
A magyar ideg- elmegyógyászat klinikai-
tudományos megteremtője: 
Laufenauer Károly (1848-1901) 

A méltán világhírű hazai agykutatás aránylag rövid 
múlta tekinthet vissza. Lenhossék Józse/idegszövettani 
kutatásaival kezdődött, amelyet Balogh Kálmán neu-
rofiziológiai vizsgálatai egészítettek ki. „Az agy félte
kének és a kis agynak működéséről" írott monográfi
ája (1) kitűnő kiindulásul szolgált a klinikai ideggyó
gyászathoz. Kortársuk, Schwartzer Ferenc a morfoló
giailag még megfoghatatlan lelki betegségek kezelé
se terén lett úttörő, noha önálló tanszékhez soha 
nem jutott. E tudós triász munkásságának eredmé
nyeit jeles tanítványuk, Laufenauer Károly egyesítet
te korszerű ideg- és elmegyógyászattá, de tantárgy
ként csak az utóbbit adta elő 1882-től, a száz évvel 
ezelőtt bekövetkezett haláláig. Őt tekinthetjük tehát 
a kettős diszciplína első hazai képviselőjének. Inté
zetéből nőtt ki a híres Schaffer-iskola, tanítványaiból 
(Miskolczy Dezső, Sántha Kálmán, Környei István) máig 
ható mesterek lettek, akik az „agykutatás századá
ban" mindig a legmagasabb szintet képviselték. 

Laufenauer Károly Székesfehérvárott született 
1848. július 17-én. Szüleinek vagyontalan voltát az 
akadémiai nekrológ írója is hangsúlyozta (4). Közép
iskoláit királyi városában végezte, majd a pesti medi
cinára iratkozott, ahol 1873-ban kitűnő minősítéssel 
lege artis orvosdoktorrá avatták. Már medikusként 
bejárt Schwartzer Ferenc magán „őrüldéjébe", társai 
nem kis furcsallására. Hiszen a pszichiátria akkor még 
az elismertség határán kívül esett, az elmegyógyászo
kat afféle szerzetesi fegyelmet fogadó önkéntes ápo
lóknak tekintették, akik az eredmény reménye nélkül 
vállaltak egész életre szóló sorsközösséget ápoltjaik
kal, így látszott kívülről, de a fiatal másodorvos be
lülről már mást, többet tapasztalt. Azt, hogy a lelki be
tegek között alig akad „megkötözni való" dühöngő, 
így a hagyományos téboly dák börtönjellegén sürgő
sen változtatni kell. Hároméves tapasztalata, valamint 
a külföldi statisztikák alapján kitűnő kis monográfiát 
írt e bonyolult gond megoldási javaslatáról (6). Sze
rinte a három legfőbb ok: a civilizáció, az iszákosság és 
az öröklődés. Közülük az elsőt nem lehet befolyásol
ni, a másik kettőt viszont szükséges. A zsúfoltság 
megszűntetése, valamint a bentlakók foglalkoztatása, 
a „ no restraint" humánus szellemének meghonosítá
sa olyan kedvező irányba mutat, amely szabad bejá
rasd kórházi jelleget biztosít az épületnek. így lett az 
„őrülde"majd tébolyda, végül elmegyógyintézet. A 
betegek kolóniákban dolgoztak, bizonyos fokig önellá
tókká váltak, s ez hidat jelentett a külvilág felé. A sza
badságot biztosító intézetek építése mellett már ekkor 

hangsúlyozta az elmekórtan egyetemi oktatásának 
fontosságát, különösen törvényszéki szempontból. 

