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SLOVACA VII. Editoriál

Editoriál

Hoci býva sedmička šťastným číslom, nevychádza siedme číslo fakultného 
zborníka k dejinám medicíny zrovna v najradostnejšom období. Ak si pande-
mické, šieste, vydanie našlo v slovenskej historiografii svoje miesto v čase mi-
moriadnych udalostí, momentálne geopolitické rozpoloženie, vojna na Ukra-
jine, ktorá začala 24. februára, predstavuje situáciu, ktorú si nikto neprial a 
predpokladal iba málokto. Nemožno sa úplne stotožniť s výrokmi niektorých 
politikov, či komentátorov, že svet či Európa neboli od druhej svetovej vojny 
svedkami ozbrojeného konfliktu, pri ktorom bola napadnutá územná celis-
tvosť suverénneho štátu. Môžeme hľadať podobnosti či odlišnosti rozmerom 
vojenských operácií, typu použitých konvenčných zbraní, počtu vojenských 
a civilných obetí a podobne. Oproti konfliktom a vojnám druhej polovice 20. 
a začiatku 21. storočia je namieste v tomto prípade označiť za bezprecedentnú 
skutočnosť fakt, že západná a stredná Európa stoja spoločne pred viacnásobnou 
„Sophiinou voľbou“, ktorá ovplyvní ich ďalšie politické a ekonomické smerova-
nie. Strelka morálneho kompasu pri vrcholných politických a mocenských roz-
hodnutiach často neukazuje na ten istý sever, na aký sa pozeráme pri deklarova-
ní postojov my ostatní, „bežní“ občania. Na pozadí nešťastných a dramatických 
okolností a v momentoch práce nad aktuálnym zborníkom, myslíme na našich 
ukrajinských a ruských kolegov, historikov a lekárov. Priali by sme si, aby mali 
všetky spoločnosti, štáty a národy zaručenú slobodu výskumu a vedy, ovzdušie, 
v akom čitateľom predkladáme ďalšie číslo Historia Medicinae Slovaca. Jeho pod-
titul Osobnosti, inštitúcie a poznanie „šalamúnsky“ pokrýva viaceré témy a okruhy. 
Táto trojica však bola zohľadnená v našich zborníkoch zozbieraných príspev-
koch zakaždým. Desiati autori sa v deviatich príspevkoch od obdobia novoveku 
až do 20. storočia venujú čiastkovým problémom dejín vedy a zvlášť medicíny. 
Všeobjímajúce poznanie stojí za každou jednou z nich, či už ide o príspevok 
z dejín almae matris počas vojnových rokov, článok o Jánovi Jesseniovi ako prí-
ležitostnom básnikovi, Paracelsovi ako baníckom a metalurgickom nadšencovi, 
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o archontologickú sondu do zoznamov bratislavských mestských lekárov v 19. 
a na začiatku 20. storočia, pokračovanie štúdie o presvedčenom homeopatovi 
Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, o príspevok k ľudovému liečiteľstvu hunco-
károv v Malých Karpatoch, hygienické pomery v rokoch 1919 – 1945 na území 
Slovenska, k tunajšiemu reformnému vzdelávaniu pôrodných asistentiek v me-
dzivojnovom období alebo sexuálne trestné činy príslušníkov Rýchlej divízie 
a ich dôsledky v roku 1942. Ako je vidieť, iba ťažko by bolo možné spomenuté 
témy inak unifikovať či uniformne organizovať. Preto zostavovatelia veria, že 
tematický a chronologický rozstrel publikovaných štúdií a recenzií osvieži čita-
teľov svojou pestrosťou.

Zostavovatelia
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Recepcia kontinuity stredovekej Univerzity 
Istropolitany na Slovenskej univerzite 
v rokoch 1939 – 1945*

MATEJ GOGOLA

V príspevku chceme poukázať na previazanosť Slovenskej univerzity v ro-
koch 1939 – 1945 s vtedajším štátnym aparátom a na snahy o recepciu vzoru 
stredovekej Istropolitany pri zmene názvu univerzity a tvorbe univerzitnéh zá-
kona, resp. v rámci inštalácie prvého rektora Vojtecha Tuku. Úsilie nadviazať 
na tradíciu Istropolitany, ktoré presadzoval nový rektor a Akademický senát, 
mala zvýrazniť starobylosť univerzitných tradícií v Bratislave. Zámerom bolo 
predovšetkým potlačiť spomienky na československú Univerzitu Komenského.1

„Pred nami tu boli tri univerzity. Korvínska Academia Istropolitana, založená r. 1467, 

maďarská Alžbetínska univerzita a československá štátna univerzita Komenského. Slo-

venský štát je pokračovaním starého Pribinovského štátu. Slovenská univerzita je po-

kračovateľkou Academie Istropolitany.“
2
 Tieto slová vyslovil Vojtech Tuka, budúci 

rektor Slovenskej univerzity pred svojou inštaláciou, ktorej detaily sa začali rie-
šiť na mimoriadnom zasadaní Akademického senátu univerzity v októbri 1939.3 
„Novovzniknutá“ univerzita, ktorá sa hlásila k stredovekým ideálom Istropolita-
ny, resp. lepšie charakterizované – ktorá sa prestala hlásiť k odkazu českosloven-
skej Univerzity Komenského, hľadala (a logicky) našla svoju predchodkyňu v Is-

* Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0860/21 História medicíny slovenského stre-
doveku. Inštitúcie, osobnosti, poznanie.

1 BARTL, J.: K pomenovaniu Univerzity Komenského, s. 71. Univerzita Komenského vznikla na základe zákona 
Národného zhromaždenia Československej republiky č. 375/1919 Zb. z. a n. zo dňa 27. júna 1919. Nedispono-
vala nijakou zriaďovacou listinou.

2 Archív Univerzity Komenského (ďalej ako AUK), fond (ďalej ako f.) Rektorát Univerzity Komenského v Bra-
tislave (ďalej ako RUK), Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43, Zápisnica 
o schôdzi, ktorej programom bola „Slávnostná inštalácia J. M. prvého rektora Slovenskej univerzity v Bratisla-
ve,“17. október 1939, s. 14.

3 K terminologicky nie celkom správnemu označeniu Univerzity Istropolitany ako academie a Uhorskej krá-
ľovskej Alžbetinej univerzity v Bratislave (resp. Alžbetinej univerzity) ako Alžbetínskej pozri: GOGOLA, M.: 
Univerzita Istropolitana a jej Lekárska fakulta, s. 38-39; GOGOLA, M. - OZOROVSKÝ, V.: Ideoví predchodcovia 

Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 38.
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tropolitane, najstaršej univerzite na území dnešného Slovenska.4 Je prirodzené, 
že Uhorská kráľovská Alžbetina univerzita v Bratislave (1912 – 1919) ako ma-
ďarská inštitúcia nebola pre predstaviteľov nového režimu nijako zaujímavá, no 
keď šlo o použitie finančných prostriedkov, ktoré po nej zostali, nároky na ich 
vlastníctvo opodstatňovali tým, že ide o „univerzitné peniaze na univerzitné účely.“

5

Na zasadaní Akademického senátu v novembri 1939 Vojtech Tuka bez pred-
chádzajúceho oficiálneho rokovania s ostatnými akademickými funkcionármi 
priniesol na zasadanie návrhy nových talárov.6 Zároveň oznámil, že vzory aka-
demických insígnií boli poslané do Kremnice.7 Medaila na rektorskej reťazi mala 
na jednej strane vyobrazenie svätých Cyrila a Metoda, na druhej strane reliéf 
Bratislavského hradu s erbom Bratislavy a nadpisom „Universitas Slovaca Istro-
politana“ s rokmi 1467 – 1939.8 Existencia Univerzity Komenského v období od 
roku 1919 do roku 1939 bola obídená, pretože „…táto jediná univerzita na Sloven-

sku neprispôsobila sa našim slovenským domácim pomerom a vedome sa postavila do 

služieb nenašskej ideológie.“
9

Na pôde Akademického senátu sa živo diskutovalo o uplatňovaní nového 
politického systému na akademickej pôde. Vrcholom bolo práve prijatie zákona 
o Slovenskej univerzite. Premenovanie Univerzity Komenského na Slovenskú 

4 Pre viac informácií k Univerzite Istropolitane napríklad: ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká Univerzita Istropolitana – prvá 

vysoká škola na Slovensku, s. 322-334; Idem, Univerzita Istropolitana 1465/2015, s. 24-27; HLAVÁČKOVÁ, M.: 
Kapitula pri Dóme sv. Martina. Intelektuálne centrum Bratislavy v 15. storočí, s. 111-126; JANKOVIČ, V.: Stredoveká 

bratislavská univerzita vo svetle nových prameňov, s. 145-170; Idem, O budovách Academie Istropolitany, s. 94-99; 
Idem, Vznik a účinkovanie prvej bratislavskej univerzity – Academia Istropolitana, s. 535-551.

5 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43, 2. riadna schôdza 
Akademického senátu v roku 1942/1943, 4. február 1943, s. 20-21; Ibidem, 28. jún 1943, s. 49-50. K tomu viac: 
MESIARKIN, A.: Lekárska fakulta bratislavskej univerzity v rokoch 1938 – 1948, s. 256.

6 Uplatnenie cyrilometodskej tradície pri tvorbe univerzitných symbolov mal ako prvý navrhnúť profesor Le-
kárskej fakulty Emanuel Filo. Svoj návrh argumentoval výsledkami výskumu historika Branislava Varsika 
a jazykovedca Jána Stanislava. K tomu: PAVLÍKOVÁ, Ľ.: Emanuel Filo. Prvý slovenský profesor internej medicíny, 

s. 49-50; BARTL, J.: K pomenovaniu Univerzity Komenského, s. 70; K osobe profesora Fila v najvyšších akade-
mických funkciách: MESIARKIN, A.: Topic of Nationalities at the Faculty of Medicine of the Comenius University 

in Bratislava by the End of the World War II., s. 101; Idem, Pedagogicko-vedecký zbor Lekárskej fakulty UK v rokoch 

1919 – 1945 a téma národností, s. 22; Idem, 100 rokov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, s. 20. 
K rýchlemu vzostupu Vojtecha Tuku po vyhlásení autonómie a jeho novej akademickej kariére od roku 1939: 
DOLAN, O. - BARTL, J.: Bratislavská univerzita v rokoch 1938 – 1945, s. 10-14. 

7 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43, 1. riadna schôdza 
Akademického senátu v roku 1939/1940, 27. november 1939, s. 11-14; 

8 Pre viac informácií pozri: GOGOLA, M. - OZOROVSKÝ, V.: Ideoví predchodcovia Lekárskej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave, s. 41; BARTL, J.: K pomenovaniu Univerzity Komenského, s. 70-71; Idem, Insígnie Uni-

verzity Komenského, s. 49-50. K insígniám je nutné spomenúť ešte jeden zaujímavý detail v súvislosti so žezlom 
novozriadenej fakulty Slovenskej univerzity Prírodovedeckej fakulty. Hlavicu žezla tvorila guľa ako symbol 
nekonečna, čo bol odkaz na vedecké zameranie fakulty a dvojramenný kríž. Na obvode sa nachádzali platničky 
s reliéfmi vedných disciplín, ktoré symbolizovali jednotlivé odbory. Vzhľadovo šlo o iný typ žezla v porovnaní 
so žezlami ostatných fakúlt. Autorom žezla bol medailér a sochár Ladislav Majerský. BARTL, J.: K pomenovaniu 

Univerzity Komenského, s. 72; Idem, Insígnie Univerzity Komenského, s. 49-50. 
9 Slovenská univerzita. Slovenské vysoké školy, s. 299.
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univerzitu bolo postupné. Uskutočnilo sa na podnet vtedajšieho predsedu vlády 
autonómneho Slovenska Jozefa Tisa. Sám Tiso chcel, aby sa otázka premeno-
vania riešila vopred – ešte pred prijatím zákona a aby sa o nej v akademických 
kruhoch rozvírila relevantná debata.10 Premenovanie sa teda najskôr uskutoč-
nilo vládnym nariadením č. 41/1939 Zb. z.11 O niečo vyše týždeň neskôr (23. 
februára) poslanec Snemu Slovenskej republiky Pavol Florek12 na adresu uni-
verzity poznamenal: „…len toľko spomeniem, že už tá okolnosť, že bývalú Komenské-

ho univerzitu sme museli pomenovať premenovať na Slovenskú univerzitu hovorí veľ-

mi jasnou rečou. Bývalá univerzita nebola vysoká škola vedy, vedy objektívnej, vedy, 

ktorá by platila na desaťročia, ba na storočia, nebola školou a dielňou vedy, ktorá by 

tvorila bola trvalé hodnoty. Univerzita Komenského bola exponovaným, tendenčným 

ústavom, ktorý mal na vysokom stupni, na vyššom stupni dokončiť tú tendenciu a ten 

plán, ktorý plán sa prejavoval a pomaly, ale sústavne realizoval v každom odvetví 

nášho verejného života.“
13

Prvým akademickým činovníkom univerzity, ktorý začal de facto uplatňovať 
termín Slovenská univerzita namiesto predchádzajúceho názvu v komunikácii 
s rektorátom, ale i jednotlivými univerzitnými inštitúciami, bol vtedajší zástup-
ca rektora Alojz Ján Chura z Lekárskej fakulty. Viazalo sa to ku koncu januára 
1939.14 Na zasadaní Akademického senátu 26. januára 1939 vystúpil Anton Šte-
fánek z Filozofickej fakulty a poukázal na fakt, že rovnomenná univerzita exis-
tuje v slovinskom hlavnom meste.15 Sám Chura na margo toho poznamenal, že 
hlavným motívom premenovania univerzity „bola snaha určiť pomenovanie bližším 

vzťahom k národu slovenskému.“
16

 

10 K tomu: ŠTULRAJTEROVÁ, J.: Úsilie o zachovanie akademickej autonómie na Slovenskej univerzite v období 

Slovenskej republiky 1939 – 1945.
11 Nariadenie vlády Slovenskej krajiny č. 41/1939 Úrad. n. zo dňa 14. 2. 1939.
12 Inak vyštudovaný historik, ktorý získal vzdelanie v Budapešti, Prahe a nakoniec v Bratislave na Univerzite 

Komenského. Pedagogická encyklopédia Slovenska 1, A – O, s. 254.
13 Snem Slovenskej krajiny 1939. I. volebné obdobie. 1. zasedanie. Tesnopisecká zpráva o 2. schôdzke Snemu 

Slovenskej krajiny v Bratislave v dňoch 21., 22. a 23. februára 1939, s. 62.
14 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach akademického senátu 1937/38 – 1938/39, 2. riadna schôdza v šk. roku 

1938/39, 26. január 1939, s. 4. Pre viac informácií: GOGOLA, M.: Klinické pracoviská a teoretické ústavy brati-

slavskej Lekárskej fakulty v rokoch 1938 – 1948, s. 104.
15 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach akademického senátu 1937/38 – 1938/39, 2. riadna schôdza v šk. roku 

1938/39, 26. január 1939, s. 4-5.
16 Ibidem, s. 4-5. Neutrálny názov pre univerzitu bol vhodný najmä kvôli tomu, že tým pádom sa dopredu pre-

dišlo prípadným sporom, po ktorom významnom slovenskom dejateľovi by mala byť univerzita nazvaná. 
K tomu pozri: ŠTULRAJTEROVÁ, J.: Vysoké školstvo na Slovensku v období Slovenskej republiky a výchovno-vzde-

lávací proces na Slovenskej univerzite, s. 132. Uvažovalo sa predovšetkým o Ľudovítovi Štúrovi. Na margo toho 
ľudácky orientovaní funkcionári študentských spolkov skoncipovali memorandum, ktoré bolo 14. októbra 
1938 predostreté ministrovi školstva Matúšovi Černákovi. K tomu:  DOLAN, O. - BARTL, J.: Bratislavská 

univerzita v rokoch 1938 – 1945, s. 7.
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V októbri 1939 bola na zasadaní Akademického senátu prerokúvaná aj 
pozvánka na inštaláciu rektora, naplánovanú na 14. januára 1940. V texte 
pozvánky sa taktiež zreteľne vyskytuje jej nadväznosť na stredovekú Istropo-
litanu založenú v roku 1465 (obr. 1).17 Práve na Vojtecha Tuku ako budúce-
ho najvyššieho akademického predstaviteľa Slovenskej univerzity poukazuje 
takmer panegyrické dielo popisujúce jeho inštaláciu s názvom Prof. Dr. Vojtech 

