
Schwartzer Ottó 
11853-1313) 

A fogalmat felölelő vezetéknevek között a Schwar
tzer jegy elmegyógyintézethez kapcsolódik, annak 
volt szinte szófedő, körülírni szükségtelen szinoni
mája. 

Schwartzer Ferenc, az első mai értelemben szá
mított magyar elmegyógyász kényszerítő körülmé
nyek közepette lett a honi pszichiátria megalapo
zója. A 48-as szabadságharc idején Guyon tábor
nok törzsorvosa lévén, Világos után menekülnie 
kellett. A szétszóródás sorsszerű véletlene őt Fran
ciaországba vitte, ahol Phűippe Pinel szellemében 
először teremtették meg az elmebetegek újszerű 
kezelésének emberséges feltételeit. A fiatal, fogé
kony doktornak elegendő volt egy bizonytalan, ta
nulmányi útnak nehezen nevezhető esztendő, hogy 
elkötelezze magát elhagyott és elhagyatott hazája 
egyik legelhanyagoltabb orvosi ügyének. Amikor 



Beck ö . Fülöp plakettje 

1850-ben tapogatózva hazaért, a fővárostól lőtávol
ságon kívüli Vácott telepedett le és alapította meg 
„magánőriüdéjét". A számonkérő hajsza esillapod-
tával 1852-ben már bemerészkedett intézetével Bu
dára. Itt született meg a következő év december 
22-én Ottó nevű fia, majdani szellemi örököse és 
szakmai további oly tatója. Amennyire nehéz a mű-

'Vészosaládban születettnek, ha alkotói ambícióval 
megáldott, annyira jótékony alkalmasint a tudomá
nyos környezet az öröklött adottság kibontakozta
tására. Babarczi Schwartzer Ottó „jóformán pszi
chiátriai légkörben nevelkedett", írta róla egyik 
méltatója, így eszébe sem juthatott más lehetséges 
hivatást választani. Orvosi diplomát Pertik Ottó, 
Regéczy Nagy Imre évfolyamtársaként kapott 1877-
ben, és apja mellett természetesen már kész állás 
várta a kész orvost, kész pszichiátert. Egy év múlva 
Schwartzer Ferenc betöltötte a hatvanat, így elér
kezettnek látta az időt, elég képzettnek a fiát az 
intézet vezet és átruházására. 

Minden a legnagyobb rendben látszott haladni, 
amikor 1879-ben nagy gyász érte a Schwartzer 
családot: huszonkét évesen meghalt a fiú öcs, Gé
za. E nagyreményű név nemcsak a família veszte
séglistájára íródott. A pesti bölcsészkaron volt a tö
rök, perzsa és arab nyelvek tanulva tanítója. Ap
jának utolsó, bátyjának kezdő vezető évében jelent 
meg egy török—magyar társalgási könyve és köz
mondások összehasonlító fordítása. 

Az intézetvezető nemzedékváltás egyben szem
léletbeli korszakfordulót is Jelentett. Az ideg-elme
gyógyászatban kezdtek teret nyerni az anatómiai, 
szövettani, kórtani^kórélettani vizsgálatok, s ezek 
természetesen a betegségek etiopatogenezisének 
szemléletére-magyarázatára is hatással voltak. Kö
vetkezésképpen „az elmebajosok gyógyító eljárá
sának módszerei is átalakultak. A régi, csak mes
terséges izgalmakat kiváltani alkalmas korlátozó, 
sokszor erőszakos elbánás helyére a szigorúan in
dividualizáló, szabadabb, humánusabb került. Az 

intézetek börtönszerű jellegüket levetve, az elme
bajosok kellemes, a szociális érzést, a kedélyt fej
lesztő otthonává váltak, a sablonszerűén alkalma
zott altató- és csillapítószerek helyét más, enyhébb 
eljárások (tartós fürdők, ágyba fektetés, a szabad
ban való mozgás, foglalkoztatás stb.) foglalták el" 
— írta mindezeket Moravcsik Ernő Emil az Orvosi 
Hetilap búcsúztatójában, Schwartzer Ottó munkás
ságának gyógyító részét összegezendő. 

Első feltűnést keltő szakdolgozata Tübingen 
városában jelent meg (1878). Címe: Die Bewusst-
lösikkeitszustánde als Strafaussehliessungsgründe. 
A feltűnés külföldre vonatkoztatandó, mert ahogy 
a Gyógyászat közölte elmekórtani levelekben pa-
naszkodja, írása itthon alig fogyott. Míg Oroszor
szágban 328, Olaszországban 148 példány kelt eL 
addig Magyarországon 7 (!). Második műve a Die 
transitorische Tobsucht <Wien, 1880) osztatlan el
ismerésben részesült. A kor egyik vezető tudósa, a 
nagy Krafft-Ebing törvényszéki elmekórtan köny
vének a „Mánia transitorica", a „Raptus melancho-
licus" és a „Mánia ebriorum aeutissima" c. alfeje
zeteiben alapvető irodalomként jelöli Schwartzer 
Ottó ez utóbbi művét. 