A karon kívüli fiatal orvos tevékenységére hamar 
felfigyeltek a jószemű illetékesek. Két esztendei ösz
töndíjat szavaztak meg neki, miként Tauffer Vilmos
nak. Egyiket Meynert bécsi, a másikat Westphal berlini 
híres intézetében töltötte. Igaz, mindketten elsősor
ban a neurológia pápái voltak, de a császárváros 
egyetemén Krafft-Ebing adta elő a pszichiátriát, így a 
korszerű elmegyógyászat elsajátításáért elég volt a 
szomszéd intézetbe mennie. Nem véletlen, hogy az ő 
tankönyvét (5) fordította le magyarra. Meynert mel
lől már 1877-ben elküldte az Orvosi Hetilapnak „Az 
elsődleges téboly kérdésének jelenlegi álláspontjáról" 
szóló beszámolóját. A Kétly Károly professzor nekro
lógjában említett „kettős hídképződés"című cikkével 
a nevezett évfolyamban nem találkoztam, pedig a hí
res Hőgyes-féle Millenniumi Emlékkönyv (3) szintén 
regisztrálja. Pszichiátriai érdeklődését bizonyítják to
vábbi úti levelei. Bécsből elindulva meglátogatta a 
Kratochwill tanár vezetése alatt álló prágai, azt kö
vetően a drezdai, a lipcsei és kevésbé ismert intézete
ket. Mindenütt a „no restraint"gyakorlatának beve
zetését észlelte. Nagyon meglepődött, amikor a cold-
litzi kolónián az ápoltakat éles szerszámokkal látta 
aratni. A veszély legcsekélyebb jele nélkül. Érdekes, 
hogy berlini beszámolójában a világhírű Westphal 
nevét meg sem említi, elvégre elsősorban az elmebe
tegügy érdekelte. Megvalósulni látta azon elképzelé
seit, amelyekről már elindulása előtt javaslatokat írt. 

Hazatérése után 1878-ban az elmegyógyászat 
tárgyköréből magántanárrá habilitálták, s a Lipót
mezei Tébolyda másodorvosa lett, ahol a boncolást is 
maga végezte. Közben folytatta az idegélettani kuta
tásait, ennek lett eredménye a „Vizsgálatok az agy 
corticalis látómezejéről" című monográfiája (7) (1. 
ábra), amelyet Balogh Kálmán mutatott be a MTA III. 
osztályának 1879. június 23-i ülésén. Kísérleteit egy 
állatvédő ma bizonyára elborzadva olvasná. Kölyök-
macskákat vakított meg, hogy megfigyelhesse a 
nyakszirtlebeny csökevényes fejlődését, valamint 
élő nyulak agyi hátsó lebenyét irtotta ki a látás el
vesztésének megállapítására. Másutt szintén ezt tet
ték a tudomány érdekében, az állatkínzás legcseké
lyebb szándéka nélkül. 

A nagy reményekre jogosító fiatal tudós 1881-től 
kapott önálló elmebeteg-megfigyelő fiókosztályt a 
Rókus Kórházon belül. Az 1881/82-es tanévtől vég
re felvett tárgy lett az elmekórtan. A tanszékre Mar-
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1. ábra: Első neurofizológiai munkájának címlapja 

kusovszky és Balogh Kálmán javaslata alapján az akkor 
34 éves Laufenauer Károlyt nevezték ki, az új kated
rát a régi kórházban helyezték el. 

Az oktatásra átengedett 50 ágyas elmebeteg-meg
figyelő 1884-ben 12 férőhelyes idegosztállyal bővült 
(2). Majd az elmebeteg részleget 1889-ben Budára, 
egy átalakított bérházba szállásolták, igazgatási 
szempontból pedig a Szent János Kórházhoz csatol
ták. Az ideg- és elmekórtani tanszék az Üllői út 26. 
szám alatti központi épületbe került. Ezzel az intéz
kedéssel feladatát nagyon megnehezítették. 

