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HISTÓRIA PSYCHIATRIE 

DEJINY PSYCHIATRIE NA SLOVENSKU - I. ČASŤ 

tM . Turček 

Súhrn 

V prvej časti autor opisuje postoje k duševne chorým na Slovensku od najstarších čias po stre
dovek. Upozorňuje na ich spätosť s postojmi v celom Uhorsku. Iná situácia bola v mestách a iná 
na vidieku. Postoje sa menili s budovaním mestských a cirkevných nemocníc. Uvádza sa význam 
urodzených osôb v liečbe duševne chorých. Hodnotí sa miesto duševne chorých v procesoch s ča
rodejnicami. Uvedené sú niektoré liečebné postupy, používané u nás u duševne chorých v XVIII. 
storočí . 

K rúčo vé s I o vá : dejiny psychiatrie na Slovensku - magické praktiky pri liečení duševne chorých 
- význam nemocníc pri liečbe duševne chorých v stredoveku. 

M. Turček: HISTORY OF PSYCHIATRY IN SLOVAKIA. PART I. 

Summary 

The author describes the attitudes towards men tal patients in Slovakia from most ancient times 
till the Middle Ages. He draws attention to the correlation of the attitudes with those in whole 
Hungary . There was a different situation in urban and rural areas. The attitudes changed in the 
course of the construction of urban and church hospitais. The importance of aristocrats in treat
ment of mental patients is mentioned . The role of mental patients in the trials with witches is eva
lueted. Some therapeutic procedures applied in the treatment of mental patients in the 18th cen
tury are presented. 

Key wo r ds : history of Psychiatry in Slovakia - magic practices in the treatment of mental pa
tients - the importance of hospitals in treating men tal patients in the Middle Ages. 

M. Turček: GESCHICHTE DER PSYCHIATRIE IN DER SLOWAKEI. 
I. TEIL 

Zusammenfassung 

Der Autor beschreibt im ersten Teil die Einstellung gegeniiber Geisteskranken in der Slowakei 
seit den allerältesten Zeiten bis wm Mittelalter. Er weist auf ihre Ubereinstimmung mit der in 

Uverejňujeme na pokračovanie prácu primára MUDr. Michala Turčeka Dejiny psychiatrie na 
Slovensku , ktorú napísal pre Históriu psychiatrie pod redakciou prof. MUDr. Otakara Janotu . 
Kniha mala vyj sť v roku 1963, ale Avicenum ju nezaradilo do edičného plánu . 
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ganz Ungarn. Die Situation was ungleich in den Städten und a m La nde . Einstellungen änderten 
sich im Laufe der E ntste hung der städt ische n und kirlichen Spitäle r. Die Rolle de r Adligen in de r 
Behandlung der Geisteskranken wird besproche n . De r Pl a tz , de n die Geisteskranken in den He
xenprozessen einnahme n wird bewertet. Einige therapeutische Me th <;>de n . beni.itzt in der Behand
lung der Geisteskra nke n bei lIns im 18. l ahrhundert sind angefi.ihrt. 

Sch Iii s s e I w ä rl e r : Die Geschichte der Psychiatrie in der Slowakei - magische Praktiken in der 
Behand lun g Geisteskrankcr im Mitte laltcr. - Be lang der Spitäler in der Behandlung von Geistes
kranker im Mittclalter. 

M . T y p'-l e K: MCTOPMH ITCMXMATPMM B CJIOBAKMM. I. 'lACTb 

P e3 10Me 

B n e pBoi1 '-IaCTYl cBoei1 CTaThYl a BTOp OnYlChIBaeT OTHOWeHYle K A)'WeBH060JlhHhIM B CJlO

BaKYlI1 C ,l\peBHei1WI1X BpeMeH no Cpe,l\Hl1e BeKa. OH 06pa~aeT BHYlMaHYle Ha TO, '-lTO OHO 

6hIJlO HenOCpe,l\CTBeHHO CBH3aHO C cy~ecTBoBaBWYlM B TO BpeMI1H OTHOWeHYleM K 3TI1M 

JlIO,l\HM B BeHrpJllY! B l..\eJlOM . MHoi1 6hIJla CI1Tyal..\l1H B ropO,l\ax , YlHOi1 - B ,l\epeBHe. 3TO OTHO

