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ORIGINÁLNE PRÁCE 

K HISTÓRII ALKOHOLIZMU NA SLOVENSKU 

t M. TURČEK 

Súhrn 

Na Slovensku sa už pomerne zavčasu v stredoveku stretávame s opatreniami proti 
alkoholizmu . Uhorsko bolo vždy chýrne svojimi vínami a medzi popredné z nich patrilo 
aj bratislavské víno. Vinohradníctvo v Bratislave sa zaraďovalo medzi najdôležitejšie 
výrobné odvetvia . Pôvodne vymeriavanie vína bolo ziskom kráľovskej pokladnice , 
avšak keď kráľ preniesol svoje práva na mesto , vinice prešli aj do rúk občanov, ktorí 
platili z nich dane. 

M. Turček : CONTRIBUTION TO THE PROBLEM OF ALCOHOLlSM IN 
SLOVAKIA 

Summary 

The author describes the development of alcoholproduction - wine , beer, distillates - in Slova
kia in the Middle Ages. Legal measures for regulation and limitation of their trading are men tio
ned . Further , the appearance of national revivalists in the Age of Reason agai nst tne raising ne
gative_ socia l phenomenon is mentioned. 

Key wo r ds: alcoholproduction in Slovakia in the Middle Ages - regulation measures of the al
cohol trade - struggle against a lcoholism in the Age of Reason. 

M. Turček: ZUR GESCHI CHTE DES ALKOHOLISMUS IN DER SLO
VAKE I 

Zusammenfassung 

Der Autor beschreibt die Entwicklung der Alkoholproduktion - Wein , Bier und Destilate - in 
der Slovakei im Mittelalter. Gesetzliche Massnahmen die den Handel der genannten Produkte 
rcgulicrten und beschränkten sind zi tiert. Im Weiteren ist das Auftreten der nationalen Aufklä
rungsverfcch ter im Aufklärungszeitalte r gegen der anwachsenden negativen Gesellschaftsershcei
nung crwähnt. 
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Sch I ii s s e I w 6 rte r: Alkoholproduktion im Mittelalter in der Slova ke i - Regulationsmassnah
men im Handel mit Alkohol - Kamf gegen den Alkoholismus im Aufklärungszeitalter. 

M. Typ'IeK: K J1CTOPJ1J1 AJIKOrOJIJ13MA B CJIOBAKJ1J1 

Pe310Me 

ABTOp onWCbIBaeT pa3BwTwe npow3Bo,n;cTBa aJIKOrOJIR - BWHa, nWBa W KpenKHX HanWTKOB 
- Ha TeppWTOpJ1W CJIOBaKJ1W B cpe,n;HJ1e BeKa. OH o6pall\aeT BHWMaHwe Ha 3aKOHHble MepbI, 
peryJIWpOBaBume W OrpaHJ1'IWBaBliWe B TO BpeMR pacnpe,n;eJIeHWe aJIKOrOJIR. KpOMe Toro, 
OH yKa3bIBaeT Ha BblcrynJIeHWJ'I Hapo,n;HbIX npocBeTWTeJIei1 :moxw I1poCBell\eHWR, HanpaB
JIeHHble npOTWB :noro OTpWliaTeJIbHOrO 06ll\eCTBeHHoro J'IBJIeHWR, npwo6peTaBIllero 60JIb
Illoe pacnpOCTpaHeHwe. 

K JI IO 'I e B bI e C JI o Ba: npOW3BO,llCTBO aJIKOrOJIR B CJIOBaKWW B Cpe,llHWe BeKa - MepbI, pe
ryJIwpylOll\we pacnpe,lleJIeHWe aJIKOrOJIR - 60pb6a npOTWB aJIKOrOJIW3Ma B :moxy I1pocBe
ll\eHWR. 

Na Slovensku sa už pomerne zavčasu v stredoveku stretávame s opatreniami proti 
alkoholizmu. Uhorsko bolo vždy chýrne svojimi vínami a medzi popredné z nich patrilo 
aj bratislavské víno. Vinohradníctvo v Bratislave sa zaraďovalo medzi najdôležitejšie 
výrobné odvetvia. Pôvodne vymeriavanie vína bolo ziskom kráľovskej pokladnice, 
avšak keď kráľ preniesol svoje práva na mesto , vinice prešli aj do rúk občanov, ktorí 
platili z nich dane . 

