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HISTÓRIA PSYCHIATRIE 

DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU - IV. ČASŤ 

t M. Turček 

Súhrn 

V tejto časti dejín sa autor podrobnejšie zaoberá rodinnou opaterou v Nitre, ktorá bola zriadená 
v roku 1907. Uvádzajú sa obce, kde sa realizovala , podmienky pre umiestnenie v rodinách , prob
lémy s výberom pacientov, s kontrolou a prvé sťažnosti na ňu. Ďalej sa rozoberajú možnosti 
hospitalizácie duševne nemocných na Slovensku na prelome 19. a 20. storočia a opisuje sa zriade
nie nových psychiatrických oddelení v Rimavskej Sobote a pre ženy v Bardejove. V Plešivci 
sa zriadil súkromný Blumov ústav pre mentálne retardované deti . Ďalej sa charakterizujú laické 
a úradné postoje a postoje psychiatrov k duševne nemocným vo vtedajšom Uhorsku. Opisujú 
sa praktické dôsledky zákona XIV z r. 1876 o umiestňovaní psychicky chorých do ústavov a vyhláš
kya prípisy Ministerstva vnútra z rokov 1851, 1885, 1887, ktoré sa zaoberali humánnym zaobchá
dzaním s duševne chorými pri umiestňovaní a hospitalizácii v psychiatrických zariadeniach. 

K rú čo vé s lov á: rodinná opatera v Nitre (zriadenie, podmienky, problémy) - nové psychiatric
ké oddelenia na Slovensku (Rimavská Sobota, Bardejov, Plešivec) - zákon o umiestňovaní psy
chicky chorých do ústavov z r. 1876 - vyhláška a prípisy Ministerstva vnútra z rokov 1851, 1885 
a 1887 o prevoze a hospitalizácii duševne nemocných - postoje uhorských psychiatrov na prelome 
storočia. 

M. Turček: THE HISTORY OF PSYCHIATRY IN SLOVAKIA - IV. 

Summary 

The,author deals in this part of the history in more detail with the family care in Nitra , founded 
in 1907. Localities , where it was realised, conditions for accommodation of the patients in families, 
problelVs with the selection of patients, their keeping under control and first complaints are pre
sented. Further , hospitalization facilities for mentally sick patients in Slovakia at the turn between 
the 19th and 20th century are analysed and foundation of new departments for psychiatry in Ri
mavská Sobota and for women in Bardejov are described . In Plešivec a private Blum -Institute 
for mentally retarded children was established. Laic and official attitudes and attitudes of psychia
trists towards men tal patients in the then Hungary are characterized. Consequences of the imple
mentation of the law No XIV from 1876 about placing of psychiatrie patients into institutions , 
regulations and official correspondence of the Ministry of the Interior from the years 1851 , 1885 
and 1887 deal ing with humane treatment of mental patients at accommodation and hospitalization 
in psychiatric institutions are described . 

Key w o r d s: family care in Nitra (founding, conditions, problems) - new psychiatric depart
ments in Slovakia (Rimavšká Sobota, Bardejov, Plešivec) - the law on accomodation of psychia-
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tric patients into institutions from 1876 - regulations and official letters of the Ministry of the In
teriorfrom the years 1851 , 1885 and 1887 concerning the transportation and hospitalization of psy
chiatric patients - attitudes of the hungarian psychiatrists at the turn of the century. 

M . Turček : GESCHICHTE DER PSYCHIATRIE IN DER SLOWAKEI - IV. 