WeHl1e CTaJlO MeHHThCH B CBH311 CO CTpOI1TeJlhCTBOM rOpO,l\CKI1X I1l..\epKOBHhIX 60JlhHHI..\. AB

TOp Ol..\eHI1BaeT BKJla,l\ B Jle '-leHl1e A)'weBH060JlhHhIX 3HaTHhIX JlIO,l\ei1. OH KacaeTCH Bonpoca 

M e CTa A)'weBH06oJlbHbIX B npOl..\e Ccax C KOJlJlyHhHMH. ITpI1BO,l\HTCH H eKOTophle MeTO,l\hI Jle

'-ICHI1H , npl1MeHHeMhle y Hac npl1 Jle'-leHI1I1 A)'weBH060JlhHhIX B 18 BeKe. 

K II /o 'I e 8 bi e C II o 8 a : I1CTOpHH nCI1XHaTpHYI B CJlOBaKHH - Marl1'-leCKl1e npHeMbI npl1 Jle'-le

HI1I1 A)'weBH06oJlbHbIX - 3 Ha'-leHl1e 60JlbHI11..\ npl1 Jle'-leHHH .l\.yweBH06oJlhHhIX B Cpe,l\HeBe

KOBbe. 

Dej inný vývoj psychiatrie na Slovensku sa do istej miery odlišoval od vývoja v iných 
krajinách. Slovenská národná kultúra za uhorského feuda lizmu mohla sa veľmi málo 
rozvíjať, pretože bola obmedzovaná postojom vládnucich vrstiev . Maďa rskí feudáli n.e
uznáva li Slovensko ako samostatnú územnú jednotku a slovenský národ ako samostat
ný národ. A le nielen toto nacio nálne utl áčanie hralo významnú úlohu pri brzdení roz
voja kultúry na Slovensku . Možno poved ať, že väčší význam malo samotné feudálne 
zriadenie , trvajúce prakticky až do prvej svetovej vojny. 

Rozvoj kultúry a zdravotníctva bol možný iba v mestách , kým na vidieku panovala 
šrachta, ktorej záujmom bolo udržovať ľud v nevedomosti a tým si zabezpečiť jeho po
slu šnosť a pripútanosť k feudálovým pozemkom . Pre to na vidieku bola veľmi nízka 
zdravotnícka sta rostlivosť a ľud bol odkázaný na domáce prostriedky , sprostredkované 
väčšinou babami- ko renárkami a vedomkyňami , ale aj bačami a neskoršie olejkármi . 
Táto ľudová medicína bola , pochopite ľne, preplne ná poverami a iba malá časť liečeb
ných zákrokov a prostriedkov mala hodnotu empirickej medicíny . 

V ľudovej tradícii sa mnohé li ečebné procedúry udržali až doteraz a stáva sa , že 
občani a sa ešte obracajú o radu k bylinkárom , "bohyniam", či vedomk yniam, keď zly
hala oficiálna medicína . K uvedeným ľudovým lieč iteľom sa utiekali ľudia so všetkými 
problémami a chorobami , teda aj s chorobami duševnými. 

Samotná starostlivosť o osoby psychicky choré medzi rudom bola daná abso lútnym 
nejestvovaním hospita lizačných možností na vidieku . Kým v mestách boli aké-také 
možnost i postarať sa o psychotika, teda aspoň zabrániť, aby nebol nebezpečn ý sebe 
alebo svojmu okoliu , na ded ine, v roztrúsených osadách a lazoch také to možnosti vôbec 
nebo li . Z toho dôvodu ponecháva l i po kojn ých psychotikov svojmu osudu a tí ostáva li 
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vo svojej obci ako tzv . "tichí blázni" , alebo sa potuloval i krajom ako žobráci a tuláci. 
Nepokojných psychotikov a ťažkých oligofrenikov držali doma, pripútaných na reťazi 
v maštali alebo chlieve. Zaobchádzalo sa s nimi podľa vtedajších predstáv, sprostred
kovaných ľudu najmä náboženstvom, podľa ktorého duševne chorá osoba pyká za 
nejaké hriechy, alebo je posadnutá diablom . O tom , že psychicky choré osoby držali 
na reťaziach, mohli sme sa ešte donedávna presvedčiť, keď takéto prípady boli hlásené 
zo stredného Slovenska. V posledných rokoch po rozvoji psychiatrickej siete sa už ta
kéto prípady nevyskytli . 

