaiként 
számításba vehető összes tényezőre tesz föl kérdéseket, 
így az anya esetleges terhesség alatti betegségétől az el
mebeteg esetleges alkoholizmusáig. A részletes adatlap 
az elmebetegség megállapításán és a szükséges gyógy
mód megállapításán túl az intézet többi betegének védel
mét is szolgálta, tekintve, hogy kiemelten a trachomára, 
és egyéb fertőző betegségekre is tartalmazott kérdést.

A magyarországi kórházakban a XIX. század során
__előforduló járványok elővigyázatossá tették az egész-
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ségügyi szakembereket. A kórházak helyzete az egyes 
járványok idején számos esetben kívánnivalót hagytak 
maguk után. Nem csak arról volt szó, hogy járványos 
időkben nem tartották be az elkülönítési szabályokat, és 
ennek köszönhetően a nem fertőző betegséggel kórház
ban ápoltak is megkapták a járványos betegséget, ha
nem arról is, hogy a nem megfelelő higiéniai viszonyok 
miatt helyben alakulhatott ki járvány, azaz nem egy na
gyobb külső járvány gyűrűzött be a kórházba, hanem 
adott esetben egy kisebb területen uralkodó fertőző be
tegség miatt, az elkülönítési, és egyéb szabályok be 
nem tartása miatt alakult ki járvány a kórházban. A 
szükséges vizsgálatok nem megfelelő elvégzése miatt 
figyelmezteti például a miniszter a tébolydák igazgató
it, tekintettel az ausztriai tébolydákban kialakult tra
chomajárványra.39

Megváltozott viszont az elmebetegek elbocsátásának 
feltételrendszere. A nem veszélyes elmebetegeket a hoz
zátartozó arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy olyan 
körülmények közé viszi, ahol nem lesz veszélyes, lénye
gében a hozzátartozó felelősségvállalása mellett kiadták. 
A rendszernek ezen része nem változott. Ami viszont 
igen, hogy korábban a veszélyes elmebetegeket is kiad
ták hasonló nyilatkozat ellenében. A rendelet szerint ez 
megváltozott, mégpedig úgy, hogy az 1898-ban kiadott, 
a bűnvádi eljárás alatt állt elmebetegek elbocsátásának 
eljárását vették alapul.40 A vonatkozó rendelet szerint az 
intézet igazgatója nem bocsáthatja el a beteget, ezt csak 
az erre kijelölt bizottság döntheti el. A rendelet szerint 
területi alapon alakultak meg azok a szakbizottságok, 
amelyek az elbocsátás kérdésében döntöttek. A beosztás 
szerint egy bizottság a Bp.-i, egy az itteni köz-és magán
kórházak elmebeteg-osztályai, egy a nagyszebeni, egy a 
nagykállói, egy a pozsonyi elmegyógyintézetek, vala
mint egy a többi kórházi elmeosztályok betegeinek 
ügyében döntött.41 Az intézet igazgatója, akinek intéze
téből kívánták a beteget elbocsátani, a bizottság elnöké
nek ezt bejelentette, aki két héten belül összehívta a bi
zottságot. Ha egyhangú döntés született, akkor az rögtön 
jogerőssé vált, ha azonban nem, akkor föl kellett terjesz
teni az ügyet a belügyminiszternek.

Az új, 1903-as szabályozás szerint az elmebeteg be
szállításához csendőrséget egyáltalán nem, rendőrséget 
pedig csak úgy lehet igénybe venni, ha a kísérő rendőr 
civilben van. Az állami költségen beszállítandókra leg
rövidebb, és egyben a legolcsóbb szállítást írja elő. A 
betegek élelmezésére, ha az utazás a hat órát meghalad
ta, két koronát lehetett fordítani, míg a kísérő napidíja 
három korona volt.

