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PREDSLOV

PROFESOR MUDr. KAROL MATULAY 90-ROČNÝ

Nedávno celá slovenská psychiatrická obec oslávila vzácne životné jubileum
nestora slovenskej psychiatrie, profesora MUDr. Karola Matulaya . Je neobyčajne
potešiteľné, že sa ho jubilant dožil v plnej činorodosti .
Nie je ľahké v krátkosti zhodnotiť život a prácu takej mimoriadnej osobnosti,
akou profesor Matulay nesporne je. Mnohé povedali a napísali viacerí gratulanti,
preto spomeniem len niektoré menej známe údaje z jubilantovho života.
Pre úplnosť pripomeniem, že profesor MUDr. Karol Matulay sa narodil 11. 10.
1906 v Rajci, maturoval v Bratislave, v rokoch 1925 - 1930 študoval na Lekárskej
fakulte UK v Bratislave. Vr. 1939 sa habilitoval a v tom istom roku sa stal prednostom Kliniky psychiatrickej a neurologickej. V r. 1942 bol menovaný za profesora
psychiatrie a neurológie. V tejto súvislosti treba zdôrazniť okolno sť, že jubilant je
prvým slovenským docentom a neskôr profesorom psychiatrie a neurológie . V máji
1945 bol odstránený z funkcie prednostu kliniky, z ktorej musel odísť, a po
krátkom pôsobení vo funkcii posudkového lekára zakotvil v Psychiatrickej liečebni
v Pezinku ako jej riaditer. Tu pracoval až do roku 1956.
Pezinské obdobie profesora Matulaya možno bez nadsadzovania nazvať obdobím
humanizácie hospitalizácie v tomto zariadení. Po zrušení obmedzovacích opatrelÚ
sa jubilant venoval so zvláštnou citlivosťou samotnému životu pacientov. Rehabilitácia prácou bola vlastne skÍbením aktivačnej terapie s užitočnou činnosťou v prospech fungovania ústavu. U žien išlo o ručné práce a opravovanie ústavnej bielizne
a šiat, muži pracovali v parku, v zeleninovej záhrade, chovali dobytok a ošípané.
Denne sa odtiaľto vozilo mlieko na detskú kliniku do Bratislavy. Vo sviatočné dni
sa hralo pre pacientov bábkové divadlo. Vodičov bábok, aj hlasy robil ošetrujúci pe rsonál vrátane lekárov, ale aj ústavný duchovný. Pri peknom poča s í sa konali
ne deľné tanečné odpoludnia na lesnej čistinke za doprovodu ústavnej kapely. Vybudoval sa tenisový dvorec, futbalové a volejbalové ihrisko. Po ich dokončení profesor
Matulay založil Pinelove športové hry, ktoré získali veľkú obľubu . Toto podujatie sa
potom s úspechom konalo aj v iných liečebniach. Toto obdobie jubilantovho života
možno nazvať aj "staviterským". Zaslúžil sa o postavenie a prestavanie viacerých
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budov, výstavbu ďalších objektov, napr. detského oddelení a pripravoval. V dôsledku
pokračujúcej politickej perzekúcie musel profesor Matulay opustit aj toto pôsobisko, pre ktoré toľko užit.očného urobil.
V rokoch 1956 - 1966 pracoval v NsP na Bezručovej ul. v Bratislave ako krajský
a potom mestský neurológ. V tomto období ho zaujala o. i . aj problematika alkoholizmu. Po vzníku psychiatrickej kliníky v Martine sa profesor MUDr. Karol Matulay stal jej prednostom, a viedol ju do r . 1981. Ani po návrate do Bratislavy nepopustil zo svojej činorodosti. Plne sa začal venovať problematike mentálnej retardácie,
ktorá ho zaujala už v minulosti. Neúnavná odborná, výskumná, ale aj organízačná
činnost na tomto poli, ako aj početné medzinárodné kontaky mu priníesli všeobecné
uznaníe odbornej aj laickej verejnosti . Ú stav sociálnej starostlivosti pre mentálne
postihnutú mládež na Lipského ul. v Bratislave bol na jeho počesť premenovaný na
Ústav profesora Karola Matulaya.
Bolo by zdÍhavé vypočítavať jubilantove odborné zásluhy. Zavádzaníe metód biologickej terapie (šoky, elektrokonvulzie, terapia neurolues atď.), zásluhy na poli
diagnostiky (angiografia, EEG), celá oblasť epileptológie, detská psychiatria s dôrazom na oblasť mentálnej retardácie - to je úžasná škála záujmu a odborných aktivit
profesora Matulaya. Vo viacerých oblastiach mu patri prioritné postaveníe.
Práve tak by nebolo jednoduché vypočítat všetky uznanía a ocenenía, ktoré profesor Matulay za svoju mnohoročnú prácu dostal. A ako pána profesora poznám,
myslim, že si na vyznamenaníach níkdy veľmi nezakladal. Z jeho celoživotnej dráhy
priam vyžaruje láska k človeku vôbec, ale najmä k človeku trpiacemu. Nesmierna
pracovitosť, schopnosť prekonávať životné úskalia a nepriazne, elán a schopnosti,
ale najmä humaníta a hlboká úcta a citlivosť k druhým - to sú obdivuhodné dimenzie osobnosti nášho vzácneho jubilanta. Myslím, že sa nebudem ve Imi mýliť, ak
dlhoročný plodný život profesora Matulaya v často nepriaznívých podmienkach
chápem z pohľadu Senecu (81. list Luciliovi): "Mzdou za správny čin je to, že si ho
vykonal".
Považujem za veľký životný dar, že som tohto mimoriadneho človeka mohol od
útleho detstva osobne poznať a postupne aj spoznávať. Egoisticky želám sám sebe,
aby som ho mohol ešte ďalšie roky stretávať, načerpávať u neho elán a nadšeníe pre
prácu, a zároveú nachádzať pokoj a vyrovnanosť, ktoré si produktívny život vyžaduje .
V mene redakčnej rady nášho odborného časopisu želám váženému pánu profeso rovi veTa zdravia, vitality, spokojnosti a všeobecnej lásky, ktorú sám po celé roky
rozdával plným priehrštím svojim blizkym i pacientom.

Hľa - Člouek!
Za

redakčnú

radu

Turček,

CSc.

MUDr. K

4