K podmienkam rozvoja psychiatrickej starostlivosti na Slovensku je potrebné ešte 
dodať, že ich musíme hodnotiť z hľadiska situácie v celom Uhorsku , s ktorým malo 
Slovensko spoločné dejiny počas celého tisícročia . Uhorský štát bol vystavený od za
čiatku mnohým ťažkostiam, čo sa odrazilo aj v zaostávaní kultúry a zdravotníctva. Mu
sela sa posilňovať vojenská sila, alebo odstraňovať vojnové škody a následky ničenia . 

Od polovice XIII . storočia bolo Uhorsko vystavené početným nájazdom, pustoše
niam a vojnám. V rokoch 1241 - 1242 krajinu drancovali Tatári, po nich si upevnili 
vplyv nemeckí feudáli a duchovenstvo a došlo k prílivu nemeckých kolonistov ako ná
hrada za vyvraždené obyvateľstvo . Od konca XIV. storočia začali ohrozovať krajinu 
vpády tureckých vojsk, dochádzalo aj k opakovaným ľudovým povstani am proti feudá
lom, z Čiech preniklo na Slovensko husitské hnutie . A napokon po bitke pri Moháči 
rozšírilo sa turecké panstvo na značnú časť Uhorska, zasahujúc aj južné Slovensko. 
Ohrozené boli aj severnejšie časti, napr. až Trenčín. Sprievodcom týchto vojen a nivo
čenia bol hlad a početné epidémie, ktoré krajinu vyľudňovali a prispievali k všeobecnej 
biede a zaostalosti. 

V mestách bola situácia o niečo lepšia ako u bezbranného vidieckeho obyvateľstva. 
Mestá boli obohnané múrmi a aj keď ich nepriateľ dobyl a vydrancoval, vedeli sa vďaka 
obchodu a remeslám rýchlejšie zotaviť než dediny žijúce z primitívneho poľnohospo
dárstva. Rozvoj miest v Uhorsku sa začína v XI. storočí a do rozkvetu sa dostávajú 
v XIV. a XV. storočí. Boli to najmä banské mestá a niektoré výhodne situované ob
chodné mestá, ktoré sa úspešne rozvíjali , napr. Banská Štiavnica , Kremnica , Bardejov, 
Bratislava. 

Obyvateľstvo miest tvorili však v nemalej miere nemeckí kolonisti , ktorí mali zvlášt
ne výsady a doniesli do miest aj nemecké mestské právo. V tomto mestskom práve sa 
pojednávalo aj o osobách duševne chorých. Svedčí o tom napr. štatút mesta Budína 
z rokov 1235 - 1270, kde v § 374 sa hovorí "Vber vnsynnige get nicht dasz gerichte" 
a ďalej "Man schol vber kainen vnsynnigen ader pehaften menschen nicht richten durch 
keiner sach willen ... " (Voľne preložené: Choromyseľného neslobodno súdiť). 

Samozrejme, uvedený zákon neplatil v mestách v plnom rozsahu a zákaz súdenia 
choromyseľného neznamenal, že by ho nebolo možné uväzniť a tak izolovať a zneškod
niť . Duševne chorých držali vo väzeniach , tak ako tobolo zvykom aj v iných krajinách, 
až do 19. storočia. O takomto väzení choromyseľných je napr. záznam v účtovnej knihe 
mesta Bardejova z 29. júna 1436: "Feria sexta in die Petri et Pauli . Pro expensis capti
vorum fatuorum den. 26". ("V sobotu na deň Petra a Pavla . Na stravu väznených cho
romyseľných 26 denárov"). 
Aspoň príležitostne prichádzal do úvahy aj iný spôsob držania choromyseľných. 

