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S úhrn 

V článku autor približuje významnú osobnosť slovenskej psychiatrie - Dr. Jakaba Fischera, 
prvého psychiatra na území Slovenska. Opisuje však len tie jeho pracovné a odborné aktivity, ktoré 
sa dotýkajú problematiky alkoholizmu a boja proti nemu, čiže jeho publikačnú, prednáškovú a 
organizačnú činnosť. Autor pritom použil doteraz nepublikované materiály, získané od priameho 
spolupracovníka Dr. Fischera. 

KT ú č o vé s l o v á: Dr. Jakab Fischer - rád Dobrých templárov (Good Temp lars)- Dr. Lajos 
Kováts - protialkoholický boj 

K. Turček: Dr. JAKAB FISCHER AND HIS ANTIALCOHOLIC 
ACTIVITIES 

Summary 

The author elucidates in his paper the distinguished personality of Slovak psychiatry- Dr. Jakab 
Fischer - the first psychiatrist in Slovakia. However, only his work and professional activity with 
regard to problematics of alcoholism and the struggle against it, i. e. his publications, lectures and 
organizational work are described. The autor used hitherto unpublished papers, obtained from Dr. 
Fischer's close coworker. 

K e y w o r d s: Dr. Jakab Fischer- Order Of Good Temp lars- Dr. Lajos Kováts - antialcoholic 
struggle 

Je pozoruhodné, že doposiaľ nikto komplexne nespracoval život a odborný prínos 
prvého psychiatra na území Slovenska, Dr. Jakaba Fischera. V minulosti sa o tejto 
význarnnenej osobe publikovali len skromné poznámky, tvoriace súčasť iného širšieho textu 
(Duka, 1969; Turček, M ., 1966, 1991). Ani my sme si nepoložili za cieľ na tomto mieste 
vyčerpávajúco charakterizovať osobu a prácu Dr. Jakaba Fischera. V tomto článku sa 
budeme zaoberať len jeho akvititami vo vzťahu k problematike alkoholizmu. 

Ako vieme už z vyššie citovaných prác, Dr. Jakab Fischer sa v roku 1891 stal prvým 
primárom psychiatrického oddelenia v Bratislave v Krajinskej všeobecnej nemocnici, a 
pôsobil aj ako primár v bratislavskej židovskej nemocnici. 
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Popri viacerých iných aktivách bol Dr. Fischer istý čas aj predsedom bratislavského 
útvaru rádu Dobrých templárov (Good Templars), ktorý sa usiloval o úplnú abstinenciu. 
Rád Dobrých templárov vydal v roku 1904 v Bratislave aj jedinú prácu Dr. Fischera 
(celkove spomedzi 30 odborných prác), týkajúcich sa alkoholizmu - Védekezés az 
alkoholizmus ellen (Obrana proti alkoholizmu), ktorá akcentovala v súlade s vtedajšími 
dobovými poznatkami osobné postoje a aktivity, na rozdiel od verejno-spoločenských 
(Duka, 1969). V čase Fischerovho predsedania bratislavskému rádu Dobrých templárov 
mal tento útvar len 18 členov. 
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Zo spomienok Dr. Lajosa Kovátsa, emeritného zdravotného radcu (rukopis je vo vlast
níctve autora tohto článku), ktorý pracoval ako sekundár na psychiatrickom oddelení pod 
vedením Dr. Fischera, a bol teda priamym spolupracovníkom a neskôr aj pokračovateľom v 
níektorých aktivitách Dr. Fischera, sa dozvedáme níektoré doteraz nepublikované údaje: 

V roku 1903 mala Bratislava približne 70 000 obyvateľov, pritom ročnú spotrebu 
alkoholických nápojov predstavovalo 28 462 hl vína, 17 680 hl piva a 2950 hl destilátov. 
Dr. Kováts píše, že pijanstvo sa objavilo ako sociálna choroba až vtedy, keď rýchly rozvoj 
bratislavského veľkopriemyslu zapríčiní! z nedostatku bytov vyplývajúce sociálne škody, 
a tým aj alkoholizmus. Robotníci v dôsledku absencie zdravého a priateľského domáceho 
prostredia trávali svoj voľný čas v krčmách. 

Dr. Fischer okrem iného pôsobil ako učiteľ aj na právnickej akadérníi, kde prednášal o 
právnych otázkach psychiatrického liečenia. Vo svojich prednáškach, ktoré vyvolali veľký 
ohlas, upozorňoval svojich poslucháčov aj na negatívne dôsledky alkoholizmu. 

Osobne i písomne udržiaval úzke kontakty s viacerými významnými zahraníčnýrní aj 
domácimi vedcami, okrem iných aj s Forellom, uznávaným propagandistom boja proti 
alkoholizmu. 

Dr. Lajos Kováts sa osobne zúčastnil akcie, pri ktorej v roku 1910 spolu s Dr. Jakabom 
Fischerom a s pomocou mestskej rady založili protialkoholické sanatórium na ulici Szép lak 
(dnes Obchodná ulica), kde usporadúvali divadelné predstavenía. 

Po otvorení Alžbetínskej uníverzity Dr. Fischer odišiel z Bratislavy do Budapešti. Po 
páde komunístickej vlády v Budapešti a po nástupe Horthyho diktarúry (1. 8. 1919) bol 
Dr. Fischer vzhľadom na svoj židovský pôvod a sociálne aktivity prepustený z minísterstva 
vnútra. Sklamaníe a prenasledovaníe ho zníčili . 

Dr. Lajos Kováts zakončuje svoje spomienky na Dr. Jakaba Fischera pripomenutím si 
ich vzájomného posledného stretnutia , keď Dr. Fischer údajne povedal: "Myslel som si, že 
najväčším nepriateľom a jedom pre človeka je alkohol. Teraz som zistil svoj omyl. Alkohol 
nie je najnebezpečnejším jedom a nepriateľom človeka, ale sú ním spoluobčanía , ktorí sa 
zdemoralizovali." 

Po zložitých cestách svojou plodnou prácou naplneného života dospel Dr. Jakab Fischer 
k dôležitému záveru, že najväčším nepriateľom človeka sú iní ľudia. Aj keď tým iste 
nebagatelizuje negatívnu úlohu alkoholu, považujeme sami túto myšlienku za memento, 
na ktoré by sme vo svojom vlastnom živote a počínaní si nemali zabúdať. 
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ERRATA 

V č. 2/94 ku článku K. Thrčeka: Dr. Jakab Fischer a jeho protialkoholické aktivity 
oznamujeme nasledovné opravy na s. 82 - správne znenie: Rád Dobrých templárov vydal 
v roku 1904 v Bratislave aj jedinú prácu Dr. Fischera (celkove spomedzi 30 odborných 
prác), týkajúcu sa alkoholizmu - ... . 

Na s. 83 správné znenie citácie je: " ... Alkohol nie je najnebezpečnejším jedom a 
nepriateľom človeka, ale sú ním spoluobčanía, ktorí demoralizujú". 

Autorovi sa za chyby ospravedlňujeme 
Redakcia 
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