Az elmegyógyintézetek ápolási osztályi rendszere 
változott. A lipótmezei Országos Elmegyógyintézet 
eredetileg három fizetési osztálya már korábban kiegé
szült egy negyedik, ú.n. külön osztállyal. Ez a rendszer 
bővült most egy negyedik, „pór” osztállyal. Az Angyal
földi és a Nagykállói Elmegyógyintézetben csak má
sod- és harmadosztály, míg a Nagyszebeni intézetben a 
lipótmezeihez hasonlóan négy osztály található. Az 
egyes fizetési osztályokon nyújtott szolgáltatások szín
vonala meglehetősen eltérő volt. A rendelet, amellett,



hogy meghatározta az egyes osztályok alapvető ellátási 
rendszerét, lehetővé tette, hogy azok a vagyontalan, de 
művelt betegek, akik műveltségük miatt a felsőbb fize
tési osztályok betegei közé illettek volna, nappal a tár
sasági időt ezen betegekkel együtt tölthessék.

A KÖZEGÉSZSÉGÜGYI TÖRVÉNY (1876) 
RENDELKEZÉSEI AZ ELMEBETEGEKRE

A közegészségi törvény meglehetősen szűkszavúan, 
mindössze 6 szakaszban42 rendezi a tébolydái ügyet. A 
törvény az elmegyógyintézetbe való bekerülés szem
pontjából rendelkezik az elmebetegekről. A betegeket 
négy kategóriába sorolja be: gyógyítható és közveszé
lyes, gyógyítható és nem közveszélyes, gyógyíthatatlan 
és közveszélyes, végül gyógyíthatatlan és nem közve
szélyes. A tébolydába való bekerülés attól függ, hogy a 
beteg melyik kategóriába esik. A törvény egyértelműen 
a közveszélyességet tekintette a legfontosabb indoknak, 
amely meghatározza, és lehetővé teszi, az elmegyógy
intézeti elhelyezést, kimondva, hogy mindazon gyó
gyítható és gyógyíthatatlan elmebetegek, kik a közbiz
tonságra veszélyesek, gyógyításra és „tartásra” helye- 
zendők az elmegyógyintézetbe. A közegészségügyi tör
vény nem fogalmaz pontosan. A 71. § ugyanis a gyó
gyítható és a gyógyíthatatlan elmebetegek fölvételét is 
közveszélyességükhöz köti. Azonban a továbbiakban a 
nem közveszélyes (gyógyíthatatlan) elmebetegek tartá
sának kötelezettségéről beszél, és ebből az következik, 
hogy a gyógyítható, nem közveszélyes elmebetegek 
mégiscsak bekerülhetnek az elmegyógyintézetbe. Az 
indoklás, és a gyakorlat is ezt támasztja alá: „oly elme
betegek, kik az illető községek által tartandók el, té
bolydába ne szállíttassanak, hol gyógykezelés tárgyát 
többé nem képezvén, a gyógyítható betegektől szükség 
nélkül a helyet elfogják”43 A gyógyíthatatlan, de nem 
közveszélyes elmebetegek tartása a hozzátartozókat, il
letve, ha ilyenek nincsenek, a községeket terheli. A té
bolydába bekerüléshez szükség van annak orvosi igazo
lására, hogy a felvételt kérő valóban elmebeteg. Ezt az 
igazolást „közalkalmazásban” álló orvos, azaz a hatósá
gi orvos, vagy az elmegyógyintézet orvosa, és ha van 
ilyen, akkor az orvos, aki a beteget már kezelte, adja ki. 
Az indoklás szerint a szabályozás megalkotásakor szem 
előtt tartották, hogy semmilyen szempontból nem meg
engedhető, hogy nem elmebeteg kerüljön a gyógyinté
zetbe. Ezt a célt szolgálta a megfigyelési rendszer törvé
nyi szintű beépítése a szabályozásba. A betegeket a 73. 
§ szerint nem lehet azonnal véglegesen fölvenni az (ál
lami) intézetbe, hanem egy megfigyelési időszak alatt 
kell meggyőződnie -  a személyes felelősséggel tartozó 
-  igazgatónak arról, hogy a beteg valóban elmebeteg. 
Ha ez bebizonyosodott, akkor pedig a fölvett leletet 
megküldi a beteg illetékes bíróságához. A magán-té
bolydák esetében más a szabályozás. Az érkező betege
ket addig nem lehet véglegesen fölvenni, amíg őket a 
bíróság elmebetegnek nem nyilvánította. Az eljárás te
hát itt részben fordított. Nem esik szó leletről, hanem

csak arról, hogy ennek megállapításához szükséges, 
hogy a magán-intézetekbe jelentkezőket bejelentsék a 
bíróságnál, és az megállapítsa az elmebetegséget.