Laufenauer Károly rendkívüli tanár közben való
sággal „ontotta" a jobbnál jobb dolgozatokat. Fő té
maköre az idiotizmus és kretenizmus, a paralysis 
progressziva, az epilepszia, a koponyasérülésekből 
származó elmebajok és az agy gócbántalmai, továb
bá gerincvelőbántalmakkal járó elmebetegségek. Az 
Orvosi Hetilap mellett (ne feledjük, Markusovszky 
és Balogh Kálmán volt a két legfőbb támogatója) írt 
a Közegészségügyi Lapokba, a Zentralblatt f. d. med. 
Wissenschaft, a Zentralblatt für Nervenheilkunde, a 
Therapeutisches Zentralblatt, továbbá a Nouvelle 
Iconographie de la Salpetriere rangos számaiba. „A 
gonosztevők agyfelületének alkatáról" című közle
ményéből kiderül, hogy Benedikt bécsi tanárral egyet
értve ő is a kéregállomány csökkenését, a tekerve-
nyék közötti kevesebb áthidalást, a homloklebeny 
tekervényeinek rövidségét észlelte, ugyanakkor nem 
voltak elhanyagolhatóak a lezajlott encephalitisek 
nyomai (8). A Hetilap ugyanazon évfolyamában 
cikksorozatot közölt a corticalis epilepsziáról. Charcot 
hatására behatóan foglalkozott hipnózissal. Ahogy 
Kétly írta: „Hőgyes Endrével szövetkezve, az ide vo
natkozó tünemények kutatása közben több fontos 
élettani törvényt derítettek fel. Különösen érdekes 
ezen vizsgálatokból kifolyólag azon új tények felfe

dezése, hogy hipnotizált nőknél a retináról fénnyel, 
a hallóideg végkészülékéről hangokkal a test bizo
nyos izmaiban összehúzódásokat lehet létesíteni (4). 
A „Des contractures spontanées et provoquées de la 
langue chez les hystero-épileptiques" című cikkét a 
párizsi Salpetriere lapja is leközölte. Népszerűsítő 
előadásokat szintén szívesen tartott. A k. m. Termé
szettudományi Társulatban szépen és közérthetően 
értekezett az emlékezőtehetségről. „Az emlékezet a 
múltnak sírja, az ábránd a jövő bölcsője"- állapítot
ta meg. A fantázia és ábránd azonos fogalmak, ame
lyekből kellő tehetség birtokában a Jókai- és Scott-
szintű írók élnek. Az álomkép nem egyéb, mint ön
tudat nélküli emlékezés. Kellő kritikával illeti a mes-
meri magnetizmust, amelyet Nansen újra divatba 
hozott. Kedveli a költői fogalmazást. „Az emlékezet 
gyors rajzoló és kiszínezi gondolatainkra". Ez azon
ban soha nem történt a tudományosság rovására. 
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2. ábra: Népszerűsítő előadásainak címlapja 

Az 1890/9l-es tanévtől nyilvános rendes tanári 
kinevezést nyert. Meghívták a Magyar Jogászegylet
be, ahol „kétes elmeállapotok a törvényszék előtt" 
címmel tartott nagy sikerű előadást. A beszámítha-
tóság fokát csakis pszichopatológus állapíthatja meg 
- állította. Ez akkor még egyáltalán nem volt nyil
vánvaló. Előadói képességeit a Természettudományi 
Társulat népszerűsítő estéin kamatoztatta. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1898-ban levelező tagjává 
választotta. A Bókay-Kétly-Korányi-féle belgyógyá
szati nagy kézikönyv VI. kötetébe ő írta a „Hűdéses 
elmezavar", a „Vízfejűség", a „Maladie des tics", a 
„Hysteria", valamint a „Neurasthenia" fejezeteket, 
imponáló klinikai tapasztalatokkal és kellő szakiro
dalmi tájékozottsággal hitelesítve. Az „Előadások az 
idegélet világából" című könyve 1899-ben jelent 
meg (2. ábra) (9). Nyolc fejezetre osztott: I. Az ide-
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gességről általában, II. Járványos idegbajok: taran-
tizmus, ördögűzés, aacheni és strassburgi pszichoti
kus járványok, III. Az előző folytatása: főleg a ma
gyarországi boszorkányperek, IV. Az idegesség okai: 
hajlani, külső tényezők, V. Az idegesség gyógyítása 
és hipnotizmus, VI. Braid, Charcot és Bernheim ta
nai a hipnotizmusról, asztaltáncoltatás, szuggeszció, 
hipnózis a gyógyítás szolgálatában, VII. Idegesség a 
családi életben, férj, feleség, házasság, szerelem, 
gyermekek, VIII. A kedély- és idegbajosok életéből. 
A címek alig engedik sejtetni a remek tartalmat. A 
járványos idegbajok című fejezet képekkel illusztrált 
kultur- és orvostörténeti összefoglaló. A függelékben 
részleteket közöl az 1730-1758 között lefolytatott 
hódmezővásárhelyi boszorkányperekből. Paracelsus 
és Weyer cáfolták először a boszorkányok és démo
nok betegséget okozó szerepét, ám ahogy a szerző ír
ja: „a histerio-epilepsiás páciensek ma is mutathat
nak ördög-megszállta tüneteket/' A könyv ismerte
tése több teret érdemelne, de így is kitűnik talán, 
milyen művelt pszichiáter volt ez a fiatal professzor. 