Tuka. Od „putovania Slovákov od 1100 ročného chrámu k najmladšej univerzite“
18

 

cez „500 ročnú tradíciu bratislavskej univerzity“
19 až k samotnej Tukovej úspešnej 

ceste k rektorskej funkcii, ponúklo vo svojom obsahu množstvo poloprávd 
a situácii prispôsobených anachronizmov.20 Územie Slovenska, podľa zmiene-
nej publikácie, vo svojej histórii oslabené nesvornosťou Svätoplukových sy-
nov „padlo za obeť Maďarom… žilo v poddanstve, nevoľnosti, rabstve tela i ducha“

21 
a o tisíc rokov neskôr sa zasa ukázalo, že „v novom štátnom útvare práve tak málo 

pochopenia bolo pre priznanie individuálneho života Slovákom, ako u nepríbuzného 

národa maďarského“ a tak prišlo k pokusu o vznik „monštra: národa Českoslo-

venského.“
22

 Autor sa ďalej pokúsil prepojiť vznik a účinkovanie Istropolita-
ny s predstavením jej najvýznamnejších hodnostárov a učencov so založením 
slovenskej univerzity v samostatnom štáte. Slovenská univerzita „začala prácu 

statočnú, aby pokračovala, zvýšila, zveľaďovala slávu a tradíciu, ktorú v našom hlav-

nom meste skoro pred 500 rokmi začala zakladať povestná Academia Istropolitana, 

univerzita na brehu mohutnej rieky Istros, ktorá tomuto kraju dodáva nielen hmotné, 

ale i kultúrne bohatstvá…“
23

17 „Senatus Academicus Universitatis Slovacae recolens memoriam Academiae Istropolitanae anno 1465. a pontifice Maximo 

Paulo II. erectae et insimul notificans erectionem Universitatis Status Slovaci sui iuris facti, humanissime rogat. Almam et 

celeberrimam Universitatem, ut solemni instalationi eiusdem Universitatis Rectoris Magnifici primi, Doctoris Adalberti 

Tuka professoris p. o. philosophiae iuris, huius temporis ministri Status nostri, quae erit die 14. ianuarii 1940. benigne 

interesse non vereatur. Equidem optimo compertum est inter arma non solum timidas Musas silere verum etiam nemora 

scientiae partim deserta existere. Ast aequali modo persuasum habemus vocem verae scientiae etiam clamorem Martis 

transcendere eiusque cultores vinculo verae pacis solidaritatisque coniungere posse. Obtemperantes Nostrae invitationi 

simul occasionem habebunt cognoscere culturam Nostrae extensione quidem parvae, at historia magnae Patriae excursio-

nibus apte institutis ad invisendas officinas artis nostri populi, balnea montes in toto munde celebres. Quod ut commodius 

fiat Senatus Academicus delegatum tamquam sibi carissimum hospitem toto decursu solemnitatum excipiet. Senatus 

Academicus de prospero adventu delegati gaudens gaudet. Bratislavae, die 10. novembris 1939.“       
  

18 ADÁMY-AREN, J.: Prof. Dr. Vojtech Tuka, s. 6.
19 Ibidem, s. 14.
20 V decembri 1938, keď bol Tuka po desiatich rokoch prepustený z väzenia za vlastizradu a špionáž v prospech 

Maďarska sa v tlači začali objavovať agitačné a propagandistické články o „najväčšom martýrovi slovenského 

národa.“ Jeho príchod do Bratislavy kvetnato opísali viaceré denníky. K tomu: Prof. dr. Tuka zase v Bratislave, 
s. 2; Z „vlastizradcu“ a „špiona“ – oslávenec národa, s. 3; Bratislava nadšene privítala prof. dr. Tuku, s. 2.

21 ADÁMY-AREN, J.: Prof. Dr. Vojtech Tuka, s. 8.
22 Ibidem, s. 12.
23 Ibidem, s. 20. Prirodzene, dovetkom v odstavci je odvolávka na nového rektora: „A usmerňovanie tejto sta-

točnej práce Istropolitany bolo sverené v slávny deň 14. januára 1940 veľkému synovi Slovenska Vojtechovi Tukovi.“ 
Ibidem, s. 20.
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Publikácia o inštalácii Vojtecha Tuku za rektora Slovenskej univerzity bola 
azda najmarkantnejším príkladom spojenia dvoch – takmer päťsto rokov od 
seba vzdialených univerzít – teda snahy o kontinuitu Univerzity Istropolitany 
v Slovenskej univerzite. Už na zasadaniach Akademického senátu sa Profesorský 
zbor relatívne odborne zaoberal otázkou Istropolitany odvolávajúc sa na maďar-
skú publikáciu o tejto univerzite, ktorej autorom bol Mihály Császár. Császárova 
práca je aj vďaka prameňom, v nej obsiahnutých, citovaná a relevantná dodnes.24

Prepojenie s vedením stredovekej univerzity sa snažil Tuka nájsť aj v konti-
nuite medzi ním a vzdelancom, diplomatom, prepoštom a zároveň vicekance-
lárom Istropolitany, Jurajom zo Schönbergu (Georgom Schombergom). ˇIšlo 
o jeden zo symbolických prvkov, keď sa pri učencovom hrobe kládol veniec po-
čas týždňa osláv, ktoré ustanovenie za rektora sprevádzali.25 V tlači sa pri jubileu 
predsedu vlády a zároveň už vtedy rektora Slovenskej univerzity Vojtecha Tuku 
objavilo prehnané tvrdenie, že kreslo niekdajšieho vicekancelára univerzity „veľ-

kého Juraja zo Schomberga muselo byť zaplnené len veľkým synom národa. Zaplnené 

mohlo byť len Vojtechom Tukom.“
26

Uvedenie Tuku do funkcie rektora so sprievodným programom prebehlo s 
veľkolepou pompou. Pozvaní boli zástupcovia univerzít z celého sveta,27 nobe-
listi, významní vedci a profesori. Celú slávnosť celebroval pápežský nuncius.28 
Malo ísť o obnovenie starej slávy v novej univerzite.29 Je pozoruhodné, že rek-
torom univerzity sa stal človek, ktorý bol zároveň predsedom vlády (neskôr do-
konca ministrom zahraničných vecí). V tomto zmysle už nemohla byť previaza-
nosť režimu s najvyššou vzdelávacou inštitúciou na Slovensku jednoznačnejšia.30

24 CSÁSZÁR, M.: Az Academia Istropolitana, Matyás király pozsony egyeteme.

25 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43. Zápisnica o schôd-
zi, ktorej programom bola „Slávnostná inštalácia J. M. prvého rektora Slovenskej univerzity v Bratislave“, 
konanej dňa 17. októbra 1939. K tomu pozri tiež: MESIARKIN, A.: Lekárska fakulta bratislavskej univerzity 

v rokoch 1938 – 1948, s. 9. K osobnosti Juraja zo Schönbergu: HLAVÁČKOVÁ, M.: Juraj zo Schönbergu. Bratislav-

ský prepošt v službách cisára a kráľa. Náhrobok prepošta Juraja zo Schönbergu je vytvorený v životnej veľkosti 
z pieskovca a nachádza sa v Kaplnke sv. Anny pri severnom múre Dómu sv. Martina. Datujeme ho do roku 
1470, keď ešte Juraj ešte žil (zomrel v roku 1486). Ibidem, s. 233.

26 Prvý rektor Slovenskej univerzity (Úryvok z chystanej práce J. Arena), s. 9.
27 Zoznam univerzít, ktorých predstavitelia nechali pozdravovať Tuku nájdeme aj v: ADÁMY-AREN, J.: 

Prof. Dr. Vojtech Tuka, s. 63.
28 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43, 1. riadna schôdza 

Akademického senátu v roku 1939/1940, 27. november 1939, s. 3-14. K tomu tiež: ADÁMY-AREN, J.: 
Prof. Dr. Vojtech Tuka, s. 24-32.

29 ADÁMY-AREN, J.: Prof. Dr. Vojtech Tuka, s. 24.
30 K tomu viac: DOLAN, O. - BARTL, J.: Bratislavská univerzita v rokoch 1938 – 1945, s. 10. K tomu tiež referát 

a dôvodová správa k univerzitnému zákonu, ktorú predčítal profesor Ľudovít Knappek z Právnickej fakulty: 
AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43, 1. riadna schôdza 
Akademického senátu v roku 1939/1940, 27. november 1939, s. 26. Pri porovnaní samotného zákona s tým 
navrhovaným spolu s dôvodovou správou však vidíme markantné rozdiely, keďže pôvodný a relatívne mo-
derne poňatý návrh v Sneme Slovenskej republiky neprešiel. Porovnaj: Zákon č. 168/1940 Sl. z. zo dňa 3. júla 



14

HISTORIA MEDICINAEŠtúdie

V roku 1940 bol prijatý zákon č. 168/1940 Sl. z. zo dňa 3. júla 1940 o Slo-
venskej univerzite (lat. Universitas Slovaca Istropolitana). Ako už v 60. rokoch 
minulého storočia napísali Ondrej Dolan a Július Bartl, nový univerzitný zákon 
mal vyjadriť štátnopolitickú zmenu a konštituovať nový charakter univerzity, 
ktorý mal slúžiť záujmom Slovenského štátu.31

Otázka „historickosti“ a legitimizácie nového názvu a nového ideového pred-
chodcu univerzity sa na Akademickom senáte Slovenskej univerzity preberala naj-
mä koncom roka 1939 v súvislosti s prípravou už spomenutej inštalácie Tuku.32 
Podobne to vyzeralo na Sneme Slovenskej republiky. Otázka zákona o Slovenskej 
univerzite bola otváraná pomerne často. Napríklad na sneme dňa 28. novembra 
1939 poslanec János Esterházy zdôraznil, že počas existencie Univerzity Komen-
ského sa s „maďarskou školskou otázkou“ zaobchádzalo „macošsky a zloprajne,“

33
 keďže 

na Filozofickej fakulte neexistovala katedra maďarského jazyka a literatúry.
Vládny návrh zákona o Slovenskej univerzite sa na zasadaní Snemu Slo-

venskej republiky prerokúval 3. júla 1940. Hlavnými protagonistami boli Pavol 
Florek za Kultúrny výbor a František Hrušovský za Ústavnoprávny výbor. Nás 
v predloženom príspevku zaujíma predovšetkým § 1, odsek 1, kde sa Slovenská 
univerzita hlási k Istropolitane ako k svojmu ideovému predchodcovi. Nebude-
me sa zaoberať ostatnými paragrafmi, keďže celý pôvodný návrh bol na sneme 
výrazne pozmenený.34

Ľudovít Knappek, v návrhu (dôvodovej správe) definoval univerzitu spôso-
bom, že: „… duchovne zapojuje sa do tradície, kultúry a do dejín slovenského národa.“

35 
„Nová“ univerzita „so zreteľom na celkovú minulosť Slovenska nadväzuje na existenč-

nú reťaz tradície univerzitnej, ktorá sa na území terajšieho slovenského štátu započala 

založením „Academiae Istropolitanae“ dňa 20. VII. 1467 kráľom Matejom Korvínom so 

1940 účinný od 15. júla 1940 a AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 
1942/43, 1. riadna schôdza Akademického senátu v roku 1939/1940, 27. november 1939, s. 17-41. K tomu tiež: 
GRÓFOVÁ, M. et al.: Prvá dáma vzdelávania. 100 rokov Univerzity Komenského v Bratislave/The First Lady of 

Education. 100 Years of Comenius University in Bratislava, s. 22.
31 DOLAN, O. - BARTL, J.: Bratislavská univerzita v rokoch 1938 – 1945, s. 14.
32 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43. Zápisnica o schôdzi, kto-

rej programom bola „Slávnostná inštalácia J. M. prvého rektora Slovenskej univerzity v Bratislave“, 17. október 
1939, s. 1-13; Ibidem, 1. riadna schôdza Akademického senátu v roku 1939/1940, 27. november 1939, s. 1-74.

33 Snem Slovenskej republiky 1939. I. volebné obdobie. 2. zasedanie. Tesnopisecká zpráva o 16. zasadnutí snemu 
Slovenskej republiky v Bratislave v utorok 28. novembra 1939, s. 21. János Esteházy žiadal na bratislavskej uni-
verzite zriadenie samostatnej katedry pre maďarský jazyk a literatúru, ktorú by mal viesť maďarský profesor. 
Ibidem, s. 22.

34 Celá rozprava bola zdĺhavá a pôvodný návrh zložený z dvadsiatich paragrafov sa zredukoval na osem. Snem 
Slovenskej republiky 1940, I. volebné obdobie, 3. zasadanie. Tesnopisecká zpráva o 40. zasadnutí Snemu 
Slovenskej republiky v Bratislave v stredu 3. júla 1940, s. 3-24.

35 AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43, 1. riadna schôdza 
Akademického senátu v roku 1939/1940, 27. november 1939, s. 17.
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svolením pápeža Pavla II., a to v sídle teraz zakladanej univerzity.“
36

 V dôvodovej 
správe k § 1, odsek 1 je napísané, že Slovenská republika musí nadviazať na bra-
tislavskú univerzitnú tradíciu. „Duchovne však nadväzuje na dedičstvo kniežatstva 

Pribinovho…, a na dedičstvo Veľkomoravskej ríše s jej cyrilometodejskou tradíciou…, 

lebo si je vedomá svojho poslania len v tomto znamení, ktorého vyjadrením je slovenský 

dvojramenný kríž.“
37

 A práve pre tento dôvod mala byť zrušená predchádzajúca 
česko-slovenská Univerzita Komenského, „ktorej pomenovanie a pôsobenie sa prie-

čilo tradičnej Slovenskej línii. Preto sa oprávnenie vkladá do osnovy zákona latinské 

pomenovanie Universitas Slovaca Istropolitana.“
38

Spravodajca za kultúrny výbor Pavol Florek k § 1, odsek 1 nemal námietky. 
Odôvodňoval to vzorom jednotlivých európskych univerzít a stredovekých uni-
verzitných štatútov.39 Zdôraznil však, že univerzity – svojou podstatou stredoveké 
organizácie – je nutné prispôsobovať modernej dobe.40 Poslanec Hrušovský mal 
s Istropolitanou ako ideovou predchodkyňou Slovenskej univerzity väčší problém. 
František Hrušovský41 začal svoju reč výpočtom univerzitných inštitúcií, ktoré sa 
na území Slovenska vyskytli a Slovenskú univerzitu (po Istropolitane, Trnavskej 
univerzite, Košickej univerzite, Uhorskej kráľovskej Alžbetinej univerzite v Bra-
tislave a Univerzite Komenského) označil ako šiestu v poradí.42 Spomenul, že 
Ústavnoprávny vybor v uvedenej veci tri razy rokoval a svedomito uvážil všetky 
pripomienky.43 Na základe toho sa zo začiatku nestotožnil s Florekovým súhlasným 
stanoviskom, keďže nevidel dostatok dôvodov na to, aby v latinskom názve Sloven-
skej univerzity zostal latinský termín Istropolitana. Podľa jeho výboru, neexistova-
lo opodstatnenie nadväznosti Slovenskej univerzity na stredovekú Istropolitanu. 
Hrušovského tvrdenie, že Istropolitana „vlastne svoju činnosť ani nezačala, ani nevy-

vinula“,44
 hovorí samo za seba. Napokon ale poslanec Hrušovský dodal, že Ústav-

noprávny výbor prijal osnovu zákona v takom znení, v akom ho predtým predložil 
Kultúrny výbor,45 čo v súvislosti s § 1 znamenalo, že sa Slovenská univerzita naozaj 
hlási k Univerzite Istropolitane, ako k svojmu vzoru a ideovému predchodcovi.