A törvény lehetőséget biztosít a hozzátartozóknak, 
hogy ha az elmebetegségről kétségeik volnának, akkor 
megvizsgáltathassák a beteget. (73. §) Saját költségük
re, és csak addig, ameddig a bíróság meg nem állapítot
ta az elmebetegséget. A fenti rendelkezés alapvetően ar
ra enged következtetni, hogy inkább attól tartanak az 
érintettek, hogy alap nélkül kerülnek be az elmegyógy
intézetbe. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy sok
kal többen kívántak a szabályok esetleges megkerülésé
vel a biztonságot nyújtó intézetekbe bekerülni, mint on
nan kikerülni.

Törvényi szinten szabályozott az elmebetegekkel va
ló emberséges bánásmód követelménye: „személyes 
korlátozások és kényszereszközök csak szükség eseté
ben a beteg és mások megóvására és csak orvosi rende
let folytán alkalmazhatók, a szükség elenyésztével azon
ban haladéktalanul megszüntetendők.” (75. §). Érthető.
A korábbi időkben a kezeléshez hozzátartoztak mind
azok a módszerek, melyeket ekkorra az orvostudomány 
egyöntetűen elutasított. Jóllehet tehát már az 1830-as 
években lekerült a Narrenturm lakóiról jónéhány mázsa 
lánc, a törvényben jónak látták annak kimondását, hogy 
ezek ne is kerülhessenek vissza korábbi helyükre.

Utolsó rendelkezésként a meggyógyult, illetve az el
mebetegnek nem bizonyult személyek azonnali elbocsá
tását írta elő a törvény. Ez a rendelkezés azonban, annak 
tükrében, hogy mind az indoklásban, mind a rendeletek
ben többször megfogalmazást nyert a költségek lehető 
kímélése, inkább ebből a szempontból értékelendő.

Az elmebeteg-ügy hatalmas változáson ment keresz
tül a XIX. században! A kiindulási pont: az elmebeteg
ügy szinte teljes hiánya, amely lényegében jellemezte a 
korabeli Európát is. A korszak végére kibontakozott az 
állami elmebeteg-ügy rendszere, a maga differenciált 
ellátó-rendszerével. Az elmebetegekről való gondosko
dás tehát állami feladattá vált, amelynek hátterében ta
láljuk az elmekórtan robbanásszerű fejlődését. A kor
szak elején még azzal kellett az orvostudománynak 
megküzdenie, hogy elfogadtassa az elmebetegségek be- 
tegség-mivoltát, azt a tényt, hogy az elmebeteg nem ör
dögtől megszállott, nem olyan, akin egyáltalán nem le
het segíteni, hanem ugyanolyan beteg, mint az, aki más, 
olyan kórral küzd, amely nem hat az értelemre. Az el
mebetegek és betegségek megfigyelése mellett elsőként 
meg kellett küzdeni ezen betegek elhelyezése szánal
mas, méltatlan körülményeinek megváltoztatásáért. Az 
addig jobbára börtönökben, vagy szerencsésebb esetben 
kórházakban elhelyezett betegekről szakszerűen, az uta
kon kóborlókról pedig alapszinten kellett gondoskodni.
Az elmebeteg-ügy tehát a szoros értelemben vett szak
mai szempontokon túl hozzákapcsolódott a társadalom 
szemléletmódjának megváltoztatásához, valamint a 
kérdéshez kapcsolódó szociális feladatokhoz. Nem volt 
már többé -  és a nyugati példák nyomán egyre kevésbé 
volt -  megfelelő az elmebetegekről való korábbi „gon
doskodás” rendszere, amely lényegében a társadalomra__
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Jog
veszélyessé vált elemek kiszűrését valósította meg, 
jobb-rosszabb eredménnyel. Az elmebeteg-ügy a kor
szak kiváló elmegyógyászainak munkája nyomán való
ban ügy lett, összetett, a döntéshozóknak és jogalkotók
nak köszönhetően felvállalt, állami feladat.
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ló fölvétele. -  MÓL, K 150-87-1870-1V -13^154