Még mielőtt az itthoni méltatlanul mellőzöttség 
érzése korán kikezdte volna alkotói kedvét, a tör
vényszéki elmekórtan elhanyagolt ügyének szeren
csére Markusovszky lett a pártfogója. Közvetett in
tenciójára a budapesti jogi fakultáson a törvény
széki lélek- és elmekórtan tanárává nevezték ki az 
alig harminckét éves osztályvezető főorvost. Ez
után kezdte a Gyógyászat közölni az elmekórtani 
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Schwartzer 1895-ben megjelent műve 



leveleit, amelyek szemléltető példákkal, megtörtént 
esetekkel illusztrálva érdekesen igyekeztek végig
pásztázni az orvosi ismerethiány eme vakfoltjain. 
Tankönyvünk eleddig nem lévén, lefordította és 
kiadatta Krafft-Ebing alapvető oktató művét. An
nak bevezetőjéből kiderül, miért kelt el Oroszor
szágban Schwartzer művéből a legtöbb. „Ezen is
merethiány, bizonytalanság és tudatlanság, mely a 
törvényszék csarnokában a kétes elmebeli épség 
kérdésében mutatkozik, csak azon esetben fog el
enyészni, ha az egyetemeken a tudomány ezen ágá
nak kötelező tanulmányozásáról gondoskodva lesz, 
de nemcsak jövendő törvényszéki orvosokra, hanem 
jogtudósokra nézve is. Ez megtörténik ez idő sze
rint legalább — Oroszországban." 

Főművét két kötetben („Az elmebetegek jog
védelme") tízéves előadói-szakértői munkássága és 
a magyar itörvények, miniszteri rendeletek joggya
korlata alapján állította össze közel kétezer oldalas 
terjedelemben. Az elmebetegek büntetőjogi védel
mének területén érezte magát leginkább otthon
elemében, s a beszámíthatóság árnyalati megítélése 
foglalkoztatta a legtöbbet. 

A pszichológus szakma e művészét nemkevésbé 
izgatta a művészet és a pszichopatológia rendha
gyóan érdekes kapcsolata. Sokat foglalkozott az ál
mok és látomások történelmi, művészettörténeti 
szerepével; Macedóniai Nagy Sándor álmával, ami
dőn Gaddes jeruzsálemi főpap megjövendölte a 
perzsák feletti győzelmet, a Calpurnia álmával, aki 
Caesar testét átdöfött sebekkel látta előre, és Dante 
fia, aki álmában jött rá az isteni Paradiso elveszett 
13. énekének a lelőhelyére. 

Mohamed, Luther és Napóleon, valamint Sa-
vonarola, Spinosa és Schiller, megannyi visszatérő 
nagy talányai voltak a pszichológusoknak. A ma
gyarok közül Vörösmarty őrültjei izgatták legjob
ban. Külön tanulmányt írt a „Csák" c. versről és 
esztétikus ismertetőt — a szerelem fiziológiájáról. 

Az álomkép létrejöttének mechanizmusában 
Lechner Károly magyarázatát fogadta el. Azok „két 
különböző területen létesülhetnek: vagy periferice, 
tehát oly módon, ahogy azok a projectiós mecha
nismus rostjain keresztül haladnak az assotiátiós 
mechanismus felé (tapintásból eredő) vagy pedig 
centrálisán, azaz hogy az ingerületek az asszotiá-
tiós mechanismus határain belül létesülnek". 

Sokat foglalkoztatta a gyermek lelki világa, ő 
szerkesztette a „Közegészségügy" gyermekvédelmi 
kötetét. 

Közéleti szereplésének címeit felsorolni olda
lakra terjedne. A Vöröskereszt és az ápolónőképzés 
területén mutatós és maradandó érdemei vannak. 
Kidolgozott egy hadiegészségügyi "reformot, tör
vényjavaslatot tett a nők hadiegószségügyi szolgá
latáról. 

Főrendiházi tag lett 1905-ben, 1910-ben pedig 
báróságot kapott. A gyógyításért kijáró bárói rang 
nem cím-anakronizmus, mert nem holdak számá
ban kifejezhető osztályfokozatot jelez, tehát a 
Schwartzerek és Korányiak neve elől nem kötelező 
mindig röstelkedve elhagyni. 

A hatvanadik születésnapját ünnepelni készü
lő magántanár markáns profilját egy nagy tehet
ségű fiatal szobrász, az akkor harmincéves Beck 

ö. Fülöp véste plakettre. Senki nem sejthette, hogy 
az ünneplésre már csak posztumusz kerül sor. 1913. 
október 21-én az íróasztala mellett egy akut szív
roham végleg félbeszakította munkáját. 

A nagy veszteségek évében Pertik Ottó és Ko
rányi Frigyes után került gyászkeretes neve a ne
hezen pótolhatók listájára. 

Szállási Árpád 