36 Ibidem, s. 17-18.
37 Ibidem, s. 17-18.
38 Ibidem, s. 18.
39 Snem Slovenskej republiky 1940, I. volebné obdobie, 3. zasadanie. Tesnopisecká zpráva o 40. zasadnutí Snemu 

Slovenskej republiky v Bratislave v stredu 3. júla 1940, s. 4.
40 Ibidem, s. 4.
41 Podobne ako Pavol Florek, aj František Hrušovský bol vyštudovaným historikom. V roku 1944 bol vymeno-

vaný za univerzitného profesora. Pedagogická encyklopédia Slovenska 1, A – O, s. 315.
42 Snem Slovenskej republiky 1940, I. volebné obdobie, 3. zasadanie. Tesnopisecká zpráva o 40. zasadnutí Snemu 

Slovenskej republiky v Bratislave v stredu 3. júla 1940, s. 5
43 Ibidem, s. 5.
44 Ibidem, s. 5.
45 Ibidem, s. 5.
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V konečnom dôsledku sa však „návrat“ k Istropolitane prejavil len v nových 
akademických insígniách. A to iba na krátky čas, počas trvania Slovenského štá-
tu. Medaily a reťaze akademických hodnostárov vytvorené v roku 1940 boli po 
roku 1945 odložené ako muzeálne exponáty.46 Ako dodáva Július Bartl, hoci je 
tradícia a spomienka na Istropolitanu v súvislosti s Univerzitou Komenského 
v Bratislave oprávnená a legitímna, koncom šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa 
pri dvoch významných jubileách (v roku 1967 išlo o päťsté výročie od momentu, 
keď Istropolitana začala v Bratislave oficiálne fungovať a v roku 1969 oslavovala 
Univerzita Komenského v Bratislave svoju päťdesiatročnicu) vyskytli kompli-
kácie práve s nadväznosťou Slovenskej univerzity na Univerzitu Istropolitanu 
v období rokov 1939 – 1945. Nový výskum stredovekej Univerzity Istropolitany 
odhliadnuc od dobového nepriateľského nastavenia voči tejto kontinuite prinie-
sol nové výsledky a pozitívne informácie, ktoré boli v dovtedajšej historiografii 
značne skreslené.47

46 BARTL, J.: K pomenovaniu Univerzity Komenského, s. 72.
47 Ibidem, s. 71.

Obr. 1. Pozvánka na inštaláciu prvého 
rektora Slovenskej univerzity Vojtecha 
Tuku. Zdroj: ADÁMY-AREN, J.: 
Prof. Dr. Vojtech Tuka, s. 15.
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Obr. 2. Kolana dekana fakulty používaná 
v rokoch 1940 – 1945 s novým znakom 
univerzity – svätými Cyrilom a Metodom
Archív UK v Bratislave: Zbierka fotografií – 

insígnie, foto: Margaréta Hernando, 2019
Kolana uložená: Archív UK v Bratislave: 
Zbierka múzejných predmetov

Obr. 3. Detail pečate privesenej na diplomy, 
ktoré boli vydané v rokoch 1939 – 1945.
Pečatné pole z červeného voskovú vypĺ-
ňali svätí Cyril a Metod, znak Slovenskej 
republiky v jej hornej, štít s knihou, br-
kom a Korvínovým havranom v jej dolnej 
časti a dvojriadkový kruhopis oddelený 
perlovcom Sigillum Universitatis Slovacae 

Istropitanae cr[eata] a[nno] D[omini] 1467 

recr[eata] a[nno] D[omini] 1939. GRÓFO-
VÁ, M. et al.: Prvá dáma vzdelávania. 100 

rokov Univerzity Komenského v Bratislave/

The First Lady of Education. 100 Years 

of Comenius University in Bratislava, s. 50.
Uložené: Archív UK v Bratislave,
foto: Margaréta Hernando, 2019
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Obr. 4. Typárium Slovenskej univerzity 
v Bratislave používané na pečatenie rigo-
róznych diplomov v rokoch 1939 – 1945
Uložené: Archív UK v Bratislave, 
foto: Margaréta Hernando, 2019

Obr. 5. Detail pečatnej plochy typária 
Slovenskej univerzity v Bratislave
Uložené: Archív UK v Bratislave,
foto: Margaréta Hernando, 2019
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Summary

The Reception of Continuity of the Medieval Universitas Istropolitana
at the Slovak University in 1939 – 1945

Matej Gogola

The aim of the article is to point out the connection of the Slovak Univer-
sity in Bratislava in 1939 – 1945 with contemporary state apparatus and the 
efforts to accept the model of medieval Universitas Istropolitana in the creation 
of the name of the University. However the „return“ to Univesitas Istropolitana 
(in historiography not correctly but better known as Academia Istropolitana) 
manifested itself only in political declarations and technically in new academic 
insignia. The effort to follow the tradition of medieval Istropolitana, promoted 
by the new rector Vojtech Tuka and the Academic Senate of the Slovak Uni-
versity, was to emphasize the antiquity of university traditions in Bratislava 
and, above all, to suppres the memory of the predecessor Czechoslovak Come-
nius University.

Pramene a literatúra

Archív Univerzity Komenského (ďalej ako AUK), fond (ďalej ako f.) Rektorát Uni-
verzity Komenského v Bratislave (ďalej ako RUK), Zápisnice o schôdzach akade-
mického senátu 1937/38 – 1938/39.

AUK, f. RUK, Zápisnice o schôdzach Akademického senátu, šk. rok 1939/40 – 1942/43.
Bratislava nadšene privítala prof. dr. Tuku. Slovenský hlas, 1, 281, s. 2.
Prvý rektor Slovenskej univerzity (Úryvok z chystanej práce J. Arena). Slovák, 4. júl 1940, 

22, 156, s. 9.
Prof. dr. Tuka zase v Bratislave. Slovenský deník, 8. december 1938, 21, 284, s. 2.
Slovenská univerzita. Slovenské vysoké školy, in: Päť rokov slovenského školstva 1939 – 1943. 
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Ján Jessenius, medicus poeta*

FRANTIŠEK ŠIMON – JANA BALEGOVÁ

Potomok zemianskeho rodu zo Slovenska Ján Jessenius (1566 – 1621) je dob-
re známy svojím životom, ktorý skončil popravou na Staromestskom námestí 
v Prahe po bitke na Bielej Hore, ale predovšetkým svojím bohatým literárnym 
dielom. Patria do neho hlavne odborné lekárske práce, ako Pražská anatómia, 
Traktát o kostiach, Chirurgické návody, O krvi, Rada proti moru.

1 Poznáme bližšie aj 
jeho filozofické a politicko-filozofické dielo.2 S výnimkou krátkej oslavy Čiech 
v hexametroch, ktorú napísal ako mladý študent v Taliansku a ktorá je uverejne-
ná v českom preklade Pražskej anatómie,3 je jeho poetická tvorba úplne neznáma.

V časoch renesancie bola medicína, filozofia a filológia úzko späté, pretože 
absolvovanie artistickej fakulty, respektíve jej bakalárskeho stupňa, bolo pred-
pokladom získania akademického vzdelania v medicíne.4 S tým súviselo dobré 
ovládanie latinského jazyka. Medici sa vyznačovali množstvom mimomedicín-
skych aktivít, ktoré boli spoločné aj iným predstaviteľom vzdelaných kruhov. 
Medzi ne patrilo nielen písanie inej odbornej literatúry, ale aj tvorba poézie. 
Počas štúdia získavali remeselnú schopnosť skladať básne, učili sa rôzne met-
rické systémy, zdobili svoje poetické výtvory množstvom citátov a ohlasov na 
antickú literatúru. Najbežnejšiu tvorbu predstavovala príležitostná poézia, čo 
je poetický žáner so vzťahom k nejakej udalosti, ktorá sa stala alebo sa stane, 

* Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 1/0255/22 Medicus poeta. Novolatinská literatúra lekárskych auto-

rov spätých so Slovenskom.
1 JESSENII, I.: Anatomiae Pragae, Anno M.D.C. abs se solenniter administratae historia. Wittebergae: L. Seuberlich, 

1601, český preklad JESSENIUS, J.: Průběh pitvy jím slavnostně provedené v Praze L. P. MDC, k níž byl přičleněn 

traktát o kostech, passim; idem. De ossibus tractatus. Wittebergae: L. Seuberlich, 1601, slovenský preklad JESSE-
NIUS, J.: Traktát o kostiach. Tr. ŠIMON, F. Martin: Osveta, 1981; idem. Institutiones chirurgicae. Wittebergae: 
L. Seuberlich, 1601; ŠIMON, F.: Úvod Jesseniových Institutiones chirurgicae. in: GOGOLA, M. – RYBÁR, L. 
(eds.): Historia Medicinae Slovaca I. Ján Jessenius (1566–1621) Ľudia a doba, s. 37–45; JESSENII, I.: De sanguine vena 

secta dimisso iudicium. Pragae: In officina Danielis Sedesani 1608, slovenský preklad JESSENIUS, J.: O krvi. Tr. 
ŠIMON, F – BALEGOVÁ, J. – VÝROSTOVÁ, M. Košice: UPJŠ, 2007; JESSENII, J.: Adversus pestem consilium. 
Giessae: Typis Casparis Chemlini 1614, pozri ŠIMON, F. – BALEGOVÁ, J.: Jesseniov spis o more, in: AU-
GUSTÍNOVÁ, E. – KLIMEKOVÁ, A. (eds.): Ján Jessenius: Slováci na panovníckych dvoroch, s. 22–31.

2 NEJESCHLEBA, T.: Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie, passim; JESSENII, J.: Pro vindiciis contra tyran-

nos oratio. Francofurti: Pragae: Paull. Sessius, 1620, český preklad JESENSKÝ, J.: Proti tyranům, passim.
3 JESSENII, I.: Anatomiae Pragae, s. b3r–b[4]r, český preklad JESSENIUS, J.: Průběh pitvy, s. 388–389.
4 STOLBERG, M.: Gelehrte Medizin und ärztlicher Alltag in der Renaissance, s. 23.
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čiže ide o literárne dielo súvisiace so spoločenskými konvenciami. Patrili sem 
epithalamia, svadobné básne, epicedia, kondolenčné básne, genthliaka, gratulácie 
k narodeniu potomka, enkomia, oslavné básne, propemptika, rozlúčkové básne 
pred odchodom, komendačné básne, básne sprevádzajúce a odporúčacie neja-
ké literárne dielo.5 Všetky tieto druhy tvorili súčasť paratextu literárneho diela. 
Učení humanisti týmito prevažne krátkymi dielami vyjadrovali aj sebavedomie 
a spolupatričnosť ku okruhu vzdelancov, ale niekedy mali aj utilitárny význam, 
ako zisk mecenáša, či poďakovanie sa za podporu. Nebola to poézia v dnešnom 
slova zmysle, nešlo o vyjadrenie svojich subjektívnych pocitov, ale o básnickú 
produkciu, ktorá bola výsledkom naučených poetických postupov. V tomto čase 
vznikol aj pojem medicus poeta. Bol to lekár, ktorý lekárske témy spracovával vo 
veršoch. Môžeme to nazvať medikalizácia poézie a poetizácia medicíny. Známy 
dánsky anatóm Thomas Bartholin (1616 – 1680), ktorý v roku 1669 ako prvý 
pojednal o tomto type lekára, spomína asi 70 takýchto lekárov a zvýrazňuje, že je 
v ich textoch dôležité dbať predovšetkým na medicínsku správnosť.6 Najznámej-
ším je zrejme taliansky renesančný básnik Girolamo Fracastoro (1476 – 1553) 
a jeho dielo o syfilise.7

Jessenius síce nenapísal lekárske dielo vo veršoch, ale poznáme viacero jeho 
príležitostných básní. V príspevku sa budeme venovať básňam, ktoré určil dvom 
významným osobnostiam svojej doby. Prvým je Jacob Typotius (1540 – 1601), 
flámsky humanista, ktorý v roku 1598 prišiel do Prahy, kde sa stal dvorným his-
toriografom Rudolfa II.8 K jeho priateľom patril aj Ján Jessenius. Počas takzvanej 
15-ročnej vojny s Turkami (1593 – 1606) uverejnil Typotius niekoľko rečí s vý-
zvou na obranu kresťanskej Európy pred islamskými Turkami a v ich vydaní sa 
nachádzajú aj Jesseniove pozdravné verše napísané v elegickom distichu.9 

„Quod tua Nestoreo clarissime Suada Typoti

eloquio intendit, fa[m]a ratum esse probat.

Fama ferens clypeum imperii, virtute potenti,

extortum sceleri Turca Tyranne tuo.

5 KERUĽOVÁ, M.: Príležitostnosť v žánrovej profilácii humanistickej poézie. in: KOPÁL, J. (ed.): O interpretácii 

umeleckého textu 8, s. 186–199; STORCHOVÁ, L.: Humanist Literature in the Czech Lands (from the 1550s until the 

late 1580s). in: STORCHOVÁ, L. (ed.): Companion to Central and Eastern European Humanism. Volume 2: The Czech 

Lands, s. 23–40.
6 BARTHOLINI, Th.: De medicis poetis. Hafniae: Apud D. Paulli, 1669.
7 FRACASTORII, G.: Syphilis sive morbus gallicus. Veronae: S. Nicolini da Sabbio, 1530.
8 MEHN, M.: Ein nützlicher Diener der Fürsten. Der niederländische Humanist Jacobus Typotius am Prager Kaiserhof 

um 1600, s. 27–49.
9 TYPOTII, J.: Orationes Turcicae tres. Halae Saxonum:  Typis Pauli Greberi, 1598, s. p.
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Felix principium, felici fine triumphet,

felix consiliis sit tua Suada suis.“

„O čo sa, Typotius tak jasný, tvoja sťa Nestor10

výrečná Suada11 snaží, toto vraj isté už je.
Šíri sa povesť, že statočnosť mocná vraj ríšsky štít z tvojej
potupy vyrvala už, ukrutný turecký kat.
Počiatok šťastný nech slávi triumf so šťastlivým koncom,
nech má i tvoja Suada s radami svojimi zdar.“

V práci sa uvádza, že báseň pochádza z Jesseniovho listu pre Typotia a na konci 
básne je pridaná poznámka: „Alludo ad gloriosissimam (ut vides) Iaurini expugnatio-

nem etc.“ V preklade: „Ako vidíš, narážam na preslávne vyhnanie z Györu12 atď.“
Najznámejším dielom Typotia je zbierka emblémov Symbola divina et huma-

na, ktorá obsahuje aj medirytinu dvorného grafika Rudolfa II., Aegidia Sadelera 
(1658/70 – 1625/29).13 Táto znázorňuje Typotia na smrteľnej posteli s Jessenio-
vým epigramom a s textom, ktorý hovorí, že bol napísaný na jeho pamiatku:

„Est currenda semel lethi via et omnibus una:

Caetera sed terras subeant cum totaque bruta

Mens hominis sursum deserto corpore tendit.“

„Vydať sa na cestu k smrti musí raz rovnako každý,
ale kým ostatné bezduché stvorenia putujú pod zem,
duša človeka opúšťa telo a do výšok mieri.“

Sadelerova medirytina znázorňuje obsah tohto epigramu, z umierajúceho 
Typotia sa dvíha duša nahor a nižšie, akoby pod zemou, sú znázornené mŕtve 
zvieratá s textom „Via omnis carnis“, „Cesta všetkého telesného“ (pozri obr. č. 1). 
Jessenius však v tomto epigrame nebol celkom originálny. V Biblioteca com-
munale v talianskej Siene sa nachádza malá mapa Sieny zo 16. storočia s dvoma 
nápismi, pričom jeden z nich znie rovnako ako časť Jesseniovho epigramu:

10 Nestor bol v gréckej mytológii kráľ, ktorý sa dožil dlhého veku, bol účastník trójskej vojny a bol známy svojimi 
rečami.