Zusammenfa ssung 

In diesem Abschnitt der Geschichte befasst sich der Au'tor ausfiihrlicher mit der Familienpf1ege 
in Nitra, die im Jahr 1907 gegriindet wurde . Gemeinden, wo sie verwirk licht wurde , Bedingungen 
fiir die Unterbringung in Familien , Probleme, mit der Auswahl der Patienten , und die Kontrolle 
dieser , sowie die ersten Beschwerden iiber die Familie npflege sind angefiihrt. Ferner , Hospitalisa
tionsmäglichkeiten der Geisteskranker in der Slowakei um die Wende zwischen dem 19. und 
20. Jahrhundert sind analysiert und die Errichtung neuer psychiatrischer Abteilungen in Rimavská 
Sobota und fiir Frauen in Bardejov sind beschrieben. Fiir mental retardierte Kinder wurde das pri
vate Blum Institut in Plešivec errichtet. Weiter , laische und offizie lle Einstellungen und die der 
Psychiater gegeniiber den Geisteskranken im damaligen Ungarn werden charakterisiert. Prakti
sche Konsequenzen des Gesetzes XIV aus dem Jahr 1876, betreffend die Einlieferung psychiatri
scher Patienten in Anstalte, sowie Ver1autbarungen und Zuschriften des Inneministeriums aus den 
Jahren 1851, 1885 und 1887, die sicht mit humaner Behandlung der Geisteskranken bei ihrer 
Unterbringung und Hospitalisation befassten, sind beschrieben . 

Sch I ii ss e I wä rt e r: Familienpf1ege in Nitra - (Griindung, Bedingungen , Probleme) - neue psy· 
chiatrische Abteilungen in der Slowakei (Rimavská Sobota , Bardejov, Plešivec) - Gesetz aus dem 
Jahr 1876 betreffend die Unterbringung psychiatrischer Patienten in Anstalte - Verlautbarungen 
und Zuschriften des Innenministeriums aus den Jahren 1851, 1885 und 1887, iiber den Transport 
und Hospitalisation Geisteskranker - Einstellungen der Psychiater im historischen Ungarn um die 
Jahrhundertwende . 

M . Typ'leK: J1CTOPJ1R nCJ1XJ1ATPJ1J1 B CJIOBAKJ1J1 - IV qACTb 

Pe310Me 

B 3TOi1: 'IaCTJ-1 aBTop 60Jlee nOAP06HO 3aHI1MaeTCR ceMei1:HbIM nOne'II1TeJlbCTBOM B r. HI1T
pa, rAe OHO 6bIJlO 06pa30BaHo B 1907 ro~. B CTaTbe OH npl1BOAI1T ceJla , rAe ceMeii!Hoe none
'II1TeJlbCTBO 6bIJlO peaJl1130BaHO, yCJlOBI1R AJlR nOMell.\eHJ1.fI B ceMbRx, AaJlee np06JleMbI, 
CBR3aHHble C BbI60pOM na~l1eHToB, a TalOKe np06JleMbI KOHTpOJlR 11 nepBble >KaJl06bI Ha 
Hero. B AaJlbHei1:weM aBTop aHaJll1311pyeT B03MO>KHOCTI1 rOCnHTaJlJ13a~1111 AYIIIeBH060Jlb
HbIX B CJlOBaKHI1 Ha py6e>Ke 19 11 20 BeKoB, H Onl1CbIBaeT 06pa30BaHI1e HOBbIX nCI1Xl1aTpl1-
'IeCKHX OTAeJleHHi1 B r. PHMaBCKa C060Ta 11 B r . BapAei1:oB (nOCJleAHee AJlR >KeHll.\I1H) . B r . 
nJleWI1Be~ 6bIJla y'Ipe>KAeHa 'IaCTHaR Jle'Ie6HI1~a BJIYMa, npeAHa3Ha'IeHa AJlR yMcTBeHHO 
OTCTaJlbIX AeTei1: . .l(aeTcR xapaKTepl1CTI1Ka OTHOWeHI1R Henpo<t>eCCI10HaJlOB 11 o<t>I1~l1aJlb
HbIX JlI1~, a TalOKe nCHXl1aTpOB K AYweBH060JlbHbIM B TorAaIIIHei1: BeHrpl1l1 . ABTOp OnI1CbI
BaeT npaKTH'IeCKHe pe3yJlbTaTbI 3aKOHa XIV 1876 rOAa, OTHOCRll.\erOCR nOMell.\eHI1R nCI1-
XH'IeCKI1 60JlbHbIX B Jle'Ie6HH~bI, 11 xapaKTepH3yeT yBeAOMJleHHR 11 AeJlOBble rrnCbMR MH
HHcTepcTBa BHyTpeHHHx AeJl OT 1851 , 1885 111887 rr. , KaCalOll.\l1eCR ryMaHHoro 06pall.\eHl1R 
C AYWeBH060JlbHbIMI1 npH HX nOMell.\eHHH 11 rOCnI1TaJlH3a~1111 B nCI1XHaTpl1'IeCKHX 60Jlb
HH~ax . 