Magánemberként szerette a társaságot, de jelen
téktelen külsejére hivatkozva soha nem nősült meg. 
Képet csak a Vasárnapi Újság őriz róla (12). Nagyon 
megviselte imádott édesanyjának elvesztése 1892 
tavaszán. Tanítványai igyekeztek pótolni a családi 
meleget. Mellette nőtt jelentős elmegyógyásszá a ké
sőbb tanszéki utód Moravcsik Ernő Emil, s intézetéből 
emelkedett ki Schaffer Károly, aki mesterét „a mor-
phologiai alapon nyugvó neurológia honi megalapí
tójának" nevezte (12). További tanítványai: Pándy 
Kálmán, Sarbó Artúr, Ranschburg Pál és Hudovernig Ká
roly. Nagyszerű névsor. Nyíró' Gyula szintén elsősor
ban az iskolateremtő mester szerepét emeli ki (10). 

Bármennyire kivételes előadónak bizonyult, a kli
nikai betegbemutatáshoz hallgatóinak őt a nehezen 
megközelíthető Budára kellett követni. Erre nem 
mindenki vállalkozott. Nem értette ezt az ésszerűtlen 
megoldást, de elfogadta a kedvezőtlen feltételeket. 

Szeretett a természetben szemlélődni, zenét hall
gatni, élvezni a művészetek nagyszerűségét. Gyulla
dás miatt átesett egy fülműtéten, hallása megrom
lott, az addig barátkozó ember visszahúzódóvá vált. 
Nem panaszkodott, bár lett volna mire. 

Az 1901. esztendő tavasza gyászkeretes a magyar 
medicina múltjában. Március 10-én, viszonylag fia
talon elhunyt a kar egyik büszkesége: Fodor József, 
majd április 27-én alig 53 éves korában Laufenauer 
Károly szíve mondta fel a szolgálatot. Koszorúerében 
elzáró vérrögöt találtak. 

Az Orvosi Hetilap hasábjain a tanítvány és tanszé
ki utód Moravcsik ErnóEmil búcsúztatta. A verseny
társ Gyógyászat szintén szép nekrológgal tisztelgett 
emléke előtt, noha egyetlen cikket nem írt bele. 

A későbbiek közül kiemelkedik Pisztora Ferenc 
szakszerű méltatása (11). A már többször idézett 
akadémiai emlékbeszédet Kétly Károly tartotta 1902. 
április 28-án, mivel közvetlen tanítványai között ak
kor még nem akadt akadémikus. Az Akadémián ar
ra csak akadémikus vállalkozhatott. 

Az ideg- és elmegyógyászat hazai históriájában 
Laufenauer az alfa. A csodálatos folytatás hozzá 
nyúlik vissza, korai halálának századik évfordulóján. 
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