11 Suada alebo Suadela (z latinského suadere radiť, nabádať) je v rímskej mytológii bohyňa presviedčania, preho-
várania, grécky Peithó.

12 V roku 1541 Györ dobyli Turci, ale v roku 1598 boli z mesta vyhnaní rakúskymi a uhorskými vojskami. 
13 TYPOTII, J.: Symbola divina et humana Pontificum, Imperatorum, Regum. I–III. Pragae: Jiří Nigrin,  1601–1603, 

medirytina je v II. dieli na s. 184.
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„Est currenda semel lethi via et omnibus una:

Mens hominis sursum deserto corpore tendit.“
14

Je pravdepodobné, že Jessenius túto mapu videl, pretože sa v Siene zdržiaval 
v roku 1617 ako sprievod štyroch sliezskych študentov, o čom existuje záznam 
v matrike univerzity.15 

Typotius ako pravý humanista opätoval tieto verše epigramom pod podo-
bizňou Jessenia16 v Pražskej anatómii, v úvode ktorej ho Jessenius zdraví spolu 
s Tychom de Brahe (1546 – 1601) a označuje ho ako „noster“, náš (priateľ).17 

„Hoc decus hac forma est Iessenii digna beato,

quod iam nulla manus pinxerit, ingenio.

Nam capit ingenuas omnes feliciter artes,

sub medica quamvis arte latere velit.”

“Tátohľa krásna Jeseniova podoba hodná je ducha
šťastného, ktorého zvečniť na maľbe nezvládne nik.
Je totiž šťastným spojením vznešených umení všetkých,
hoci on sám by chcel len pre to lekárske žiť.”

Voľný nemecký preklad tohto epigramu je uverejnený pod podobizňou Jes-
senia, ktorá sa nachádza pred titulnou stranou nemeckého prekladu Jesseniovho 
chirurgického diela Institutiones chirurgicae.18 Okrem toho Pražská anatómia obsa-
huje aj Typotiovu komendačnú báseň určenú cisárovi Rudolfovi II.19

Druhou osobnosťou, ktorej Jessenius venoval svoje verše, bol Friedrich 
Taubmann (1565 – 1613), profesor poetiky na univerzite vo Witttenbergu 
a poeta laureatus. Tento niekdajší Jesseniov kolega bol známy svojim humorom 
a slávnym sa stal vydaním diela Plauta, ktoré bolo následne publikované viac-
krát. V prvom, z roku 1605, Jessenius ešte medzi paratextovými autormi nie je, 
vo vydaní z roku 1612, teda keď už bol Jessenius mimo Wittenbergu, sa nachá-
dza aj jeho epigram20 a v ďalších vydaniach už Jessenius opäť zastúpený nie je.

14 Mostra dell´Antica arte Senese, Aprile – Agosto 1904. Catalogo generale illustrato. Tip. e lit. Sordomutti di L. Lazzeri, 
1904, s. 14.

15 PICK, F.: Joh. Jessenius de Magna Jessen. Arzt und Rektor in Wittenberg und Prag, s. 194.
16 JESSENII, J.: Anatomiae Pragae, s. b7v
17 Ibidem. s. b5r.
18 JESSENII, I.: Anweisung zu Wund-Arzenei. Nürnberg: J. D. Laubers, 1674.

19 JESSENII, J.: Anatomiae Pragae, s. a6v-a7v.
20 PLAUTI, M. A.: Comoediae XX superstites, ed.  F. TAUBMANN. Wittebergae: Typis Johannis Gormanni, 1612, s. b4v.



27

SLOVACA VII. Štúdie

„Quicquid habet Plauti genius sermone jocisque

Musarum a lingua est et sale Mercurii.

Adfertum merito ergo iuvas, Taubmanne, poetam,

qui sal Romani linguaque delitii es.“

„Všetko, čo v žartovnej reči ponúka génius Plautov,
pochádza z jazyka Múz, Merkúr zas pridáva vtip.
Ty teda právom prispievaš k vydaniu básnika, Taubmann,
pretože jazyk a vtipnosť Rimana sám v krvi máš.“

Výraz sal Mercurii, ktorý sa nachádza v latinskom texte, môže mať viac výz-
namov, jednak ako spiritus vini, lieh, ktorý opíja, ako tvrdil známy lekár Martin 
Ruland Mladší (1569 – 1611) v svojom slovníku alchymistických termínov,21 
ale aj doslova „vtip Merkúra“, boha rečníctva. Podľa súdobého autora to bolo 
„condimentum sermonis“, korenie reči, ktoré bolo bez horkosti a „šašovstva“, takže 
nepoškodzovalo, ale bolo pre ľudí užitočné.22 Jessenius považuje Taubmanna za 
rovného Plautovi, geniálnemu rímskemu autorovi a týmto spojením mohol na-
rážať na dve Taubmannove vlastnosti, na jeho humor a súčasne na náklonnosť 
k alkoholu. Taubmannov životopisec alkoholizmus iba jemne naznačuje, údajne 
však bolo na saskom dvore Augusta I. nemierne pitie pravidlom.23

Taubmann ako profesor poetiky a poeta lauretaus, je autorom mnohých bás-
ní a epigramov, ktoré vyšli v rôznych vydaniach. Bolo len samozrejmosťou, že 
aj on, a to už dávno pred Jesseniovým epigramom, ho poctil svojimi veršami. 
Je autorom komendačnej básne k Jesseniovmu vydaniu Savonarolu24 a básne, 
v ktorej predpovedá trpký koniec Jessenia.25 Okrem toho bolo jeho elegické 
distichon na oslavu Jessenia publikované pod kolorovanou podobizňou Jes-
senia v roku 1597,26 teda v roku, keď bol Jessenius rektorom univerzity vo 
Wittenbergu.

21 RULANDI, M.: Lexicon alchemiae sive dictionarium alchemisticum. Francofurti: Sumtibus Z. Palthenii, 1612, s. 413. 
22 MELEADER, O.: Iocorum atque seriorum tum novorum tum selectorum atque  memorabilium centuriae aliquot. Fran-

cofurti: Ex officina W. Hoffmanni, 1626, s. 13. 
23 ELBING, F. W.: Zur Geschichte der Hofnarren III. 2. Aufl. Leipzig: J. Lehmann, 1883, s. 83.
24 SAVONAROLAE, H.: Universae philosophiae epitome, ed. J. JESSENIUS. Witebergae: Typis S. Gronenbergii, 

1596, s. p.
25 TAUBMANN, F.: Epigrammatum liber II, in: Melodaesia sive Epulum Musaeum. Lipsiae: Impensis Th. Schurerii, 

1597, s. 373–476, báseň na s. 391.
26 In Imaginem Viri Clari D. Iohan Iessenii a lessen Illustriss. Saxoniae Ducum Medici et Professoris. Witebergae: Apud 

Gregorium Brunonem, 1597. Umiestnené v Mestskej knižnici vo Vroclave, pod označením 2W 18/125, cito-
vané podľa  PICK, F.: Joh. Jessenius, s. 297. Mestská knižnica vo vojne utrpela veľké straty a po jej skončení bola 
pripojená k Univerzitnej knižnici, ale v jej digitálnej zbierke portrétov sa v súčasnosti táto tlač už nenachádza 
(pozri https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/43, 2.1.2022). 

https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription/43
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„Hic tibi Jesseniae depicta est umbra figurae,

Jessenium qui vis pingere, pinge virum,

qui mores hominum multorum vidit et urbeis,

ac praestat medica quemlibet arte virum.“

„Tu je len nákres Jesseniovej postavy, ale
ty, čo chceš Jessenia maľovať, nech je to muž,
ktorý spoznal i mnohé obyčaje ľudí a mestá,
ktorý tiež v umení liečiť skvie sa, že páru mu niet.“

Tretí verš tohto epigramu je prevzatý z Horatiovho listu o básnickom umení, 
v ktorom je takto preložený známy začiatok Homérovej Odysseie. Pred samot-
ným distichom je nadpis:

„Deus Saxoque mihi haec ocia fecit“, čiže „Boh a Sas27 mi dopriali tento voľný čas.“28

Je to Taubmannom doplnené, často používané heraldické heslo prevzaté 
z Vergília.29 Zaujímavé je, že tento Vergíliov verš v upravenej podobe použil 
o tri roky neskôr v básni na Jessenia iný poeta laureatus, Matthias Zuber (1570 – 
1623)30 a táto báseň bola neskôr ešte dvakrát publikovaná.31 Samotný Taub-
mannov epigram sa v mierne upravenej podobe vyskytuje ešte aj v prvej knihe 
Taubmanových epigramov32 a na tej istej podobizni Jessenia, ktorá vyšla neskôr 
pravdepodobne vo Wittenbergu v roku 1621, čiže po bitke na Bielej Hore, pre-
tože sa v nadpise spomína jeho trpký osud (pozri obr. č. 2).33 

Príležitostné básne patrili k dekóru doby, autori si v nich navzájom vyslo-
vovali komplimenty a používali hyperbolické prirovnania. Typotius Jessenia 
chváli, že je nadaný vo všetkých slobodných umeniach, Pick tvrdí, že bol prav-
depodobne aj výtvarne nadaný a dokladuje to erbom, ktorý Jessenius nakres-

27 Sas je zrejme saský vojvoda Friedrich Wilhelm (1562 - 1602), ktorý ho menoval dvorným lekárom v Drážďa-
noch a povolal aj na wittenberskú univerzitu. 

28 Latinské otium znamená voľný čas, ktorý možno venovať literatúre, jej tvorbe a iným umeniam.
29 VERGILIUS: Ecl. I,6: „Deus nobis haec otia fecit“.

30 ZUBER, M.: Panegyridos biblarium primum. Praha: Veleslavín, 1600, fol. C7v.
31 VACULÍNOVÁ, M.: Archipoeta počátku 17. století a Jan Jessenius, s. 1–4, https://acecs.cz/media/cu_2017_06_va-

culinova.pdf cit. 5.2.2022
32 TAUBMANN, F.: Epigrammatum liber I, in: Melodaesia sive Epulum Musaeum. Lipsiae: Impensis Th. Schurerii, 

1597, s. 324–373, báseň na s. 341.  
33 Wittenberg a rok 1621 s otáznikom uvádza katalóg kolekcie The Wellcome Institute for the History of medi-

cine, pozri https://iiif.wellcomecollection.org/image/L0028327/full/full/0/default.jpg. 4.1.2022. V nadpise je 
však z nie celkom jasných dôvodov vynechaný Saxo / Sas.

https://acecs.cz/media/cu_2017_06_vaculinova.pdf
https://acecs.cz/media/cu_2017_06_vaculinova.pdf
https://iiif.wellcomecollection.org/image/L0028327/full/full/0/default.jpg.%204.1.2022
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lil do pamätníka syna Tycha de Brahe.34 Jesseniova poézia zapadá do mozaiky 
celého jeho diela. V anatomickom diele, v Pražskej anatómii, nie sú síce chyby, 
ale ani nič nové,35 v hematoskopii je Jessenius konzervátor, ktorého činnosť sa 
obmedzila na kompiláciu,36 vo filozofii bol propagátorom talianskej renesančnej 
filozofie, ale nebol originálny37 ani v politickej filozofii spisom Pro vindiciis con-

tra tyrannos nepriniesol mnoho nového.38Podobne tak nepatril ani v poézii k jej 
významným reprezentantom, poetická tvorba v jeho živote nehrala významnú 
úlohu, aj keď bola integrálnou súčasťou života učenca danej doby.

34 PICK, F.: Joh. Jessenius, Tafel IV.
35 BOROVANSKÝ, L.: Vzpomínka na Jessenia, in: JESSENIUS, Jan: Průběh pitvy, s. 19.
36 LENHARDT, F.: Blutschau Untersuchungen zur Entwicklung der Hämatoskopie. Würzburger medizinhistorische 

Forschungen Bd. 22. Pattensen/Han: Horst Wellm Verlag, 1980, s. 75.
37 NEJESCHLEBA, T.: Jan Jessenius, s. 203.
38 ŠOLCOVÁ, K.: Shrnutí a závěr, in: JESENSKÝ, J.: Proti tyranům, str. 63.

Obr. 1. Sadelerova medirytina z knihy 
TYPOTII, J.: Symbola divina et humana 

Pontificum, Imperatorum, Regum. II. Pra-
gae: Jiří Nigrin, 1602, s. 184.
Zdroj: Österreichische Nationalbibliothek 
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Obr. 3. Jesseniova podobizeň od nezná-
meho autora publikovaná pravdepodob-
ne vo Wittenbergu v roku 1621.
Zdroj: The Wellcome Institute for the 
History of medicine
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Summary

Johannes Jessenius, medicus poeta

František Šimon – Jana Balegová

In Early Modern Period, graduating from the Faculty of Arts was a pre-
requisite for study of medicine. At that time, a good knowledge of the Latin 
language was obvious, in addition the knowledge helped the medics to gain 
the ability to compose poems during their studies. They most often wrote 
occasional poetry at various events (wedding, childbirth, departure, celebra-
tions). Johannes Jessenius was also an author of such poetry, which has not 
been a subject of scientific interest until recently. The article deals with poems 
he dedicated to two important personalities of his time, Jacob Typotius, court 
historiographer of the emperor Rudolph II, and his colleague Friedrich Taub-
mann, professor of poetics at the University of Witttenberg. Both authors paid 
back their thanks to Jessenius with their verses, which were published in his 
works. As in other disciplines, Jessenius was not one of the most important 
representatives in poetry, writing poetry did not play a significant role in his 
life, even though it was an integral part of a scholar’s life at that time.
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Paracelsus a jeho záujem o baníctvo, 
metalurgiu a štúdium kovov

MAREK TKÁČ

Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim, známy aj 
ako Paracelsus, predstavuje v európskych dejinách medicíny kľúčovú osobnosť 
pohybujúcu sa medzi stredovekom a raným novovekom, ktorá zosobňovala 
snahu o zmenu dobového spôsobu liečenia. Paracelsus sa v súčasnosti pova-
žuje za zakladateľa medicínskej chémie a toxikológie,1 no jeho meno sa často 
spájalo aj s kontrastami a kontroverziami. Pôsobil ako sebavedomý lekár, ale aj 
napriek tomu bol väčšinu času považovaný za šarlatána a tuláka. Bol kritikom 
galénovskej medicíny a starého systému univerzitného vzdelávania lekárov, 
ale sám v liečbe uplatňoval ľudové povery, okultné praktiky a mystické prvky. 
Prikláňal sa k náboženským reformačným snahám, o ktoré sa pokúšal jeho sú-
časník Martin Luther, ale stále oficiálne vystupoval a pôsobil ako katolík.2 Ta-
kýchto ďalších protichodných postojov je možné v Paracelsovom živote nájsť 
ešte niekoľko. Jeho život predstavuje rozsiahly súbor informácií, podložený 
ako historickými prameňmi, tak aj bohatým mytologickým naratívom. Kvôli 
jeho komplexnosti a zložitosti mu nie je jednoduché porozumieť. Paracelsus 
bol považovaný za rozporuplnú postavu už počas svojho života, pričom roz-
ličné názory na jeho dielo pretrvávajú dodnes.

Cieľom tejto štúdie je v krátkosti predstaviť Paracelsa ako lekára a histo-
rickú osobnosť, s prihliadnutím na jeho najdôležitejšie životné udalosti a uče-
nie. Štúdia sa bližšie zameriava práve na Paracelsov záujem o kovy a umenie 
metalurgie. Ďalším cieľom je zodpovedanie otázky jeho vzťahu k montánnym 
oblastiam s ťažbou kovov, ich významu pre jeho prax a učenie a reflektovať 
tieto súvislosti aj na banské mestá Uhorska.