V mestách , najmä stredovekých nemeckých, stáli pred mestskými bránami alebo v mes
te zvláštne klietky . V Brunšviku koncom XV. storočia boli takéto klietky, ktoré nazý
vali "cista stolidorum" , alebo "Dordenkiste", pred mestskými bránami . V ďalšom vý
voji sa klietky preniesli spred brán do nemocníc a tam sa premenili na cely. Ešte v roku 
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1632 na rozkaz kráľa Christiana IV. sa pred bránami Kodane postavilo 30 "Daarekis
ten" . Ako uvádza Vencovský , aj v Brne v r. 1582 v dome pre šialencov držali duševne 
chorých v klietkach a počas trhov ich vozili do mesta na obveselenie obecenstva. 

Aj v mestách na Slovensku jestvovali takéto klietky, používané ako "klietky hanby", 
napr. v Levoči . V účtovnej knihe mesta Bratislavy je z roku 1567 zápis o stavbe novej 
klietky bláznov na Chlebovom trhu (neskôr Diebrovo námestie pred Františkánskym 
kostolom): "Chamerer zahlt zum newen Narrn kheterlein am Brotmarkht 800 mawer
ziehl. .. und 8 dicke Ziegl darauf die gefangen sitzen ... " (Voľný preklad : Účtovník platí 
za 800 tehál, na ktorých sedia zatvorení, pre novú klietku bláznov na Chlebovom trhu) . 

Nie je známe, či do tejto klietky zatvárali aj duševne chorých, ako tomu nasvedčuje 
jej meno. Ortvay myslí , že klietka bola mriežkovaná , konštruovaná zo železnych alebo 
drevených tyčí a že do nej zatvárali rôznych rušiteľov verejného poriadku. Vzhľadom 
na to , že v Bratislave boli bežné tiež nemecké mestské obyčaje a mestské právo, možno 
predpokladať , že aspoň príležitostne sa uvedená klietka použila aj pre osoby duševne 
choré. 

Okrem väznenia pacientov bola bežná aj iná forma izolácie choromyseľných , a to 
v kláštoroch, kláštorných nemocniciach - xenodochiách, v mestských lazaretoch a hos
pitáloch . Prvým takýmto hospitálom na Slovensku bola nemocnica v Bratislave, ktorú 
založil kráľ Ladislav koncom XI. storočia. Nemocnicu spravoval križiacky rád anton i
tov a Vámossy predpokladá , že antoniti po vyhlásení kráľa Ladislava za svätého v roku 
1192 z vďaky pomenovali nemocnicu jeho menom. Nemocnica ležala mimo hradieb 
mesta , preto bola viackrát vypálená a nezachovali sa záznamy o tom , akých pacientov 
v nej ošetrovali. Neskoršie , keď už boli v Bratislave aj iné nemocnice , menovite nemoc
nica Milosrdných bratov a Alžbetíniek , uvedená Ladislavova nemocnica slúžila ako sta
robinec pod názvom Občiansky opatrovací ústav (Polgári ápoló intézet). 

V stredoveku boli v Bratislave dve nemocnice a pravdepodobne obe prijímali aj psy
chicky chorých, ako to v tej dobe bolo obvyklé. Aj v iných mestách sa zaklada li nemoc
nice , spravované obvykle rádmi, ktoré sa zaoberali ošetrovaním chorých. O tom , že 
v týchto hospitáloch boli aj psychicky chorí, svedčí zápis v spišskej kronike , citovaný 
Pajdussákom . Podľa neho hospitál v Spišskej Novej Vsi , založený v XIV . storočí, bol 
v stálom spojení s kláštorom na Lapis Refugii (Kláštorisko) a v zázname z roku 1483 
sa uvádza, že mnísi opatrovali 18 rokov jedného člena rodiny Hufnagelovcov zo Spiš
skej Novej Vsi , ktorý zošalel. 

V Bratislave bol v XVI. storočí založený mestský lazaret na Dunajskej ulici , ktorý 
sa v rokoch 1735 a 1778 zväčšoval tak , že bezplatné ošetrovanie dostávalo až 120 osôb. 
Pôvodne v ňom okrem chorých občanova rodičiek opatrovali aj siroty , neskoršie už 
nie. Ako uvádza Fényes , prijímali sem ťažko chorých, chudobné rodičky a choromyseľ
ných , a to bez rozdielu náboženstva, iba na póvolenie mešťanostu. V nemocnici Mi
losrdných bratov, založenej v roku 1672, boli ošetrovaní choromyseľní muži a v nemoc
nici Alžbetíniek, založenej v roku 1738, choromyseľné ženy. Až do XIX . storoč i a ne
došlo prakticky k žiadnym zmenám v spôsobe a možnostiach ústavného ošetrovania 
psychicky chorých . 