KJlIO'IeBble CJlOBa: ceMei1:Hoe nOne'II1TeJlbCTBO B r. HI1Tpa (06pa30BaHl1e, yCJlOBI1R , 
np06JleMbI) - HOBble nCHXHaTpl1'IeCKHe OTAeJleHI1H B CJlOBaKJm (PHMaBcKa C060Ta, BapAe-
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HOB, IIJleuH1BeL\) - 3aKOH 1876 r . o nOMelL\emlH nCIDU1'leCIOl 60JlbHbIX B Jle'le6HHL\aX - :S'Be

AOMJleHHJI H AeJlOBble nHCbMa MHHHcTepCTBa BHYTPeHHHX AeJl OT 1851 , 1885 H 1887 rr. 

o TPaHcnopTe H rOCnHTaJIH3aL\HH AYWeBH060JlbHhIX - OTHOUIeHHe BeHrepcKHX nCIDU1aTPOB 

Ha py6eJKe CTOJleTHH . . 

o zriadenie rodinnej opatery v Nitre v roku 1907 sa okrem iných zaslúžil najmä ria
diteľ nemocnice Dr. Biringer. Vydal o nej aj propagačnú brožúru . Riaditeľ psychiatrie 
na Lipótmezó prof. Jenó Konrád navštívil dňa 31. mája 1907 Nitru a okolité obce, aby 
zistil možnosti zriadenia rodinnej opatery. Z okolitých obcí obhliadol Pogranice , 
Gesť, Mehenice, Molnoš , Zbehy, Čakajovce a Drážovce a uznal ich za spôsobil'é pre 
jej účely. Súčasne vybral v nitrianskej nemocnici 12 pacientov vhodných pre rodinnú 
opateru . Koncom leta riadite ľ Dr. Biringer a primár Dr. Babó navštevovali obecné 
predstavenstvá, fary a učiteľov , a prednášali ľudu o rodinnej opatere . . 

V nariadení Ministerstva vnútra Č. 66833/1907-vn zo dňa 27. júna 1907 bolo ria'piteľ

stvu nitrianskej nemocnice oznámené, že ho poveruj ú zriadením rodinnej op~tery. 
V tomto nariadení sa určoval denný poplatok na 1 korunu 30 halierov :. ktorý sa OJ sep
tembri zvýši l na l korunu 40 halierov. Jednu korunu mal dostať opatrovateľ za stravu 
a ubytovanie pacienta, 40 halierov nemocnica za šatenie a administratívu. Súčasne 
sa povoľovalo umiestniť v rodinách 12 pacientov. Riaditeľ nemocnice hlásil, že by mo
hol umiestniť 41 pacientov a žiadal ministerstvo, aby sa riešenie nepreťahovalo . .: 

Ministerstvo dňa 26. októbra oznámilo, že žiadaný počet pacientov treba pozbierať 
z viacerých ústavov . Preto prvých nemocných začali odosielať z nemocnice až 3: no
vembra . Prvých pacientov rozdelili do nitrianskych rodín, a to nemocničným lekátom , 
úradníkom a mešťanom. Do konca roka do rodinnej opatery umiestnili 9 mužov 
a 51 žien. Z toho z nitrianskej nemocnice bolo 19 pacientov , ostatní z viacerých uhor
ských psychiatrickych ústavov (Pécs, Lipótmezó, Sátoraljaújhely , Békésgyula , Baja). 