Právo jednotlivých pestovateľov vymeriavať víno sa postupne obmedzovalo a na za
čiatku XVI. storočia sa stanovili obdobia, v ktorých smelo víno čapovať len mesto , 
resp. hostince. Takýmto obdobím (tzv . Bannzeit) boli týždne súvisiace s dňom sv. Bar
tolomeja , sv . Martina , Vianoc, fašiangov, Veľkej noci , Turíc , sv. Jána. Mesto spočiat
ku nemalo vlastné miestnosti a víno vymeriavalo v súkromných domoch. Od začiatku 
XVI. storočia bolo mestské víno umiestnené v pivniciach tzv . Zelenej izby (Z6Idszoba , 
Griinstiíbl), podľa ktorej sa aj dnes nazýva Zelená ulica. Tu sa mestské víno vymeriava
lo. 

Vymeriavanie sa začínalo pri rannom zvonení a končilo sa po večernom zvonení. 
Ranné zvonenie sa nazývalo "prim", večerný zvon volali "pivovým zvonom", obidva 
zvonili na františkánskom kláštore. Po zazvonení pivného zvona všetci museli opustiť 
miestnosť a výčapník ju zatvoril. Výnimky boli iba vtedy, keď richtár alebo mešťanosta 
vydal zvláštne povolenie . Vo sviatok a v nedeľu sa smeli výčapy otvoriť až po pozdvi
hovaní na omši v Dóme a až vtedy smeli vystrčiť na ulicu viechy. Dovtedy sa ani pota
jomky nesmelo v hostincoch podávať víno a raňajky , s výnimkou šestonedieľok, cho
rých , mrzákov a cudzincov. 

Aj v iných mestách, napr. v Banskej Štiavnici bol zavedený zákaz čapovania po ve
černom zvonení a aj tu nazývali zvon "Bierglocke". V Štiavnici zaznel tento zvon v lete 
o 21. hodine a potom všetci museli opustiť hostinec. Tiež "Ordo Pestis" z r. 1562 naria
ďuje zatvorenie krčiem v nedeľu a sviatok počas bohoslužieb. V tomto zákone sa obme
dzuje aj verejný predaj pálenky. 

Pri vymeriavaní vína v Bratislave pestovateľ zamestnával výčapníka, ktorého práva 
a povinnosti boli presne stanovené. Napríklad nesmel poškodzovať svoj ho zamestnáva
teľa . Pôvodne mal povolené vo výčape piť koľko chcel a večer si zobrať domov "na 
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uspanie" jednu pintu vína, potom sa to obmedzilo. Zadarmo smel podať so súhlasom 
zamestnávateľa víno počestným chudobným, ale nie opilcom. 

Ešte v XV. storočí bol zákaz páliť a predávať pálenku a koho pri tom prichytili, na
vždy mu zakázali aj výčap vína. Ale už v XVI. storočí sa v meste predávala aj pálenka. 

Pivo sa pôvodne do Bratislavy dovážalo z Olomouca, Prahy a Vratislavy a mesto ho 
samo čapovalo. V roku 1477 však už mesto malo vlastný pivovar. Časom sa pitie piva 
v meste rozšírilo, o čom nasvedčujú mestské príjmy, najmä zo XVII. storočia. 

V XVII . storočí sa na našom území rozšírila výroba alkoholických nápojov nielen 
pre domácu spotrebu, ale aj na vývoz. Ako uvádza Magyar- Kossa, v roku 1652 jeden 
úradník , ktorý bol vyslaný z Viedne do Banskej Bystrice, aby vyšetril príčiny spustoše
nia hornouhorských lesov , udal ako dôvod, že tamojšie pivovary a pálenice spotrebujú 
veTa dreva . Len v Banskej Bystrici bolo v prevádzke údajne 70 pivovarov a 300 kotlov 
na pálenku . Vyrobené pivo a pálenku vyvážali do Turecka a do Poľska. 

Rozšírenie výroby alkoholických nápojov a s ním súvisiace nadmerné pitie začali kri
tizovať až v dobe osvietenstva . V prácach publikovaných z tej doby sa už namieta proti 
nadmernému pitiu, i keď v niektorých spisoch (ako napr. Tonsorisova "Zdravá radda") 
sa ešte víno považuje za liek . V "Katechysme o zdraví", ktorý vydal Ju. Rybay v roku 
1795 rre pospolitý ľud a školskú mládež sa takto brojí proti nemiernemu pitiu: "Geli 
w opilstwe neco sskodlivého? Welmi mnoho. Opilého snadno muže sslak porazyti 
y za biti , neho vjnná ohniwost welmi krew rozpaluge a baufj ano y do hlawy vhánj. 
A gestliby se y to nestalo , pfedce se opilstwjm zdrawj welice kazý , a telo y mysl k zem
dlenj pficházý. Opilcom se naposledy y wnjtfnosti pokrčj a wysychagj, a proto ge wždy 
i smad mOŤj . Potom k posledku wodnatelku dostáwagj, a tak od wody zemfjti musegi, 
kterau predtým nikdy neoblibowali". 