Samotné liečenie duševne nemocných sa robilo podľa zásad dobovej medicíny , pou
žívali sa poverčivé praktiky , zaklínanie, exorcismus a rôzne náboženské úkony . Tento 
druh liečby pretrval až do XIX. storočia v temer nezmenenej podobe. Uhorskí králi 
s obľubou liečili napr . epilepsiu " kráľovským dotykom" na spôsob anglických král'ov 
(tzv. royal touch) , ale aj exorcizmom. Takéto zákroky robil už král' Ladislav (1077 -
1095). Po jeho smrti chodili epileptici po stáročia k jeho hrobu a Ladislav ako divotvor-
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ca bol vyhlásený aj za svätého. Ladislavov nástupca kráľ Koloman (1095 - II 16) mal 
zase prsteň s nápisom troch kráľov ako ochranu pred epilepsiou a záchvatovými one
mocneniarni. 

Pándy cituje nápisy na hrobe uhorskej svätice Alžbety (ktorá sa podľa Ortvaya naro
dila údajne v Bratislave a bola tu aj zasnúbená), pochádzajúce z roku 1231: ("Foemina 
rabida , ita quod densibus et manibus laniavit, quid-quid rapere potuerat, in octava st. 
Agnetis curata est"). (Zúriaca žena, ktorá všetko, čo mohla schytiť, trhala zubami 
a rukami , bola vyliečená.) "Quidam servus de caduce morbe est curatus, quidam mutus 
et penitus insanus ad ejus invocationem est curatus". (Jeden epileptik bol vyliečený, 
jeden nemý a úplne šialený bol na jej vzývanie vyliečený.) "Quaedam habe ns vertigi
nem capitis ita, quod in plurimis annis raro obdormierit per eam soporis gratiam rece
pit". (Jeden, čo pre závraty po viac rokov zriedka usnul , jej prostredníctvom nadobu-

. dol spánok.) "Sexta feria sequente quidam, qui X. septimis guerat rabidus , qued dicitur 
vulge: abende - ad ejus invocationem est curatus .. . " (Jeden , ktorý desať týždňov bol 
zúrivý, sa na jej vzývanie vyliečil.) 

Osud psychicky chorých v dobe , keď zavládlo prenasledovanie bosoriek , bol obdob
ný ako v iných krajinách - mučili ich a popravovali . No duševne chorí boli nielen obe
ťami. ale niekedy aj príčinami procesov proti bosorkám. Príkladom toho je ochorenie 
Anny, manželky sedmohradského kniežaťa Michala Apaffyho , ktorá na sklonku života 
bola pomätená a telesne chradla. Pripisovalo sa to pôsobeniu bosoriek a od roku 1683 
bolo kvôli tomu prenasledovaných viacero podozrivých osôb. V Trenčíne bola v roku 
1735 odsúdená na smrť sťatím a dodatočné upálenie istá Anna Polina , ktorá medzi pre
vineniami má uvedené aj to, že spôsobila choromyseľnosť sirote Jána Blahu tromi úder
mi svojej palice (" ... Joannis vero Blaho reliotae amen ti am et delirium se sola terno 
ictu bacu li sui percussione procurasse ... ") 

V inom prípade v Krupine takto svedčil istý Samuel Bobák proti obvinenej bosorke. 
(Ide o záznam z mestskej knihy z roku 1695, citovaný Šujanským.) "Gá Samuel prisa
hám , že skrze té to ženy Katrussy Kohautky čarodegstvj gá sem této nemocy upadl, a to 
za gedno osm roku z prvú tresenj na mem tele cýtjv, a až dnessnjho dne velikau bolest 
trpeti musým, na co mogi dussi kladern , a mogj prysahu prvnegssj potvrzugem" . 