Okrem Nitry boli pacienti umiestnení v dvoch obciach: v Gesti (teraz Hosťová) 
a Pogranici (teraz Pohranice) . Riaditeľ Biringer sa zasadzoval oto, aby sa vybudoval 
v Pohraniciach centrálny dom rodinnej opatery s kúpeľom pre pacientov a bytom pre 
ošetrovateľa , lebo pacientov museli voziť na kúpanie do nemocnice na vozoch. Tento 
dom aj postavili . . 

Podmienkou umiestnenia v rodine bolo, aby opatrovník mal aspoň dvojizbový' byt, 
z čoho mala byť jedna izba pre pacienta . V jednej rodine smeli byť umiestnení najviac 
dvaja pacienti tohože pohlavia. Pacient mal byť akoby členom opatrovníkovej rodiny , 
mal dostávať takú istú stravu ako rodina opatrovníka, mali s ním sh"šne zaobchádzať, 
starať sa o neho a občas ho odviesť ukázať do nemocnice. Ak bol pacient práceschop
ný , pracoval v hospodárstve opatrovníka. 

Podľa správ Dr. Biringera a Dr. Babóa sa rodinná opatera v Nitre osvedčila. Chválili 
aj to , že poplatky v rodinnej opatere boli nižšie ako v nemocnici , kde bol ošetrovací 
poplatok 1 koruna 80 halierov. Taktiež prof. Konrád konštatoval, že rodinná opatera 
je užitočná inštitúcia z niekoľkých hľadísk - z hľadiska pacientov , pretože zlepšuje ich 
psychický stav , užitočná je pre rodiny opatrovníkov a úsporná pre štát. . 
Ďalším rozvojom rodinnej opatery sa ešte budeme zaoberať . Na tomto mieste však 

treba poznamenať aspoň toľko , že už v čase jej vzniku sa pozorovali určité probl~my , 
ktoré sa nepodarilo vyriešiť ani neskôr . K takým problémom patrilo rozhodnutie o 'tom , 
či je pacient vhodný pre rodinnú opateru, čo viedlo k častým výmenám pacientov., ale 
aj k častým útekom . Iným problémom bola vhodnosť opatrovníka, jeho vzťah k pacien
tovi , zaobchádzanie s pacientom (neraz surové bitie pacientov) , zneužitie pacienta 
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v práci, pohlavné zneužitie pacientky a pod. Hneď po začatí rodinnej opatery vyskytla 
sa v jednom prípade ponosa , že epileptika videli spolu s jeho opatrovníkom v krčme. 
Ďalším problémom bola nedostatočná možnosť kontroly a poskytovania potrebnej me
dicínskej starostlivosti. Lekár z nemocnice mohol dochádzať len na občasné vizity a celá 
zdravotná starostlivosť bola zverená ošetrovateľovi bývajúcemu v obci, ktorého miestni 
občania - opatrovníci mohli samozrejme bez zvláštnej námahy skorumpovať. S týmito 
problémami vošla rodinná opatera aj do obdobia Československej republiky. 