Roku 1788 vydal J . Prokopius preklad Tissotovej zdravovedy pod názvom "Zpráwa 
pro Lid obecný we Wsech bydlicý ... " K niektorým častiam píše Prokopius svoje vlastné 
poznámky. Tak sa k otázke alkoholizmu vyjadruje nasledovne: 

"Musým tu neco podotkauti ten zlý zwik, který se wei ice u nás rozmohl a wice škodi, 
než jakákoli jiná žiwota nemírnost , totiž pití páleného arozolišu . Wšeobecné nakažení 
y naše krajany podešlo ; a takže se již naučili pálené wodky , a rozoliše z jablk, z hrušek, 
z tfešní , ze sliw , z mláta wypresowaných hroznu , z jalowce, z horčice , z pomarančo
wých kurek a t. p. wecý , mistrowne strojiti . A takowýmito wecmi pobízý se zemdlený 
žaludek k dalšímu ožrastwi . Lidé rozličného stawu i veku, y malá nemluvňátka newy
nímajíce, tomuto pŤewrácenému zwiku se oddali. Ješto není škodliwejšího nápoje nad 
pálené wodky: ponevádž wšecky wlchkosti krwe hustí a suší; tuhé částky tela stahují 
a je čit e lnosti a sýly pozbawují. Odtudž powstáwají zaspání a zatvrzení wnitfností, ble
dost , suchotiny , wodnatelnost, smyslu pominutí , bolest hlawy , záwrat, tfeslawost udu, 
šlak. malokrewnost , padaucý nemoc a i. Dítky zustáwají na celý čas žiwota swého ne
dužiwé . padaicý nemoci poddané, a suchotinám, a i. oo. Mnozý zkušení lékari napomí
nali kraj anií našich, aby se wína w pálčiwých nemocech wystfíhali . Opetuji to: ač se 
oháwám. ahy toto daremné nebylo. Y čerwené a bílé wíno rozpaluje . A protož w žádné 
pa l č i vé nemocy, nýbrž ani w behawce dobré není. Mýli se ten, kdo se domnívá, že čer
weným wínem béhawka se stawí : ponewádž obyčejne býwá spojená s zimnicý a pálči
wosti ; a sama w sobe prirozenau wlchkost z tela wyhání oo ." 

Boju proti alkoholizmu bolo venovaných aj viacero prác , z nich najstaršiu napísal 
Pavel Jakobaei r. 1724 "Welmi Duležité Prjčiny , pro které čtyr nejhlawnegssjch oo . 
Hrjchu , totiž I. Hodowánj a Opilstwj oo. Warowati se máme oo." Ďalšie boli písané naj
mä v období polovice XIX . storočia ; napr. Ján Andraščík: "Šenk Palenčeny (r. 1845) , 
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Michal Miloslav Hodža: "Nepi pálenku - to je nezabi" (1845) , Július Plošic: "Oplci 
Ňeprjatelj Kríža Krista", alebo "Reči Proťi-Pálepičnje .. . " (1946) . 

Tieto práce boli napísané s výchovným zameraním a z hľadiska skôr náboženského 
než medicínskeho . Pochopiteľne , počet proti alkoholických prác postupne vzrastal, ako 
sa rozširovala slovenská literatúra. Predovšetkým v kalendároch sa venovala tomuto 
boju pozornosť , pretože kalendáre boli najmä na dedinách jedinou literatúrou. 

V roku 1963 mala vyjsť kolektívna knižná publikácia pod redakciou prof. MUDr. O . Janotu: 
História psychiatrie . Pripravenú publikáciu nakladateľstvo Avicenum z ekonomických dôvodov 
nezaradilo do edičného plánu. Do tejto monografie napísal rozsiahlu kapitolu primár MUDr. Mi
chal Turček o histórii psychiatrie na Slovensku. Z nej pochádza aj časť týkajúca sa alkoholizmu , 
ktorou spomíname jeho nedožité sedemdesiatiny. 

Prof. MUDr. A . Janík, DrSc. 

Konšelská 21 , 180 OO Praha 8 - Libeň 

Do redakcie prišÍo dňa: 3. 12. 1990 
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