11 A minisztérium ezen felül nem reagált kellő gyorsasággal (az ápolt 
elmebetegek szaporodásának gyorsaságával). 1870-elején ugyanis 
mindössze 4 ápoló fölvételét engedélyezte, miközben ennél többre 
lett volna szükség. -  MÓL, K 150-87-1870-1V -13^)54

12 Az igazgató beszámolója szerint a fölvétel előtt az ápolói sze
mélyzetből géphez került 3 ember, 36 pedig elment, így 36 ápolót 
kellett fölvenni. -  MÓL, K 150-87-1870-1V-11872

13 MÓL, K 150-87-1870-1V-13-454
14 BM 1868/9129 (jún. 16.) r.
15 „Az elmebetegek társas együttlétének tehát megmérhetelen hasz

na van azáltal, hogy egy időben mindannyinak szórakozást nyújt 
és elfoglaltatások által gyógyulásukra oly üdvös befolyást gyako
rol. Szóval, ezen elv az elkülönzéssel kapcsolatban alapjául szol
gál az általános tébolydái rendszernek s az egyéni gyógymód, 
mely különben oly nehéz a nagy intézetekben, hol az orvos nem 
képes csupán csak felette csekély időt szentelni kölön egyes bete
geire, ezáltal igen megkönnyíttetik." Bolyó Károly: Az elmebe
tegek társas élete s ennek erkölcsi gyógyelőnye jól rendezett té
bolydák körében (in: A magyar orvosok és természetvizsgálók 
Rimaszombatban tartott 12. nagy gyűlésének munkálatai 1867., 
Pest, 1868. 286-290, 288 p.)

16 MÓL, K 150-87-1870-1V-13-14.103
17 MÓL, K 150-87-1870-1V -13-14.103
18 Vasárnapi Újság, 1858. jún. 13. (24. szám)
19 MÓL, K 150-87-1870-1V -13-14.103
20 MÓL, K 150-87-1870-1V-13 -14.105
21 Alapszerkezet a budai országos tébolyda számára, Buda, é.n. A 

továbbiakban a hivatkozott §-számok erre a forrásra vonatkoznak
22 A községi illetőség témájának vizsgálatához ld. Pomogyi László: 

Szegényügy és községi illetőség a polgári Magyarországon (Bp., 
Osiris, 2001.)

23 MÓL, K 150-2716. cs.-1896-IV-26/a-34.068-83.496
24 Ismerteti: dr. Szentkirályi Sándor: Az elmebetegek körüli eljá- 

__  rás , (Nagykároly. 1906.)

(in: Az Országos Ideg- és Elmegyógyintézet 100 éve, Bp., 1968.)
Bolyó Károly: Az elmebetegek társas élete s ennek erkölcsi 

gyógyelőnye jól rendezett tébolydák körében (in: A magyar orvosok 
és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott 12. nagy gyűlésének 
munkálatai 1867.. Pest, 1868.)

dr. Szentkirályi Sándor: Az elmebetegek körüli eljárás 
(Nagykároly, 1906.)

Konrád Jenő: Az elmekórtan gyakorlatilag fontos tételei, tekin
tettel a közigazgatásra (Bp., 1915.)