1 BORZELLECA, J. F.: Paracelsus: Herald of Modern Toxicology, s. 2-3.
2 PORTER, R.: Dějiny medicíny od starověku po současnost, s. 231.
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Paracelsov život a úroveň medicíny 16. storočia

Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim sa narodil v roku 
1493 vo švajčiarskom Einsiedelne. Vzdelanie získaval najskôr od svojho otca 
Wilhelma Bombasta, ktorý pôsobil ako miestny lekár. V roku 1502 sa spolu 
s otcom presunul do Villachu v rakúskom Korutánsku, na pozvanie kupeckej 
rodiny Fuggerovcov. Theophrastus sa tu vzdelával v benediktínskych kláš-
torných školách sv. Pavla v Klagenfurte a sv. Ondreja v Lavanttale.3 Ešte ako 
mladík sa v roku 1509 dostal do Viedne, kde pokračoval vo svojich štúdiách 
a získal tiež bakalársky titul na artistickej fakulte. V roku 1512 cestoval do 
Wittenbergu, nejakú dobu študoval aj v Lipsku a Erfurte.4 Počas svojho štú-
dia v nemecky hovoriacich oblastiach sa dostal do kontaktu s učením veľkého 
okultistu a mága menom Johannes Heidemberg z Trittenheimu (známy aj ako 
Trithemius), pričom nie je vylúčené, že bol aj jeho učňom. Tieto okolnosti 
uviedli Theophrasta do sveta neviditeľných mystických síl.5 Ďalej pokračoval 
vo svojich lekárskych štúdiách na Apeninskom polostrove. Študoval na uni-
verzite vo Ferrare kde promoval ako doktor medicíny okolo roku 1515.6 Je 
pravdepodobné, že práve v tomto čase prijíma svoje humanistické meno Pa-
racelsus odvodené z latinčiny po vzore antiky. Jeho význam je aj v súčasnosti 
predmetom rôznych sporov a existuje viacero vysvetlení.7 Univerzitné štú-
dium medicíny nenaplnilo Paracelsove očakávania. Kritizoval lekárske učenie 
čerpajúce z antických teórií a memorovanie sa na univerzitách. Uprednostňo-
val praktické skúsenosti a cestovanie. Tvrdil, že žiadny lekár „sa nemôže svojmu 

remeslu naučiť z kníh, ale len na základe skúseností.“
8
 Na svojich cestách navštívil 

početné lokality a prešiel rozsiahle územie ako je severná, stredná, južná Euró-
pa, severná Afrika, Blízky východ a východná Európa.9 Počas svojho putova-
nia sledoval liečiteľské praktiky, ránhojičstvo, miestne tradície a povery, ktoré 

3 BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 36-39.
4 Ibidem, s. 55.
5 Ibidem, s. 59-61; PORTER, R.: Dějiny medicíny, s. 231.
6 SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 539. Paracelsovo medicínske vzdelanie je niektorými súčasnými historikmi 

spochybňované. Roy Porter vo svojej syntéze Dějiny medicíny udáva, že Paracelsus študoval medicínu na uni-
verzite v Taliansku len krátko. Charles Webster v knihe Paracelsus toto štúdium úplne spochybňuje s odvo-
laním sa na Paracelsove negatívne výroky o univerzitách všeobecne a fakt, že neexistuje presvedčivý dôkaz o 
jeho doktoráte z univerzity vo Ferrare.

7 Existuje viacero vysvetlení významu mena Paracelsus. Niektorí autori ho vysvetľujú ako jednoduchý  a voľný 
latinsky preklad zo slova Hohenheim. Iní sa odvolávajú na meno rímskeho lekára Aurelia Cornelia Celsa, ktorí 
žil v 1. storočí nášho letopočtu a latinský ekvivalent Paracelsus značí „za Celsom“ vo význame „lepší ako Cel-
sius“. BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 87-88.

8 PARACELSUS: Selected Writings, ed. JACOBI, J., trans. GUTERMAN, N., s. 50.
9 Pre podrobnejší popis Paracelsovych ciest pozri: BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 114-122.
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zvykol považovať za účinnejšie než praktiky univerzitne vzdelaných lekárov. 
Ich účinnosť vysvetľoval skrz pôsobenie tajomných okultných síl. Často sa za-
pájal aj do vojenských výprav naprieč európskymi konfliktami ako vojenský 
lekár, kde získaval skúsenosti z liečby poranení a chirurgie. V roku 1524 sa 
vracia po svojich dobrodružstvách späť do Villachu a ešte v tom istom roku 
do Salzburgu, kde pôsobil ako lekár a kazateľ, ale kvôli svojim názorom a po-
vstaniu roľníkov musel toto miesto opustiť. V roku 1527 sa stal mestským le-
károm v Bazileji na príhovor Erasma Rotterdamského a vyučoval na miestnej 
univerzite.10 Medzi miesta, kde Paracelsus následne pôsobil a ktoré navštívil 
patrili napríklad Norimberg, Moravský Krumlov, Viedeň či Bratislava. V po-
sledných rokoch svojho života pôsobil ako potulný lekár a kazateľ až do roku 
1541, keď zomrel v chudobe v Salzburgu.11 

Paracelsus žil na prelome 15. a 16. storočia, v dobe renesančných huma-
nistov, kedy začali prevládať názory, že doposiaľ stáročia nespochybniteľné 
učenie antických vzdelancov Aristotela, Galéna a ďalších je nutné podrobiť 
kritike.12 Staré lekárske vedomosti boli nedostačujúce a často nezodpove-
dali odpozorovanej skúsenosti. Od konca stredoveku prevládal skepticiz-
mus a vzdelanci o to viac túžili po novom poznaní založenom na vlastnej 
praxi a empírii. Táto renesancia v lekárstve prebiehala v dvoch vzájomne 
sa prekrývajúcich fázach. Prvá fáza predstavovala prúd, ktorý stále upred-
nostňoval lekárske vedomosti a prístup z obdobia stredoveku, počas ktorého 
sa poznatky scholastických učencov zdali byť neprekonateľné a neomylné. 
Protichodné zistenia voči ich dielam sa vysvetľovali mylnou interpretáciou 
spôsobenou arabskými prekladmi. Lekári preto začali viac pracovať s origi-
nálnymi textami a snažili sa rekonštruovať antické spisy. To viedlo k pre-
ferencii gréckych autorov nad arabskými a k novému oceňovaniu starých 
diel Galéna a hippokratovského korpusu. Začali postupne prevládať ten-
dencie lekárov neuspokojovať sa len s čistou textovou interpretáciou an-
tických diel, ale potvrdiť ich teórie vo svojej lekárskej praxi.13 Druhá fáza 

10 SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 137.
11 Ibidem, s. 137.
12 V stredoveku prevládal aristotelsko-galénovský systém kvalít, elementov a telesných štiav. Materiálny svet bol 

tvorený štyrmi základnými prvkami – zem, vzduch, oheň, voda a v lekárstve sa uplatňovala humorálna teória. 
Podľa nej je ľudské telo tvorené štyrmi telesnými šťavami, ktorými sú krv, hlien, čierna a žltá žlč. Choroba 
vzniká nerovnováhou týchto telesných štiav a cieľom lekára bolo obnoviť rovnovážny stav. To mohol nastoliť 
napríklad stravou, podávaním liekov, púšťaním žilou alebo podporením vylučovania potu, moču, stolice a 
hnisu. BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 67-69. V 15. storočí začínajú renesanční humanisti uprednostňovať myš-
lienky Platóna, na úkor ostatných antických autorov. Centrom humanistických myšlienok sa stáva Florencia 
podporovaná rodom Mediciovcov, kde vzniká aj nová florentská „Platónska akadémia“. Ibidem, s. 56-57.

13 Nové postoje zvyšovali záujem lekárov o anatómiu a patológiu, začala sa praktizovať pitva ľudského tela ako 
aj výučba lekárov priamo pri lôžku pacienta. Rozvoj praktických vedomostí bol však stále limitovaný teóriou 
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bola tvorená prúdom kriticky zmýšľajúcich vzdelancov, ktorí pod vplyvom 
vlastných pozorovaní, nových chorôb a liečiv poukazovali na čoraz viac sa 
zväčšujúci rozpor s antickým vedením a volali po zmene. Ako reakcia na tie-
to protichodné myšlienkové prúdy sa sformovali tri názorové skupiny. Prvá 
prehlasovala neomylnosť antického vedenia, kritiku galénovskej medicíny 
odmietala, odchýlky v praxi vysvetľovala nesprávnym prekladom rukopisov 
a anatomické nezrovnalosti degeneráciou hriešneho človeka. Druhá skupina 
predstavovala názorový protipól k prvej. Zavrhovala celú galénovskú tra-
díciu, v ktorej videla prekážku pokroku. Volala po nových vedomostiach 
nadobudnutých vlastnou skúsenosťou, praxou, pozorovaním prírody a ľud-
ského tela. Do tejto skupiny patril aj Paracelsus.14 Tretia názorová skupina 
sa označovala ako „tvorivý galénizmus“ a predstavovala umiernený stred. 
Zástancovia tohto názorového prúdu pokračovali v základoch, ktoré polo-
žili antickí lekári ale metódami vypracovanými antickou vedou ich kriticky 
prehodnocovali, čím nenastal úplný rozchod s tradíciou. Kľúčovým dielom, 
ktoré umožnilo takýto obrat v myslení je Sedem kníh o zložení ľudského 
tela (De humani corporis fabrica libri septem) Andreasa Vesalia (1514 – 1564) 
z roku 1543, kde na základe vlastných pozorovaní poukázal na chyby Ga-
lénovho učenia, čím prehodnotil predošlé vedomosti a opravil ich mylné 
tvrdenia.15 Nové postoje vo vzťahu k medicíne a potreby jej znovuzrodenia 
nachádzali oporu aj v najnovších objavoch v astronómii. Mikuláš Kopernik 
(1473 – 1543) vyslovil heliocentrickú teóriu, kde zavrhol stáročia podporo-
vaný geocentrický obraz vesmíru do stredu sústavy známych planét umiest-
nil Slnko.16 Názory volajúce po reformácii prichádzali nielen z oblasti prí-
rodných vied, ale aj z rímskokatolíckej cirkvi. Martin Luther (1483 – 1546) 
a jeho reformačné hnutie vytváralo polemiku v doposiaľ prijímaných dok-
trínach samotného kresťanstva a ich pohľadu na Boha, človeka a jeho mieste 

antických autorov, čo dokladajú aj anatomické kresby od Leonarda a Andreasa Vesalia, ktoré aj keď nadobú-
dajú realistický vzhľad, stále nezobrazujú reálne anatomické štruktúry. SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 121.

14 Síce sa zdal tento myšlienkovú prúd revolučný a plný potenciálu, namiesto racionálneho opravenia predošlých 
omylov antických autorov sa Paracelsus obracal k intuícii a prikláňal sa k iracionálnej dedukcii neznámych 
procesov pomocou mysticizmu, astrológie, alchýmie a mágie. SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 121.

15 Tým, že „tvorivý galénizmus“ uplatňoval vypracované metódy antických autorov, bol dostatočne flexibilný na to, 
aby umožňoval získavať nové vedomosti. V nasledujúcich desaťročiach do seba inkorporoval Vesaliove opravy 
aj s novými anatomickým objavmi. Ďalší rozvoj zaznamenal vďaka dielam autorov Jeana Fernela, Girolama Fra-
castora, Ambroisa Parého a Pietera von Foreesta. Taktiež prevzal do svojich liečiv paracelsovské medikamenty. 
Uplatňoval sebakritické tendencie a poukazoval na iracionálne postupy ako je astrológia, mágia a odsudzoval ne-
účinné liečivá založené na poverách (roh jednorožca, prášok z múmií a iné). Vďaka týmto atribútom predstavoval 
kľúčový myšlienkový prúd renesančnej medicíny, ktorý umožnil jej ďalšie napredovanie. Galénizmus s rozvojom 
vedy a techniky postupne vyčerpáva svoje možnosti a v 17. storočí upadá. Ibidem, s. 121-122.

16 BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 12.
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vo svete. Súbor všetkých týchto udalostí urobil zo 16. storočia dynamické 
obdobie, ktoré prialo novým názorom volajúcim po zmene vo vede a v spo-
ločnosti. Medzi prvými, ktorí podnecovali okolie takýmito novými revoluč-
nými myšlienkami bol aj Paracelsus.17

Alchýmia, iatrochémia a kovy ako liečivá

Paracelsus predstavuje svojím učením revolučného renesančného učenca, 
ktorý zavrhuje antické učenie a prepája skúsenosť a empirické bádanie príro-
dy s astrológiou, magickými praktikami a alchymistickým umením prípravy 
liečiv. Odpovede sa snažil hľadať v tajoch prírody, čo ho doviedlo k prírodnej 
mágii (magia naturalis) a okultizmu. Tvrdil, že: „umenie liečiť pochádza z prírody 

a nie od lekára. Preto musí lekár začať od prírody a mať myseľ otvorenú“.
18 V príro-

de spájal hmotný svet s neviditeľnými silami a prijímal učenie o signatúrach, 
kde medzi podobnými tvarmi a štruktúrami existovalo prepojenie, napríklad 
rastliny, ktoré boli tvarom podobné ľudskému orgánu, daný orgán aj liečili. 
Venoval sa astrológii, kde hlásal, že nebeské telesá mali vplyv na ľudský život 
a zdravie človeka. Vydal viacero diel, v ktorých vyjadruje svoje teórie a hlása 
svoje učenie. V diele Paragranum zadefinoval štyri stĺpy „nového lekárstva“, 
a to filozofiu, astronómiu, alchýmiu a cudnosť ako lekársku cnosť a liečivú 
silu lekára.19 Odmietol antické spisy Galéna, Avicennu a ďalších, tak ako aj 
humorálnu teóriu telesných štiav. Tvrdil, že ochorenie orgánu nie je vyvolané 
nerovnováhou štiav, ale pramení z vonkajších síl a vnútorných zmien daného 
orgánu. Veril, že každá choroba je vyvolaná iným „chorobným semenom.“20

Vo svojom ďalšom diele Archidoxa podáva predstavy o chemických látkach. 
Tvrdí, že cieľom lekára je alchymistickými procesmi uvoľniť liečivé sily skryté 
v prírodninách a využiť ich na prípravu liečiv. Tvorba liečiv spočíva v ich očis-
tení od prímesí, čím sa dosiahne „arcana“, teda nebesky čistá liečivá sila, ktorá 
vypudí „chorobné semená“. Paracelsus prehlasoval, že na každú jednu chorobu 
existuje konkrétna „arcana“.21 Taktiež uviedol, že v tele človeka sa nachádza 
silové centrum „archeus“, ktoré riadi všetky procesy premien v organizme, 
podobne ako „vnútorný alchymista“.22 Paracelsus svojim učením podal základy 

17 PORTER, R.: Dějiny medicíny od starověku po současnost, s. 231
18 PARACELSUS: Selected Writings, s. 50.
19 SCHOTT, H.: Kronika medicíny, s. 137.
20 Ibidem, s. 137.
21 Ibidem, s. 138.
22 Ibidem, s. 139.
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iatrochémie, podľa ktorého sú matérie a živé bytosti tvorené troma princípmi 
(tria prima), ktoré označuje ako Sulphur (síra), Mercurius (ortuť) a Sal (soľ). Ne-
jedná sa o chemické prvky, ale o určité existenčné „kvality“. Sulphur predsta-
vuje kvalitu horenia a zápalnosti. Sal je kvalita tuhá, predstavuje popol, ktorý 
vzniká po spálení či kal. Mercurium predstavu kvalitu dymu, stúpania a sub-
limácie. Nevhodné miešanie týchto troch princípov môže viesť k vzniku 
ochorenia (síra – horúčkové stavy, soľ – opuchy, zápaly, močové a žlčníkové 
kamene, obstipácia, ortuť – mánia, delírium, mŕtvica).23 Iatrochemická lieč-
ba spočívala v užití chemického prípravku, ktorý by uvoľnil v tele duchovnú 
silu „arcana“. Paracelsus ako prvý ordinoval vnútorné užívanie chemických 
liečiv vo vyšších dávkach, ako je chlorid antimónny, síran meďnatý (modrá 
skalica), zlúčeniny arzénu, bizmutu, prípravky obsahujúce olovo a dalšie.24 
V liečbe používal aj ortuť, konkrétne na liečbu syfilisu, čo dokazujú aj jeho 
spisy, ktoré vydal v rokoch 1529 a 1530 pri pobyte v Norimbergu.25 Paracel-
sus si bol vo svojom učení vedomý, že práve dávka je to, čo určuje rozdiel 
medzi liekom a jedom. V rámci svojich alchymistických pokusov sa snažil aj 
o výrobu tekutého zlata, tzv. aurum potabile, ktorému prisudzoval zázračné 
vlastnosti, ako vyliečenie všetkých chorôb a prinavrátenia zdravia.26