Vo všeobecných nemocniciach, ako sme už spomenuli , sa zriaďovali separátne miest
nosti , "vhodné" na prijatie a pozorovanie psychicky chorých. Mali to byť malé pozoro
vacie oddelenia, odkiaT neskôr pacientov transferovali do psychiatrického ústavu. Stá
valo sa tak vtedy, keď sa ukázalo , že nešlo o prechodné onemocnenie. Niektoré z týchto 
pozorovacích oddelení sa neskoršie premenili na psychiatrické oddelenia pre dlhodobo 
chorých, ako sme sa o tom presvedčili aj na príklade Nitry. Podľa dát z roku 1859 boli 
takéto možnosti umiestniť psychicky chorých na zvláštnych oddeleniach nemocníc 
nasledujúce: v Nitre 9 pacientov , v Trenčíne 30 pacientov a v Košiciach 2 pacientov . 
Podľa údajov z roku 1889 boli v jednotlivých župách tieto možnosti umiestnenia: 
Gemer a Malohont - 3 cely; 
Nitra - 6 ciel (9 mužova 8 žien); 
Bratislava (okrem krajinskej nemocnice, teda v Trnave a Veľkom Mederi) - 7 ciel 
(6 mužova 5 žien); 
Trenčín - bez cely (dočasné umiestnenie 8 mužova 8 žien); 
Košice - 2 cely, dočasné umiestnenie 10 pacientov . 

Na niektorých z týchto oddelení boli pacienti umiestnení len krátkodobo . Vyplýva 
to napr. z bratislavských župných správ , kde sa opakovane konštatuje , že trnavská žup
ná nemocnica nie je vybavená na držanie psychicky chorých a týchto po prijatí transfe
rujú do Bratislavy. Na niektorých iných oddeleniach boli však pacienti dlhší čas. Preto 
bolo vydané v roku 1883 pod č. 31739 ministerské nariadenie , v ktorom sa stanovilo , 
že u pacientov , ktorí sú ošetrovaní vo všeobecných nemocniciach, má sa každé 3 me
siace podať žiadosť o povolenie ich ďalšieho ošetrovania. K žiadosti sa mal predložiť 
aj chorobopis v origináli. Pravda, toto nariadenie sa dodržiavalo iba formálne, ale 
o to dlhšie sa udržalo . S jeho dožívaním sme sa mohli stretnúť ešte aj po druhej svetovej 
vojne v podobe predkladania zoznamov pacientov. 

O ďalšom osude psychicky chorých zo všeobecných nemocníc rozhodovalo minister
stvo. Preto Fischer ešte v roku 1891 s trpkosťou písal: " ... Je ešte celý rad takých nemoc
níc , ktoré sú vybavené miestnosťami vhodnými na prijatie choromyseľných . Tieto 
"vhodné" miestnosti ale nie sú nič iné než l - 2 cely, kam vtl ačia jedného, alebo v prí
pade potreby aj viacej nemocných , a kde nešťastní nemocní zostanú dovtedy , kým 
nedôjde ministerské nariadenie , ktoré prikáže ich prevezenie do niektorej krajinskej 
psychiatrie ... " . 

Takým pôvodne pozorovacím oddelením, kde však pacientov umiestňovali dlhodo
bo, bolo aj oddelenie v Rimavskej Sobote. Tamoj šia všeobecná nemocnica bola otvo
rená v roku 1884. Neskoršie sa usúdilo , že je potrebné rozšíriť ju o pavilón pre infekčne 
a duševne chorých . Tento pavilón otvorili v roku 1889. Pre choromyseľných v ňom bolo 
10 ciel a 2 izby. Priemerne tu ošetrovali okolo 15 pacientov. Oddelenie bolo appendi
xom interného oddelenia, ako to bolo zvykom aj inde. Rimavskosobotské oddelenie 
existovalo v tejto podobe až do roku 1946. V tom róku bolo zrušené, pacienti boli 
odsunutí do iných psychiatrických zariadení a budova bola adaptovaná na detské odde
lenie. 

Obdobné oddelenie bolo v Bardejove, av~ak len pre choromyserné ženy, malo 
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28 postelí. Aj toto oddelenie bolo zrušené až v roku 1941 a pacientky premiestnili 
do iných psychiatrických zariadení. Rovnako v trenčianskej nemocnici pacienti boli 
v prízemnom pavilóniku , ktorý až v roku 1928, kedy sa otvoril nový psychiatrický pavi
lón, bol použitý na iné účely . 