Oláh Gusztáv: Emlékfoszlányok az angyalföldi állami elme- és 
ideggyógyintézet keletkezésének idejéből (in: A Budapesti Angyal
földi Elme- és Ideggyógyintézet Emlékkönyve 1883-1933 (Szerk. 
dr. Zsakó István, Bp., 1933.)

Pomogyi László: Szegényügy és községi illetőség a polgári Ma
gyarországon (Bp, Osiris, 2001.)

25 BM 1871./31.000 sz. r. (dec.5.), ebben hivatkozik az 1870. szept. 
22./16.431. sz. rendeletre, amelyben a tébolydái felvételről tájé
koztatja a törvényhatóságokat.

26 MÓL, K 150-133-187 l-IV-20/a-928
27 BM 1888. febr. 24. 63.673/1887. körr.
28 Konrád Jenő: Az elmekórtan gyakorlatilag fontos tételei, tekin

tettel a közigazgatásra. (Bp.. 1915. 112. p.)
29 érdekes adat, hogy elszegényedett arisztokrata is található a té

bolyda első lakói között: gr. Lichtenberg Miklós budai lakos sze
génységi bizonyítványa így szól: „ezennel hivatalis hitelességgel 
bizonyíttatik, miszerint elmebetegség végett jelenleg a' helybeli 
országos tébolydában ápolás és orvosi kezelés alatt lévő gróf 
Lichtenberg Miklós semmi nemű ingó vagy ingatlan vagyonnal 
nem bír, továbbá hogy nővérei szintén szegények és fizető képte
lenek elannyira, hogy saját szükségleteiket saját kézi munkájuk 
után keservesen kiérdemelt gyér keresetükkel fedezni kénytele
nek, különben fennevezetteknek fizetőképes rokonai sincsenek" -  
MÓL, K 150-133-1871 - IV-20/a-15.890-20.762

3,1 1888. évi 63.673./ Vili. 1887. sz. BM leirat Bp. főv. közönségé
hez

31 „Mi is lönne a világbúi. ha én nem vónék, mikor még így is, hogy 
vagyok, oan nagyon bomlik. Annyi mán a bolond, hogy a Rókus
ba se fér, halom u' szaladgál az utczán. Hát minap egy ien futó 
bolond gyün hozzánk kisírőjével, hogy aszongya, aggyunk neki 
éczakára kovártélt. mer hogy nem tud hova lönnyi ebben az 
idegöny várasba. (...) Hát akkor mi lönne a mi tulajdon, saját ben
ső m. k. csirkebetyárjainkkal, tán kitögyem űket az utczára, hum- 
mi gyütt-ment futóbolondér?" -  Borsszem Jankó, 1888. aug. 5.," 
„4. Mihaszna András m. k. rendőr szemlélődései"

32 BM 1888. febr. 24. 63.673/1887. körr.
33 Elmebetegek szállítása (kivonat a B.Ö.M.E. igazgatóságának 

Szolgálati utasításából. Jóváhagyta a székesfőváros tanácsa 
22.638/1895. eln. sz. alatt)

34 1896. évi 33.060. eln. sz. tanácsi határozat
35 BM 1885. márc. 13. /5845. sz. körr.
36 Oláh Gusztáv: Emlékfoszlányok az angyalföldi állami elme- és 

ideggyógyintézet keletkezésének idejéből (in: A Budapesti An
gyalföldi Elme- és Ideggyógyintézet Emlékkönyve 1883-1933 
(szerk. dr. Zsakó István, Bp., 1933.)

37 BM 1885. 11.234. (ápr. 14.)
38 BM 10.583/1903
39 BM 1892. ápr. 13. 26.084 -  a rendelet igazolás hiányában határo

zottan megtiltja az elmebetegek fölvételét.
40 BM 1898/75.804
41 A bizottságok meghatározó személye volt Niedermann Gyula, 

Oláh Gusztáv és Blum Ödön. A bizottságok tagjai voltak az inté
zeti igazgatók, esetleg orvosok, valamint a vármegyei tiszti orvo
sok.

42 1876/XIV. te. 7l-76§
43 a te. általános indoklása
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