Osud duševne chorých bol pri procesoch s bosorkami žalostný. Ak však duševná cho
roba bola nápadná , nemali byť podrobení mučeniu , ako to uvádza Praxis criminalis 
z roku 1656. V jeho článku 38 sa uvádza, že tortúre neslobodno podrobiť chlapcov pod 
14 rokov, dievČatá pod 16 rokov , tehotné ženy a šestonedieľky, osoby vyše 60-ročné, 
chorých , ťažko ranených, duševne chorých, hluchých , alebo hlúpych , lekárov, šľachti
covatď. 

Na popud svojho osobného lekára van Swietena zasadila sa cisárovná Mária Terézia 
proti procesom s bosorkami . Prostredníctvom miestodržiteľskej rady vydala niekoľko 
nariadení, ktorými od roku 1756 postupne procesy obmedzovala, až ich v roku 1768 
úplne zakázala . V dočasnom zákaze z roku 1766 je ku koncu nasledovný passus: " ... 
a pokiaľ ide o dotyčnú osobu, či nie je choromyseľná, čo sa má prísne preskúmať za 
spoluúčasti skúseného fyzikusa a vyšetriť podrobne cestou riadneho súdneho konania . 
Ak vysvitne podvod, podvodník má byť potrestaný primeraným telesným trestom; ak 
ale je vec založená na fantastických predstavách a šialenosti, šialený nech je daný do 
blázinca alebo nemocnice ... ". 

Pri liečení psychických onemocnení okrem už uvedených zákrokov magického cha
rakteru robil sa rad rozličných liečebných procedúr, prevzatých najmä zo salernskej 
školy . Používané terapeutické metódy možno si priblížiť podľa publikácie Johannesa 
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Tonsorisa .. Sana consili a medica aneb Zdravá radda lékafská" . ktorú vyšla v Ska li ci 
v ro ku 177 1. Ide síce o knihu určenú pre ľud . ale auto r pri jej písa ní čerpa l z hež nej 
medicínskej lite ra túry a teda zobrazil medicínsky prístup k pacie ntom v druhe j po lovici 
XVIII. sto roč i a u nás . 

Pri psychických ochoreniach sa postupovalo . ako to možno vidi e ť z vy hran ýc h uk ú
žok . nasledovne: 

.. Proti Nesmyslnosti. neb Zbláznenj Čzlove ka. P f ij č in a u Nedostatku milowa né W~
cy . Mania". 

I . T u gest po trebná Diae ta w Pokrmu u w Nápogi. Ž ily o tevfe nj . Vomitivum . a Pur-
gacye . 

2. Čzasté Postenj. 
3. Pilné Pracowánj . 
4. Srdečné Modlenj . 
5 . Milowané Wecy potupenj . 
6. Kaffru na sobe Nosenj . 
7 . Vžitečn ý gest tem . kterjž Smysla pozbiwsse bláznj . Wo lowý G azy k (Buglossa) 

aby z neho Wodku po 3. Lo tech do Nápoge swého pfimissowa li . a ráno y veče r pili . 
tu Ze linu ssekavsse gedli , y mj sto Flagstru na Hlawu pfikláda li . 

8 . Vžitečné gest Rogownjkowau wodku , ráno y weče r po 2. lo ty pjti . a hl aw u nj po-
tjrati " . 

" Prot i zarmauceným Mysslenkám . Melancholia. 
I . Tu gest potrebná Purgacye. 
2. Ž il y o tewfenj . 
3. Dobré sta ré Wjno Mysl obwese lugjcý . 
4. Lakai'stwj poč i ss te nj krwe slaužjcý . 
5 . O bweseluge Mysl po 2. Lo ty pitá Wodka R užowá, Rozmarýnowa. Rogownjko

wa, y z wolowého Gazyka" . 
,.Proti mocné Fantazy i. mocý kte rá Cžlovek w Nocy chodj , a co se mu snjwá . činiti 

chce . Noctambulatio. 
1. Vžitečné gest takowému Ž il y Otevfenj , neb Banek Postave nj. Purgacye. a Noh 

w teplé wode Kaupánj . 
2. Po treby ho s Prutem na lužko hnáti , aneb Wodau obljti. aby ze Sna procytil. 

a k ssobe pfissel" . 
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