Ďalš í ústav , pred prvou svetovou vojnou založený na Slovensku , bol súkromný Blu
mov ústav pre slabomyseľných v Plešivci. Na základe povolenia Ministerstva vnútra 
otvoril tento ústav v roku 1898 Rudolf Blum. Najprv pozostával z jedného pavilónu 
pre 35 mentálne retardovaných detí , neskoršie bol rozšírený o ďalší pavilón , teda 
na 70 pacientov . Pedagogicky ústav viedol majiteľ vo funkcii riaditeľa ústavu , lekársky 
dohfad mal miestny obvodný lekár. 

Podľa hodnotenia riaditeľa nemocnice v Rimavskej Sobote Dr. Lächerera ". .. domá
ca opatera nešťasných idiotov a slabomyseľných sa prevádza podľa zásad modernej psy
chiatrie so starostlivým prihliadaním na vlastnosti indivídua ... ". Ak berieme do úvahy 
fakt, že ústav nemal vôbec odborné vedenie a pracovali tu 4 ošetrovateľky a 4 ošetro
vatelia. táto pochvala má čisto reklamný charakter. 

V plešiveckom ústave okrem oligófrénnych detí ošetrovali aj epileptické deti, pre 
ktoré zriadili aj pomocnú školu . Ustav sa v ďalších rokoch stále zväčšoval , avšak 
na začiatku l. svetovej vojny z väčšej časti ho dali k dispozícii Červenému krížu pre 
ranených a chorých vojakov. V roku 1919 pri obsadení Plešivca maďarskou červenou · 
armádou bol v ústave Stáb červenej armády. 

K vývoju psychiatrických zariadení na Slovensku v období pred l. svetovou vojnou 
je potrebné uviesť ešte niekoľko údajov a poznámok o celkovej situácii psychiatrie 
v Uhorsku a o postojoch k duševne chorým vôbec. Ako sme už uviedli, zriaďovanie 
psychiatrických ústavov priebeh alo mimoriadne pomaly a každá akcia narážala na po
četné ťažkosti. Aj v tých prípadoch , kde si verejnosť vynútila nejaké stavebné akcie, 
zasahovalo Ministerstvo financií a stavbu hatilo, alebo odďaľovalo . Neustále hľadanie 
tých najlacnejších spôsobov odstránenia nedostatku lôžok a vyriešenia psychiatrickej 
problematiky spôsobil , že sa prakticky prešľapovalo na jednom mieste . 

Na prvý pohľad by sa mohlo uzatvárať na to , že azda patričné úradné miesta neboli 
dostatočne informované o potrebách psychiatrie a že samotní psychiatri boli málo ak
tívni. Vzniká dojem , že ani počet psychicky chorých nebol taký veľký , aby vyžadoval 
urgentnú výstavbu psychiatrických ústavov . Takéto argumenty sa zvyknú uvádzať vždy 
vtedy, keď štátna zdravotná správa preferuje iné odbory a keď konečne niektoré z prob
lémov psychiatrie "prerastú múry ústavov". Hľadá sa odôvodnenie v nedostatočnom 
informovaní úradov, v malej aktivite psychiatrovapod. 

O potrebách psychiatrie boli však uhorské úradné miesta dobre informované. Na
svedčuje tomu aj uznesenie Krajinskej zdravotnej rady z roku 1871. Uvádza sa v ňom : 
"Vzhľadom na veľký počet v krajine existujúcich a vhodne neumiestnených choro
myseľných rada navrhuje: 
a) aby sa pre nevyliečiteľne choromyseľných postavila nová budova; 
b) aby sa zvýšil počet sekundárskych miest; 
c) aby vyliečení prepustení choromyseľní dostali finančnú výpomoc; 
d) aby sa pre výuku psychiatrie na !lniverzite zriadila riadna katedra ." 