Paralcesove cesty a záujem o hutnícke oblasti

Theophrastus vyrastal v rakúskom meste Villach, ktoré bolo známe ťažbou 
striebornej rudy a hutníckou výrobou. Jeho otec Wilhelm tu vďaka svojim 
znalostiam mineralógie pôsobil ako učiteľ v baníckej škole v Hüttenbergu. 
Paracelsus bol tak už od detstva v tesnom kontakte s baníckym prostredím, 
čo mu umožňovalo bližšie nazrieť do procesu ťažby a spracovania kovov. Sa-
motná technika a proces získavania rúd bol na tú dobu fascinujúci. Vzájomný 
vzťah teoretických znalostí a praxe bol v hutníctve nutnosťou, tým podneco-
val k ďalšiemu empirickému štúdiu prírody a k uplatňovaniu experimentálne-
ho prístupu.27 V 15. a 16. storočí došlo k rozvoju hutníctva vďaka zavedeniu 
technických inovácií, ktoré umožňovali dolovať v hlbších častiach baní.28 Me-
talurgia a umenie spracovania kovov bolo v centre záujmu poznania nielen 

23 Ibidem, s. 139.
24 Ibidem, s. 139.
25 JESENSKÝ, M.: Paracelsov pobyt na Morave, Slovensku a v Poľsku, s. 9.
26 KANG, L. – PEDERSEN, N.: Šarlatáni – Stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík, s. 48.
27 BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 39.
28 Ibidem, s. 46.
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obchodníkov a baníkov, ale aj lekárov. Jedným z najvýznamnejších lekárov 
16. storočia, ktorí sa venovali metalurgii bol Georg Bauer (1494 – 1555), na-
zývaný Agricola. Pôsobil ako lekár v Jáchymove a Kamenici, zároveň sa in-
tenzívne zaujímal o montanistiku. Napísal rozsiahle dielo v dvanástich kni-
hách o baníctve a ťažbe kovov v súhrnom názve De re metallica. Toto dielo sa 
v oblasti hutníctva stalo prelomovým. Obsahovalo početné drevorytiny, ktoré 
znázorňovali proces získavania rúd a strojové vybavenie. Agricolove knihy sa 
na dobu ďalších 200 rokov používali ako hlavný zdroj poznania v montanisti-
ke a metalurgii.29

Okrem početných výhod kovov a rúd si Agricola ako lekár uvedomoval aj 
ich liečivý potenciál. V úvode De re metallica obraňuje baníctvo voči prípadnej 
kritike a píše: „…(kovy) poskytujú veľké množstvo zložiek liekov“, ďalej dodáva: 
„…aj keby neexistovali žiadne iné dôvody prečo skúmať hlbiny zeme, mali by sme 

dolovať už len z lekárskych dôvodov.“
30 Tieto okolnosti si uvedomoval aj Para-

celsus, ktorého živý záujem o alchýmiu podnecoval využívanie kovov aj v lie-
čiteľstve. Na svojich cestách navštevoval banícke oblasti s cieľom dozvedieť 
sa viac o umení získavania kovov. Počas svojej cesty po britských ostrovoch 
sa zastavil v cínových doloch v Cornwalle a olovených doloch v Cumbrii.31 
V severnej Európe navštívil medené doly vo švédskom Falune32 a na Balkáne 
novootvorené doly na ťažbu ortuti v slovinskej Idriji.33 V rokoch 1533 – 1534 
prechádzal tirolskými dolmi v okolí Innsbrucku, kde si všimol zlé pracovné 
podmienky miestnych. Postupné zhoršovanie zdravia baníkov bolo známe 
ako „choroba baníkov“. Paracelsus si všímal zvýšenú chorobnosť baníkov v 
spojitosti s toxickými účinkami dolovaných kovov, hlavne ortuti, pri ťažbe 
ktorej dochádzalo k černeniu zubov a k ich vypadávaniu. „Chorobu baníkov“ 
spájal s ochorením pľúc a so žalúdočnými vredmi. Ako hlavný faktor ochore-
nia udával znečistený vzduch.34 Svoje postrehy spísal v príručke o zdravotných 
rizikách povolanie horníkov s názvom O ochorení baníkov a ďalších baníckych 

chorobách (Von der Bergsucht und anderen Bergkrankheiten), ktorá vyšla v roku 
1567.

35

29 Ibidem, s. 47-48.
30 PARACELSUS: Selected Writings, ed. JACOBI, J., trans. GUTERMAN, N., s. 19.
31 BALL, P.: Ďáblův doktor, s. 115.
32 Ibidem, s. 116.
33 Ibidem, s. 119.
34 Ibidem, s. 365-367.
35 Ibidem, s. 365-367. Ochorenia baníkov opísal aj Agricola vo svojej šiestej knihe kompletu De re metallica. 

Kniha obsahuje aj rady vo forme preventívnych opatrení voči ochoreniam v súvislosti s ťažbou kovov. Ba-
níkom odporúča nosiť počas dolovania ochranné pomôcky, ako sú vysoké topánky, dlhé rukavice a masky 
na tvár z vrecoviny. KRCHNÁKOVÁ, L.: Zdravotnícka starostlivosť o baníkov v stredoslovenskej banskej oblasti (so 
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Paracelsova návšteva Bratislavy a uhorských banských miest

V roku 1537, v dobe vrcholu svojej slávy, prišiel na pozvanie mestskej rady 
do Pressburgu, súčasnej Bratislavy. Na jeho počesť sa konala slávnostná večera, 
ktorú financovalo mesto, čo dokazuje aj dobový záznam z účtovnej knihy.36 Pri 
príchode bol Paracelsus privítaný delegátmi mestskej rady a bol ubytovaný na 
Radničnom námestí v dome významného mešťana Blasia Beheima. S jeho po-
bytom v Bratislave sa spája aj legenda podľa ktorej mal počas večere predviesť 
zúčastneným mešťanom predstavenie. Malo ísť o alchymistický experiment po-
čas ktorého vzkriesil ružu z popola hneď na to, ako ju predtým spálil. Následne 
zmizol zo scény.37 Paracelsovu návštevu v Bratislave pripomína plaketa, ktorú je 
možné nájsť na budove Primaciálneho paláca.

Návšteva Bratislavy nebola Paracelsova prvá cesta na územie Uhorska. Už 
raz navštívil banské oblasti stredného a východného Slovenska, ešte ako mladý 
lekár na svojich potulkách Európou. O jeho ceste do Banskej Bystrice, ktorá sa 
uskutočnila v roku 1521, nás informuje anglický lekár z Londýna, iatrochemik 
a Paracelsov veľký priaznivec, John Merin. On sám cestoval po banských lokali-
tách na území dnešného Slovenska v 17. storočí a pri návšteve Banskej Bystrice 
našiel stopy po Paracelsovej prítomnosti. Následne ich opísal vo svojom cesto-
pise. Poznamenáva, že Paracelsus tu býval istý čas v dome jedného zlatníka, kde 
si zriadil laboratórium a robil pokusy s vitriolovou vodou a s kovmi z okolitých 
baní, cieľom ktorých bolo pripraviť liečivá. John Merin tento povestný doma 
izbu, kde pobýval Paracelsus a realizoval experimenty, navštívil. Prítomnosť Pa-
racelsa tu dokazoval aj jeho portrét visiaci na stene, ktorý údajne daroval svoj-
mu hostiteľovi.38 Paracelsus sa na svojej ceste do Sedmohradska pravdepodobne 
zastavil aj v smolníckych medených baniach, na čo odkazuje vo svojom diele 
De tinctura physicorum, kde píše: „V Uhorsku sú na Spiši roľníci, ktorí na určitý čas 

kladú do studní kusy železa, kde zhrdzavejú a keď sa dajú do hutníckej pece, zmenia 

sa na čistú meď.“ Opis a postup miestnych ľudí významne pripomína smolnícke 
cementačné vody, ktoré slúžili na ťažbu medi.39 

zameraním na pôsobenie a prínos Jána Juraja Hoffingera), s. 24-25.
36 JESENSKÝ, M.: Paracelsov pobyt na Morave, Slovensku a v Poľsku, s. 11-12.
37 Ibidem, s. 11-12.
38 TIBENSKÝ, J. - URBANCOVÁ, V.: Slovensko očami Európy 900-1850, s. 33.
39 Ibidem, s. 33.
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Záver

Paracelsus bol už od raného detstva obklopený baníckym prostredím, čo 
ho ďalej formovalo v jeho názoroch na svet a liečiteľstvo. Cielene navštevo-
val banské oblasti, kde si všímal nielen spôsoby získavania kovov a metódy 
ich spracovania, ale aj ich účinky na zdravie baníkov. Chemické látky a kovy 
predstavovali základ pre jeho alchymistickú prax a kvalitatívny výklad chorôb 
(tria prima). Ako lekár si uvedomoval skrytý potenciál kovov a minerálov a 
snažil sa ich uplatňovať v medicínskom poznaní. Veril, že obsahujú skryté 
sily a jeho cieľom bolo aktivovať ich a následne uplatniť v liečbe najrôznejších 
ochorení. Tieto záujmy ho doviedli aj do uhorských banských miest, kde si 
všímal prírodné zvláštnosti tohto regiónu v súvislosti s kovmi a baníctvom. Aj 
vďaka týmto pozorovaniam a experimentom sformuloval teoretické základy 
iatrochémie, ktorá predstavovala ďalší stupeň vedeckého poznania smerom k 
lekárskej chémii a toxikológii v súčasnosti.

Obr. 1 Plaketa Paracelsa, ktorá pripomína 
súčasníkom jeho návštevu Bratislavy. 
Zdroj: https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/9/94/Bratislava_Pri-
maci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_tabula.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Bratislava_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_tabula.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Bratislava_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_tabula.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Bratislava_Primaci%C3%A1lny_pal%C3%A1c_tabula.jpg
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Obr. 2 Drevorytina znázorňujúca proces 
ťaženia kovov z Agricolovej knihy De 

re Metallica. Zdroj: https://www.britan-
nica.com/topic/De-re-metallica

Obr. 3 Paracelsova kniha Archidoxa. 
Zdroj: https://blog.lib.utah.edu/book-of-
the-week-archidoxa/ 

https://www.britannica.com/topic/De-re-metallica
https://www.britannica.com/topic/De-re-metallica
https://blog.lib.utah.edu/book-of-the-week-archidoxa/
https://blog.lib.utah.edu/book-of-the-week-archidoxa/
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Summary

Paracelsus and His Interest in the Mining, Metallurgy and Study of Metals

Marek Tkáč

This study focuses on the personage of Philippus Theophrastus Aureo-
lus Bombastus von Hohenheim, also known as Paracelsus. He was one of 
the most important figures in the European history of medicine in the 16th 
century. Paracelsus is nowadays considered as the founder of medicinal 
chemistry and toxicology, however, his life was full of contrasts. The era in 
which he performed his work represented a transition between medieval 
and early modern medicine. On the one hand, ideas of the Aristotelian-
Galenian system were deep-rooted in the society of scholars and on the 
other, there was a need to reform medicine and free it from outdated an-
cient theories. Paracelsus similarly longed for such a change, so he chose 
his path of exploring the world. He worked as a doctor, voyager and ex-
plorer. As a military doctor, he participated in the war expeditions, and 
in his treatments he applied folk superstitions and occult practices. He 
resorted to intuitive explanations through alchemy, astrology, and magic, 
which also earned him frequent critiques and a charlatan label. His life was 
an extensive set of information, based on both historical sources, and rich 
mythological narratives. However, because of their complexity, it is not 
easy to understand them. Paracelsus was considered a controversial figure 
throughout his life, and differing views on his work persist to this day. This 
study presents briefly his life story with a focus on his work and his most 
important life events. The research seeks to explain Paracelsus’ interest in 
mining, the art of metallurgy and the study of metalworking. This study 
seeks to answer the questions of his relationship to the mountain areas 
with metal mining as well as their significance for his practice and learn-
ing. It situates a connection between the period when Renaissance doctors 
showed substantial interest in new medicinal substances, and simultane-
ously, the metals represented an inseparable part of alchemical science. Re-
putedly, it was these interests that eventually led Paracelsus to the mining 
towns of Hungary.
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Personálne obsadenie úradu prešporského 
mestského lekára v rokoch 1803 – 1919
Pokus o archontologicko-biografické profily

LÁSZLÓ KISS

Pred 18. storočím verejné zdravotníctvo v Uhorsku, vtedy označované ako 
medicinálna polícia, pozostávalo iba z príležitostných opatrení v čase epidé-
mií a z opatrení proti mastičkárom.1 Keď epidemiologická situácia, najčastejšie 
mor (lat. pestis), vyžadovala a boli na to financie, mesto poverilo niektorého 
lekára funkciou mestského „fyzikusa“. V obdobiach bez rizika epidémie sa táto 
funkcia neobsadzovala.

Zmena nastala až pod vplyvom ideového vrenia, tzv. osvietenstva 
v druhej polovici 18. storočia. Zdravie populácie sa stalo verejným spolo-
čenským problémom. V zmysle populacionalistickej teórie blaho štátu závi-
sí od množstva práce a vojenskej povinnosti schopných občanov. Aby toto 
množstvo bolo čo najväčšie, boli prijaté i zdravotnícke reformy. Dňom 21. 
marca 1724 zahájila svoju činnosť Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada 
vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska, čiže v dnešnej Bratislave.2 Stalo sa 
tak na základe zákona č. 101 z roku 1723, ktorý pre riadenie verejného zdra-
votníctva v Uhorsku určil Uhorskú kráľovskú miestodržiteľskú radu. Toto 
riadenie sa uskutočnilo formou „intimátov“ (resp. rozhodnutí, nariadení) 
pre županov a pre mestské samosprávy.

Intimát z roku 1736 prikazoval mestám, aby pravidelne zamestnávali 
lekára. Dovtedajšia ad hoc zmluvná funkcia sa zmenila na systematizova-
ný verejný úrad.3 V riadení verejného zdravotníctva nastal zásadný obrat 
v roku 1770 uverejnením všeobecného zdravotníckého poriadku pod ná-
zvom Generale normativum in re sanitatis.4 Obsahoval aj predpisy o kvalifi-

1 DUKA, N.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v dobe osvietenskej, s. 101. 
2 GORTVAY, Gy.: Az újabbkori magyar orvosi művelődés, s. 104.
3 DUKA, N.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v dobe osvietenskej, s. 103. 
4 Normativum – nie zákon! – je od roku 2004 v plnom rozsahu dostupné aj v maďarskom jazyku. K tomu: BA-

LÁZS, P.: Generale Normativum in Re Sanitatis.
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kácii a o povinnostiach zdravotníckeho personálu, včítane mestského leká-
ra: „Nariadime, aby vymenovaný lekár… bol podriadený magistráte slobodných 

kráľovských miest.“
5 

Archontológiu prvých mestských lekárov v Prešporku v druhej polovici 18. 
storočia zostavil Norbert Duka:6

I. mestský lekár (Physicus ordinarius)

Ján Justus Torkos 1740 – l770
Ján Klement 1770 – 1786
Ján Torkos ml. 1786 – 1798
Ján Nepomuk Komorsky 1798 – 1802
Zachariáš Teofil Huszty 1802 – 18037

Ignác Schweger 1802 – 1803

II. mestský lekár (Substitutus)

Ján Torkos ml. 1774 – 1786
Ján Nepomuk Komorsky 1786 – 1798
Zachariáš Teofil Huszty 1798 – 1802
Ignác Schweger 1802 – 1803

V našej práci sa pokúsime tento prvý pokus o zoznam mestských lekárov 
v Prešporku rozšíriť i na obdobie „dlhého“ 19. storočia. Najprv si však musíme 
objasniť, čo je to samotná archontológia. Konštatovanie z roku 2009 z pera vý-
znamného historika a genealóga Frederika Federmayera, že „archontológia je stále 

pre mnohých bádateľov takmer neznámym pojmom,”
8 platí i dnes.