Umiestňovanie psychicky chorých v ústavoch upravoval neskorši~ zákon XIV z roku 
1876. Tento zákon však nemal temer žiadnu praktickú hodnotu , ako na to poukazovali 
už pri jeho vydaní niektorí psychiatri (napr. Fischer , Oláh). Tak napr. v § 71 bolo sta
novené: "Všetci vyliečiteľní a nevyliečiteľní choromyseľní , ktorí sú verej ne nebezpeč
ní , majú byť za účelom liečby alebo opatrovania umiestnení v ústave pre choromyseF-
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ných". Zákon samozrejme nezabezpečil súčasne pre týchto pacientov hospitalizačné 
možnosti . 

V ďalších častiach sa stanovuje, že nie nebezpeční nevyliečiteľní choromyseľní a ne
škodní slabomyseľní majú byť ošetrovaní buď na ťarchu majetných príbuzných , alebo 
domovskej obce. Pri poukazovaní do ústavu choromyseľných malo byť vystavené úrad
né lekárske svedectvo, že dotyčný pacient trpí na duševnú chorobu . Pacientov podra zá
kona prijímali najprv len na pozorovanie a až po stanovení duševnej choroby ich prijí
mali definitívne , no riaditeľ ústavu musel predložiť nález príslušnému súdu . V súkrom
ných ústavoch a na psychiatrické oddelenia všeobecných nemocných mohli byť choro
myseľní prijatí definitívne až potom , keď príslušný súd stanovil , že ide o duševnú cho
robu . Preto každého prijatého pacienta museli hneď hl ásiť súdu (§ 73). 

Ak príbuzní mali pochybnosť o tom, či pacient prijatý na psychiatriu sku točne trpí 
na duševnú chorobu , mohli ho dovtedy , kým dotyčn ého súd nevyhlásil za choromyse r
ného , na vlastné trovy nechať zvlášť odborne vyšetriť (§ 74) . Táto nedôvera k psychiat
rickým zariadeniam a lekárom a z nej vyplývajúce de tenčn é pokračovanie pretrvalo 
u nás aj obdobie prvej Československej republiky. Avšak v určitej obmene jestvuje ako 
anachronizmus dodnes. 

V citovanom zdravotnom zákone bolo v § 75 stanovené, že osobné obmedzenie a po
užitie obmedzovacích prostriedkov u duševne. chorých je prípustné len v prípade 
na ochranu pacienta a iných osôb a len na nariadenie lekára. Ihneď po odoznení nutnos
ti má byť obmedzenie zrušené. Pravda , v praxi sa tento predpis sotva dodržiaval. 
Niedermann a Chyzer vo svojej správe o študijnej ceste v zahra nič í konštatujú , že 
" . .. v našej vlasti štátne ústavy pre choromyseľných uplatňujú ten naj č i stejš í "no rest
raint" liečebný systém , čoho najzrejmejším dôkazom je to, že zo svojich inventárov 
už definitívne vynechali obmedzovacie prostriedky ... ". My však vieme , že ešte done
dávna sa používali nielen kazajky, putá a rukavice , ale aj zatváranie pacientov do cely . 
Dialo sa tak neraz bez vedomia lekára , alebo tento postup bol lekárovi oznámený až do
datočne. 

Z niektorých starších záznamov sa možno dozvedieť aj o vermi hrubom zaobchádzaní 
s pacientmi . Napríklad v roku 1862 prišlo oznámenie na košickú všeobecnú nemocnicu, 
že pre duševne chorých tam mali dve kazajky , remene na zviazanie a ošetrovater mal 
aj bič. Ešte v roku 1901 bolo zverej nené, že v Košiciach sú psychotici umiestnení 
v mestskej väznici . 

V tejto súvislosti treba spomenúť aj jeden starší údaj, a to prípis viedenského minis
tra vnútra z roku 1851. V prípise sa hovorí, že " ... na stav väzníc v Uhorsku sa vzťa
hujúce vieryhodné správy nasvedčujú pre tú smutnú skutočnosť, že šia lení a duševne 
chorí sú držaní spolu so zločincami a trestancami v dotyčných väzniciach. Tento pre 
trestancov moriaci a nebezpečný stav, kedy sú zatvorení spolu so šialencami a choromy
sernými , stavia pred vládu rozhodnú a súrnu úlohu , aby túto chybu odstráni la ... ". v ý
chodisková situácia bola teda rovnaká, z ktorej vyšiel aj Ph . Pinel vo Francúzsku , ibaže 
riešenie v Uhorsku bolo opačné. Prvoradou úlohou bola ochrana trestancov, čo sa však 
malo stať s choromysernými , o tom minister vnútra nehovori l. Aj neskoršie, keď 
sa psychotici dostávali do väzenia , alebo sa s nimi zaobchádzalo horšie ako so zločinca
mi , len nemnohí protestovali proti takému zaobchádzaniu . 

Rovnako nehumánne dopravovali pacientov do psychiatrických ústavov. Ich dopra
va často mala charakter nási lného dovlečenia za asistencie žandárstva. Proti tomuto 
postupu vydal uhorský minister vnútra v roku 1885 nariadenie číslo 5845, kde sa uvá
dza, že niektoré úrady používajú na odvedenie pacientov do psychiatrických ústavov 
žandárov, čo sa pre budúcnosť zakazuje. Nariaďuj e sa, aby túto čin nosť vykonávali spo-
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'ľa hliví ošetrovateli a. Išlo o paradoxnú situáciu , ak si uvedomíme , že ešte v nedávnej 
dobe sa naši psychiatri dožadovali účasti polície pri prevoze duševne chorých do psy
chiatrických inštitúcií a polícia túto účasť odmietala. 

Uvedené nariadenie ministra vnútra zrejme sa nerešpektovalo, lebo o dva roky 
neskoršie vyšlo nové nariadenie Č. 63 643/87, v ktorom úrady žiadajií o humánne 
prepravovanie psychotikov . Uvádza sa v ňom : , .Súčasne vyzývam - keďže bolo opätov
ne zistené, že duševne chorí sú často dopravovaní do hlavného mesta na rebrinákoch 
priviazaní k bočnici , ba dokonca často poviazaní reťazami - aby ste sa postarali , v prí
pade , že sa dozviete o úmysle takéhoto neľudského konania , o jeho účinné prekazenie 
a v prípade , že by sa to s kutočne prihodilo, o potrestanie" . Už opísané väznenie psy
chotikov v Košiciach je však dokladom toho , ako sa rešpektovali požiadavky. aby 
sa s pacientmi zaobchádzalo humánne. 

Nie je však pravdou , že by sa uhorskí psychiatri neboli usi lovali o zlepšenie osudu 
svojich pacientov . Naopak , treba zdôrazniť ich mnohé zásahy na úradných miestach . 
Dožadovali sa vylepšenia hospitalizačných možností , usiloval i sa o zlepšenie vybavenia 
ústavov a pod. V ústavoch sa zavádzala aj pracovná terapia a rehabilitácia (napr. v AI1-
gyalf6lde , Gyule) . 
Ľudské postoje psychiatrov azda najlepšie charakterizujú slová riaditeľa ústavu 

na Angyalf61de v Budapešti Dr. Oláha . Vo svojej publikácii z roku 1889 napísal: "Psy
chiater musí mať hlbokú znalosť ľudí, aby svoje odborné postupy mohol prispôsobiť 
individualite každého jednotlivého pacienta a aby mohol stanoviť terapeutický plán . 
Bez týchto znalostí bude lekár liečiť iba "prípad" vesanie alebo melanchólie , nie však 
vesaníčkého muža, alebo melancholické dievča . No na samotnú melanchóliu alebo ve
saniu sa nedá vôbec pôsobiť, ale c!á sa pôsobiť na vesani -:kého muža , alebo na melan
cholické dievča". 

Do redakcie prišlo dňa : 6. IO. 1991 

Prof. MUDr. A. Jan ík , DrSc. 
Konšelská 21. 180 OO Praha 8 
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