Archontológia je podľa popredného maďarského archontológa Zoltána Fal-
lenbüchla pomocná vedná disciplína histórie, ktorá sa zaoberá hodnostármi 
a úradníkmi.9 Ide o pomerne mladú disciplínu. Napríklad Slovník cudzích slov 

z roku 1970 (Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava) ju ešte neuvá-
dza. Jej názov je odvedený z gréckeho slova archo vo význame stáť na čele. Pub-
likovanie presných zoznamov mestských úradníkov, napríklad mestských fyzi-
kusov, ponúkne pomoc historikom medicíny pre zostavovanie biografií týchto 

5 Ibidem, s. 40.
6 DUKA, N.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v dobe osvietenskej, s. 104.
7 Huszty vykonával funkciu I. lekára už za života Komorského, ktorý bol už vtedy vážne chorý. 
8 FEDERMAYER, F.: Archontológia a jej význam pre genealogický výskum, s. 4.
9 FALLENBÜCHL, Z.: Archontológia, s. 124.   
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lekárov. Práve personálne obsadenie mestských samospráv slobodných kráľov-
ských miest je na Slovensku stále ešte pomerne neznáme.10 Žiaľ, naše bádanie 
bolo významne obmedzené reštriktívnymi opatreniami od roku 2020 zúriacej 
pandémie COVID 19.11 

Skromným cieľom našej práce by malo byť zostavenie zoznamu personálneho 
obsadenia úradu mestského fyzikusa v Bratislave vo forme archontologického pre-
hľadu, dopleného tzv. archontologicko-biografickými profilmi jednotlivých lekárov. 
Do roku 1848 sme sa mohli opierať i o zoznam, zostavený Annou Falisovou.12 

I. mestský lekár (Physicus ordinarius)

Ignác Schweger 1803 – 1811
Michal Riebe 1811 – 1815
Ignác Endlicher 1815 –1838
Gottfried Würzler 1838 – 1853 (?)
Gottfried Mayr 1856 – 1860

Karol Lackner 1861 – 1862

Gottfried Mayr 1863 – 1867
Armin Stromszky 1867 – 1869
Samuel Glatz 1869 – 1872
Vojtech Tauscher 1872 – 1906
Edmund Mergl 1906 – 1922

II. mestský lekár (secundarius, substitutus)

Ignác Sweger 1802 – 1803
Michal Riebe 1803 – 1811
Ignác Endlicher 1811 – 1815
Pavol Kolbány 1815 – 1817
Gottfried Würtzler 1817 – 1838
Gottfried Mayer 1838 – 1848

10 FEDERMAYER, Archontológia a jej význam pre genealogický výskum, s. 7. 
11 Za on-line archívne údaje ďakujem Štefanovi Hrivňákovi z Archívu mesta Bratislava. 
12 FALISOVÁ, A.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v rokoch 1770-1848, s. 74. 
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Archontologicko-biografické profily mestských lekárov

ENDLICHER, Ignác Ján

Dátum a miesto narodenia: 1763, pravdepodobne na Morave13 
Dátum a miesto úmrtia: 2. marca l838, Bratislava
Miesto pochovania: ?
Pôvod predkov, etnická príslušnosť: nemecká
Manželka: Juliana de Janusch, svadba v Dóme sv. Martina, 9. októbra 

1799; svedkovia boli: barón Pavel Révay, prísediaci Sedmopanskejta-
bule, Juraj Albert, kráľovský pokladník14

Syn: Štefan Ladislav, narodený 24. júna 180515/180416, v Bratislave, zomrel 
28. marca 1849, Viedeň, lekár, botanik, historik, univerzitný profesor

Vzdelanie: lekárske17, 27.apríla 1797 Wien18

Verejné (úradné) funkcie: 1801 už lekár v Bratislave;19 1811 – 1815 druhý 
mestský lekár v Bratislave, 1815 – 1838 prvý mestský lekár v Bratisla-
ve, v roku 1831 riadil boj proti cholere20; čestný člen lekárskej fakulty 
v Pešti, 183021; zriaďovateľ “zakurovacej skrine“ pre výpary síry v Pre-
šporku v roku 1817 k liečbe kožných chorôb22 

Publikácie: žiadne

GLATZ, Samuel

Meno, priezvisko a jeho varianty: Samuel (v maďarských prameňoch: 
Samu, čítaj: Šamu), Glatz; variant Glasz u Pávai Vajnaiho je p. p. tla-
čová chyba

Dátum a miesto narodenia: 1811, Bratislava?/ Nové Mesto nad Váhom? 

13 HRABOVEC, I.: Z dejín botaniky a zoológie na Slovensku do polovice 19. storočia, s. 78. 
14 Údaj od dr.Štefana Hrivňáka, v liste autorovi z 20. marca 2021.
15 TIBENSKÝ, J. – HROCHOVÁ, M. – MAUEROVÁ, M.: Bibliografia prírodných, lekárskych a technických vied na 

Slovensku do roku 1850. I. Autorská časť, s. 148.
16 AGNET, J.: Biografický lexikón Slovenska II, C - F, s. 433.
17 Svoje lekárske štúdium skončil vo Viedni akurát v období, keď nebolo nutné písať dizertáciu (1785 - 1813). 

Pozri: DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések 1772-1848, Első kötet, s. 18. 
18 Ústny údaj od dr. S. Dörnyeiho (Országos Széchényi Könyvtár, Budapest).  
19 10. septembra 1801 spolu s fyzikusom mesta Husztym a fyzikusom mesta Jur pri Bratislave Štefanom Lumnitz-

erom podpísal hlásenie pre Miestodržiteľskú radu o stave očkovania proti kiahniam. K tomu: KISS, L.: Égnek 

legszebb ajándéka. Barangolás a himlő elleni védőoltás magyarországi kultúrtörténetében, s. 130.
20 DUKA, N.: Cholera v Bratislave, s. 178-181.
21 Orvosi Tár, 1831, I. zv., s. 90.
22 Schwefelräucherungs-Anstalt unter der Leitung der Komitäts- und Stadt-Physiker in Pressburg. Inteligenzblatt für 

Ungarn. Als Beylage zur Pressb. Zeitung, č. 78, 7. októbra 1817.
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(1801 u Junasa je tlačová chyba)
Dátum a miesto úmrtia: 26. apríla 1875, Bratislava
Rodičia a súrodenci: ?
Vlastná rodina: ?
Náboženská príslušnosť: evanjelická
Vzdelanie: lekárske, štúdium ukončil vo Viedni v roku 1837
Verejné (úradné) funkcie: praktický lekár v meste, v rokoch 1869 – 1872 

mestský hlavný lekár v Bratislave23; 1856 – zakladajúci člen, 1857 – člen 
náhradného výboru Prírodovedeckého spolku v Bratislave24

Dielo: Dissertatio inauguralis medico-pharmacologica de vitiosa medicamento-

rum combinate. 20. Mai 1837. Viennae: typis Congregationis Mechita-
risticae, 1837, 25 [3] p. (O škodlivej kombinácii liekov);25 Beschreibung des 

Bäder Szliacs und Pöstyén, in: Verhandlungen… Pressburg, Jahrg., 1856, 
s. 67–69, Über die weniger bekannten Heilquellen des Presburger Regie-

rungsbezirkes, in: Verhandlungen… Presburg, Jahrg. 1856, s. 30, 58–61;26 
prednáška v lekárskej sekcii Prírodovedeckého spolku v roku 1858 
o pôsobení cuprum aceticum;27 v roku 1869 prednáška v lekárskej sek-
cii zameraná na štatistiku a analýzu mortality v Bratislave28

LACKNER, Karol

Meno, priezvisko a jeho varianty: Karol, Carolus, Károly Lackner, Lachner
Dátum a miesto narodenia: 19. februára 1802, Pusté Uľany
Dátum a miesto úmrtia: 3. januára 1879, Bratislava
Rodičia a súrodenci: ? V roku 1826 ešte jeho rodičia žili. Venuje im svoju 

dizertáciu
Vlastná rodina: ?
Náboženská príslušnosť: evanjelická
Vzdelanie: lekárske, štúdium skončil vo Viedni v roku 1826
Verejné (úradné) funkcie: praktický lekár v Bratislave, 1861 − 1862 mestský 

23 PÁVAI VAJNA, G.: Pozsony sz. kir. város egészségügyének fejlődése az utóbbi ötven év alatt. 1856 – 1906, s. 147.
24 FISCHER, J.: A pozsonyi Orvos-Természettudományi egyesület története, s. 7 a 14. 
25 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Harmadik kötet. Bécs: Egyetem és Josephinum. 1729-1848, s. 78.
26 PEKAŘOVÁ, K.: Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850-1918) so zvláštnym zreteľom na zdravot-

nícko-medicínsku tematiku a biologické vedy v ich publikačných aktivitách, s. 173.
27 FISCHER, J.: A pozsonyi Orvos-Természettudományi egyesület története, s. 22.   
28 ČERVEŇANSKÁ, Ň.: Vedecká činnosť lekárskej sekcie, s. 19. 
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hlavný lekár,29 ľudomil, bol známym lekárom podporujúcim chudobných30 
Dielo: Dissertatio inauguralis medica sistens intoxicationem per arsenici prae-

parata. 22. Julii 1826. Vindobonae: typis Congreationis Mechitaristi-
cae, 1826. 22, [2], p. (O otravách, spôsobených prípravkami arzénu)31 

MAYR, Gottfried

Meno, priezvisko a jeho varianty: Gottfried/Godofredus Mayr/Mayer
Dátum a miesto narodenia: 6. októbra 1800, Pécsvárad (Maďarsko)
Dátum a miesto úmrtia: 17. júla 1867, Bratislava, na srdcovú chorobu32

Miesto pochovania: Ondrejský cinorín
Pôvod predkov, etnická príslušnosť: nemecká, rodina v južnom Uhorsku 

okolo mesta Pécs (Päťkostolie)
Vlastná rodina: manželka Jozefina von Jackh (v roku 1867 ešte žila), 

mal troch synov a tri dcéry, ktoré v roku 1867 ešte žili: Henriet-
te, vydatá Czilchert, Ernst, prvý tlmočník cisárskej internunciatúry, 
Luisa, vydatá Berger, Robert, k. k. nadporučík v 1. Genieregimente, 
Vilhelmina, Karl

Náboženská príslušnosť: rímsko-katolícka
Vzdelanie: medicínu vyštudoval vo Viedni v roku 1825
Verejné (úradné) funkcie: praktický lekár v Bratislave, medzi 1838 

a 1848 druhý mestský lekár, medzi rokmi 1856 a 1860 ako i medzi 
rokmi 1863 a 1867 prvý mestský lekár, Primar-Stadt-Physicus, „di-
rigirender Primararzt” v mestskej nemocnici33 „medicus ordinarius” 
pre Nemocnicu milosrdných bratov v Bratislave, v decembri 1855 
volaný na konzultácie k posteli zraneného Ľudovíta Štúra;34 zakla-
dajúci člen a člen výboru Bratislavského prírodovedného spolku 
(Verein für Naturkunde zu Presburg) v roku 1856,35 od roku 1860 
predseda lekárskej sekcie Spolku36

29 PÁVAI VAJNA, G.: Pozsony sz. kir. város egészségügyének fejlődése az utóbbi ötven év alatt. 1856 – 1906, s. 147. 
30 JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku, s. 126.  
31 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Harmadik kötet. Bécs: Egyetem és Josephinum. 1729-1848, s. 115. 
32 Pravdepodobne už v lete 1865 bol vážne chorý. Jeho meno sme nenašli v zozname účastníkov IX. zjazdu 

uhorských lekárov a prírodovedcov, ktorý sa konal v dňoch 27. augusta až 12. septembra l865 práve v Bratislave. 
33 LINZBAUER, F.: Statistik des Medizinal-Standes der Kranken- und Humanitäts-Anstalten, der Mineralwässer, Bäder, 

Trink- und Gesund-Brunnen von Ungarn, s. 57. 
34 KISS, L.: Okolnosti smrti Ľudovíta Štúra z pohľadu historika medicíny. Prednáška na konferencii Ľudovít Štúr 

a fenomény doby, Univerzitná Knižnica, Bratislava, 19. november 2015.
35 FISCHER, J.: A pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület története 1856-1906, s. 8.   
36 ČERVEŇANSKÁ, Ň.: Vedecká činnosť lekárskej sekcie, s. 15.
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Vyznamenanie: dopisujúci člen viacerých zahraničných lekárskych spo-
ločností; rytierský kríž Radu Františka Jozefa; čestný občan slob. 
kráľ. mesta Bratislava

Dielo: Dissertatio inauguralis medica de variolis vaccina insitorum, Viedeň, 
1825 (O kiahniach zaočkovaných);37 prednášky (kazuistiky) v lekárskej 
sekcii Bratislavského prírodovedného spolku v roku 185838

MERGL, Edmund

Meno, priezvisko a jeho varianty: Edmund (v maďarčine: Ödön) Mergl
Dátum a miesto narodenia: 12. júla 1861, Bratislava
Dátum úmrtia: 20. júla 1926, Bratislava
Miesto pochovania: Ondrejský cintorín
Rodičia a súrodenci: otec Karol Mergl, mešťanosta Bratislava, matka 

Alžbeta, rodená Weinstabl, brat Eugen, vojak z povolania, odišiel do 
dôchodku ako plukovník

Vlastná rodina: manželka Hedviga Predl – v roku 1926 ešte žila
Náboženská príslušnosť: rímsko-katolícka
Vzdelanie: gymnázium v Bratislave, maturoval v roku 1880, v rokoch 1880 

– 1886 lekárska fakulta vo Viedni, v roku 1893 špeciálny bakteriologický 
kurz na Bakteriologickom ústave v Budapešti u profesora H. Preisza

Zamestnanie: 1886 – 1888 sekundárny lekár Štátnej nemocnice v Bratisla-
ve, 1888 – 1906 obvodný lekár v Bratislave, (závodný?) lekár v továrni 
Dynamit; lekár na úväzku, od roku 1897 druhý lekár Detskej nemocni-
ce Františka Jozefa.39 Viedol očné oddelenie a infekčný pavilón.40 Patril 
medzi prvých, ktorí boli schopní na Slovensku bakteriologicky potvrdiť 
diagnózu záškrtu (diftérie) a medzi prvými aplikoval protidifterické sé-
rum v detskej nemocnici.41 Počas prvej svetovej vojny riaditeľ a hlavný 
lekár záložnej nemocnice Červeného kríža v Bratislave

Verejné (úradné) funkcie: 1906 - 1922 hlavný mestský lekár (tiszti főor-
vos) Bratislavy. Vyplývajúc z tejto funkcie zohral významnú úlohu 
v likvidácii antraxovej epidémie v roku 1907.42 Od roku 1911 v rám-

37 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Harmadik kötet. Bécs: Egyetem és Josephinum. 1729-1848, s. 132.  
38 FISCHER, J.: A pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület története 1856-1906, s. 22-23. 
39 KAPELLEROVÁ, A.- KOVÁCS, L.: 150 rokov bratislavskej detskej nemocnice, s. 17.
40 Ibidem, s. 21.
41 KISS, L.: Prvé pokusy s aplikáciou protidifterického séra na Slovensku, s. 25. 
42 KISS, L: Málo známa kapitola z histórie antropozoonóz: hroziaca epidémia antraxu z požitia skazeného mäsa v Brati-

slave roku 1907, s. 47.  
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ci doškolovania uhorských lekárov viedol demonštrácie a prednášky 
v Detskej nemocnici Františka Jozefa43 

Vyznamenania: Medaila na krajinskej výstave v Budapešti v roku 1896 za svoj 
mikrofotografický prístroj a bakteriologické fotografie; čestný diplom na 
výstave Medzinárodného verejnozdravotníckeho a demografického kon-
gresu v Madride, 1898, pre prácu Bakteriologické a očné mikrofotografie 
z roku 1897;44 1918 zdravotný radca; mimoriadny člen krajinskej zdravot-
níckej rady v Budapešti

Dielo: Táblázatos leírása az emberi testnek nép-, polgári és középiskolák, taní-

tóképző intézetek és felsőleányiskolák számára, Pozsony 1888 (Tabuľkový 

popis ľudského tela… pre školy); Adatok a trachoma kérdéséhez, Pozsony, 
1891; Adatok a trachoma kérdéséhez, Orvosi Hetilap, 1894, 9; Beiträge 

zur Mikrophotographie. Internationale medicinisch photographische Monat-

schrift, 1895; Bakteriológiai és szemészeti mikrophotográphiák, Pozsony, 
1897; Indítvány egy Városi Közkórház létesítése tárgyában, Pozsony, 1919 
(Návrh na zriadenie mestskej všeobecnej nemocnice). Odborné články 
v časopisoch: Gyógyászat (Budapešt), Orvosi Hetilap, zvlášť jeho prílo-
ha Szemészet (očné lekárstvo), Verhandlungen des Vereins für Natur- und 

Heilkunde zu Pressburg, zdravotno-výchovné články v novinách Nyu-

gatmagyarországi Híradó a Pressburger Zeitung

RIEBE, Michal

Meno a priezvisko a jeho varianty: Michael (Michal) Riebe
Dátum a miesto narodenia: 1766 (?), ?
Dátum a miesto úmrtia: 9. mája 1814, Bratislava
Vlastná rodina: syn Adolf, narodený v Bratislave, krstený v evanjelickom 

kostole 30. septembra 1808, štúdium medicíny začal vo Viedni, skončil 
na lekárskej fakulte v Pešti v akademickom roku 1832/33;45 dizertá-
ciou o chorobe ruža (…de erysipelate)46. Praktický lekár v Bratislave, od 
roku 1847 nemáme o ňom informácie47 

Vzdelanie: lekárske

43 PEKAŘOVÁ, K.: Prírodovedné a lekárske spolky na území Slovenska (1850-1918) so zvláštnym zreteľom na zdravot-

nícko-medicínsku tematiku a biologické vedy v ich publikačných aktivitách, s. 196. 
44 PÁVAI VAJNA, G.: Pozsony sz. kir. város egészségügyének fejlődése az utóbbi ötven év alatt. 1856 – 1906, s. 168.  
45 HŐGYES, E.: Emlékkönyv a Budapesti Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről, s. 235.
46 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat – Buda - Pest, 1772-1849. Második kötet, s. 132.
47 Ibidem, s. 132. 



55

SLOVACA VII. Štúdie

Verejné (úradné) funkcie: 1803 − 1811 druhý mestský lekár,48 1811 − 1814 
fyzikus mesta, čiže prvý mestský lekár (v Pressburger Address-Kalen-
der na priestupný rok 1812 Riebe Michael, M. D. und erster Physikus 
der k. Freystadt Pressb. 172)

Dielo: ? (štúdium medicíny ukončil pravdepodobne vo Viedni, v rokoch, 
kedy nebolo potrebné písať dizertáciu)

SCHWEGER, Ignác Ján

Meno, priezvisko a jeho varianty: Ignatius Joannes Nepomuc[enus], Ignác 
János, Schweger

Dátum a miesto narodenia: 8. januára 1755, Bratislava
Dátum a miesto úmrtia: marec 1811, Bratislava
Etnická príslušnosť: nemecká
Náboženská príslušnosť: katolík49 ako medik v Trnave napísal slávnostnú 

reč na sviatok sv. Kozmu a Damiána a predniesol ju v kostole sv. Jána 
Krstiteľa v mene lekárskej fakulty50

Vzdelanie: lekárske, štúdium medicíny skončil v akademickom roku 
1776/77 na lekárskej fakulte univerzity v Trnave51 dizertáciou o anam-
néze a o vyšetrení pacienta52

Verejné (úradné) funkcie: osobný lekár kaločského arcibiskupa;53 úrad-
ný lekár kňažského seminára v Bratislave;54 župný lekár Nitrianskej 
župy;55 1802 − 1803 sekundárny mestský lekár v Bratislave; 1803 − 
1811 fyzikus, prvý mestský lekár v Bratislave. 56 

Dielo: Dissertatio inauguralis medica sistens anamnesim et examen aegris. 
Febr. 1777. Tyrnaviae: typis Tyrnaviensibus, 1777, 47 p.57 Panegyricus 

48 FALISOVÁ, A.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v rokoch 1770-1848, s. 74.  
49 DUKA-ZÓLYOMI, N.: Absolventi trnavskej lekárskej fakulty vo vede a praxi, s. 176.
50 Svätý Kozma a Damián boli patrónmi univerzity v Trnave, ich sviatok 27. septembra bol každoročne oslávený 

i na lekárskej fakulte. MAGYARY-KOSSA, G: Magyar orvosi emlékek. Értekezések a magyar orvostörténelem kö-

réből. II. kötet, s. 85. 
51 HŐGYES, E.: Emlékkönyv a Budapesti Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről, s. 225.
52 DÖRNYEI, S.: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat – Buda - Pest, 1772-1849. Második kötet, s. 171.  
53 Pravdepodobne baróna Ádáma Patachicha, ktorý bol arcibiskupom v rokoch 1776 - 1784. Kalocsa je mesto pri 

Dunaji, v župe Bács-Kiskun, južne od Budapešti.
54 Až do preloženia seminára do Trnavy. 
55 Podľa Dörneyho bol len druhým župným lekárom v rokoch 1781 - ? DÖRNYEI, S.: Archontologická zbierka lekárov 

uhorských žúp (rukopis, v zbierke autora). Tento údaj potvrdzuje aj Nagy v miestopise Nitrianskej župy NAGY, J.: 
Nyitra megye helyírása, Komárom, s. 51. Na funkciu prvého župného lekára bol zvolený ďalší absolvent trnavskej 
fakulty Ondrej Czapovszky. K tomu: MAGYARY-KOSSA, G: Magyar orvosi emlékek. IV. kötet, s. 160. 

56 DUKA-ZÓLYOMI, N.: Absolventi trnavskej lekárskej fakulty vo vede a praxi, s. 177.
57 DÖRNYEI, S: Régi magyar orvosdoktori értekezések. Nagyszombat – Buda - Pest, 1772-1849. Második kötet, s. 171; 
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Divis Cosmae et Damians artis medicae tutelaribus in academica… a partu 

Virginis 1773. die Septemb. Tyrnaviae

STROMSZKY Armin

Meno, priezvisko a jeho varianty: Ármin, Armin, Herman, Stromszky
Dátum a miesto narodenia: okolo 1825, Bratislava
Dátum a miesto úmrtia: 17. 10. 1905, Bratislava58

Rodičia a súrodenci: ?
Vlastná rodina: ?
Náboženská príslušnosť: evanjelik
Vzdelanie: lekárske, doktor medicíny, Pešť, 185059, doktor chirurgie 

Wien, 185160

Verejné (úradné) funkcie: 1867 − 1869: hlavný mestský lekár v Bratisla-
ve61; sekundárny lekár v Štátnej nemocnici, Bratislava, r. 189062; škol-
ský lekár a lekár internátu, učiteľ zdravovedy pre triedy VII A/B v šk 
r. 1902/03 v evanjelickom lýceu v Bratislave63, zakladajúci člen Prí-
rodovedného spolku r. 1856 pod menom Stromszky Herman64; roku 
1897 v mennom zozname Spolku sa uvádza ako riadny člen pod č. 133 
Stromszky Ármin

Dielo: ?
 
TAUSCHER, Vojtech

Meno, priezvisko a jeho varianty: Béla, Adalbert, Vojtech Tauscher
Dátum a miesto narodenia: 27. novembra 1839, Ercsi (Maďarsko)
Dátum a miesto úmrtia: 12. apríla 1919, Bratislava
Rodičia a súrodenci: otec Fridrich Viliam (1802? − 1873), pochádzal 

zo Steinpleis (Sasko), lekár na statku baróna Eötvösa v Ercsi, matka 
Amália, Lídia Petényi – sestra zakladateľa uhorskej ornitológie Ša-

Dizertáciu podrobne analyzuje: RÉTI, E.: O doktorských dizertáciách na trnavskej lekárskej fakulte , s. 157-158.  
58 Jednovetová správa v časopise Orvosi Hetilap z roku 1905, č. 43 na s. 754.
59 HŐGYES, E: Emlékkönyv a Budapesti Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről, s. 244. 
60 LINZBAUER, F.: Statistik des Medizinal-Standes der Kranken- und Humanitäts-Anstalten, der Mineralwässer, Bäder, 

Trink- und Gesund-Brunnen von Ungarn, s. 59. 
61 PÁVAI VAJNA, G.: Pozsony sz. kir. város egészségügyének fejlődése az utóbbi ötven év alatt. 1856 – 1906, s. 147. 
62 Jednovetová správa v časopise Orvosi Hetilap z roku 1890, č. 28 na s. 339.  
63 MARKUSOVSZKY, S.: A pozsonyi Ágostai hitvallású evang. Lyceum Értesítője az 1902/1903dik tanévről, s. 20. 
64 FISCHER, J.: A pozsonyi Orvos-Természettudományi Egyesület története 1856-1906, s. 10.  
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lamúna Petényiho, brat Július (1832 − 1882) lekár v Ercsi, známy 
uhorský botanik65 

Vlastná rodina: manželka Hermína (? − 1923), dcéra evanjelického bisku-
pa Ľ. Gedulyho, horolezkyňa. V roku 1881 spolu s manželom vystúpila 
na Montblanc;66 ich malé dieťa v roku 1866 zomrelo na „zápal mozgu”

Náboženská príslušnosť: evanjelik
Vzdelanie: evanjelické gymnázium v Pešti, titul doktor medicíny získal 

v akademickom roku 1861/62 v Pešti,67 tam tiež získal i titul doktor 
chirurgie68 ako i titul magister pôrodníctva

Zamestnanie: praktický lekár v rodnom meste do roku 1863, 1864 - 
1867 sekundárny lekár interného oddelenia Krajinskej nemocnice 
v Bratislave, 1867 − 1918 ordinujúci lekár evanjelickej nemocnice;69 
lekár rodiny princa Friedricha Habsburgského (1856 - 1936), synov-
ca cisára Františka Jozefa

Verejné (úradné) funkcie: 1867 − 1872 sekundárny lekár, súčasne aj súd-
ny lekár mesta, 1872 − 1906 prvý mestský lekár ;70 od 1902 (?) mimo-
riadny člen Krajinskej verejnozdravotnej rady, 1903 člen maďarské-
ho prípravného výboru XIV. medzinárodného lekárskeho kongresu 
v Madride;71 od roku 1862 člen Kráľovskej uhorskej prírodovednej 
spoločnosti72 - pravdepodobne pre jeho záujem o entomológiu.73 Od 
roku 1865 člen výboru, od 1869 zástupca tajomníka Prírodovedného 
spolku v Bratislave; 1892 − 1897 predseda lekárskej sekcie Spolku 
(vtedy už Lekársko-prírodovedného)74 

Dielo: A küteghagymáz ok-, kór-, és gyógytana, vonatkoztatva különösen 

a pozsonyi orsz. Kórházban észlelt ilynemű esetekre. (Príčina, príznaky 
a terápia exantematického týfusu, so zvláštnym zreteľom na podob-
né prípady v Krajinskej nemocnici v Prešporku). Kórházi Szemle, 

65 BARNA Zs.: Ercsi növényzetének első kutatója, s. 17-18. 
66 K.E.: Dr. Tauscher Béla 1839-1909, s. 13; JANKOVICS, M.: Az Alpesek, s. 379.
67 HŐGYES, E.: Emlékkönyv a Budapesti Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről, s. 249 
68 Ibidem, s. 269.
69 KOTHAJ, P. et al.: Momenty z dejín slovenskej chirurgie (Prof. Kostlivý, jeho žiaci a nasledovníci), s. 29.
70 Zvolený bol 7. marca 1872. Svoju funkciu ukončil 7. mája 1906. K tomu: K. E.: Dr. Tauscher Béla, s. 6.
71 Orvosi Heti Szemle, 1902, zv. 33, č. 13, s. 409-410.
72 Zvolený bol 9. júla 1862 na valnom zhromaždení Spoločnosti. K tomu: KÁTAI, G.: A Királyi Magyar Termé-

szettudományi Társulat története alapittatásától fogva máig, s. 185). 
73 Ešte v roku 1894 ho považujú za známeho maďarského entomológa (bogarász). Pallas Nagy Lexikona, 6. zv., s. 182. 
74 Za predsedu lekárskej sekcie bol zvolený 9. novembra 1892, svoju funkciu odovzdal dr. H. Schmidtovi 5. de-

cembra 1897, Tauscher zostal členom výboru. K tomu FISCHER, J.: A pozsonyi Orvos-Természettudományi Egye-

sület története 1856-1906. s. 50 a 60.



58

HISTORIA MEDICINAEŠtúdie

1865, s. 101-111;75 Falánkság és ájulás az emésztés következtében 
(Žravosť a omdletie v dôsledku trávenia), Kórházi Szemle, 1865, 
s. 126-127; A hökhurut gyógytanához. Lochner tanár után (K tera-
pii pertussis. Podľa Lochnera). Kórházi Szemle, 1865, s. 350-354. 
Digitalinnali mérgezés. Couty de la Pomaerais tr. pöre. A „Schmidtsche 

Jahrbücher” után (Otrava digitalinom. Súdne pojednávanie s de la 
Pomaerais. Podľa Schmidsche Jahrbücher) Kórházi Szemle 1865, 
s. 58-66. A pozsonyi orsz. közkórház (Krajinská verejná nemocni-
ca v Prešporku). Orvosi Hetilap, 1865, s. 78-79; početné odborné 
prednášky v prírodovednom spolku, napríklad O súdnych pitevných 

nálezoch resp. o proštitúcii v Prešporku a ich úradnej evidencii
76 

Vyznamenania: 1898 kráľovský radca
Pamiatky: fotografia v 1856 − 1906 Emlékmű, za stranou 64.; zošit, vy-

daný na počesť 70. narodenia s fotografiou, obsahujúci aj menu na 
slávnostnej večeri 27. novembra 1909 u Palugyayho

WÜRTZLER, Gottfried

Meno, priezvisko a jeho varianty: J. Gottfried Würtzler, Würtzler János 
Gottlieb,77 Würzler Gottfr., Würzler Kristóf

Dátum a miesto narodenia: okolo 1780, Bratislava
Dátum a miesto úmrtia: okolo 1858
Rodičia a súrodenci: otec Johann Gottlieb Würtzler (1755 − 1838), kožuš-

ník; matka Zuzana Hoffman, dcéra pekára78 
Vlastná rodina: manželka Kristina Tereza Tirtsch, dcéra zlatníka Michala 

Tirtscha; zať Michal Torkos, podžupan Mošonskej stolice79 
Vzdelanie: 1801 − 1805 lekárska fakulta vo Viedni, v období keď písanie 

dizertácie bolo zrušené
Verejné (úradné) funkcie: 1817 − 1838 II. mestský lekár, 1838 - 1848 

(a ďalej)80 I. mestský lekár, lekár evanjelickej nemocnice81, lekár štu-

75 KISS, L.: Az l865-ös pozsonyi Kórházi Szemle – a magyaroszági kórházügy első folyóirata, s. 117-118; KISS, L.: 
Kórházi Szemle – Nemocničný obzor, prvý lekársky časopis Bratislavy z r. 1865, l. časť, s. 327-331, 2. časť, s. 490-496.  

76 ČERVEŇANSKÁ, Ň.: Vedecká činnosť lekárskej sekcie, s. 19.
77 TÓTH, Á.: „A polgárok józanabb része...“ Pozsony választott polgárai, 1790-1848. (Archontológia a prozopográfia), s. 272.
78 Ibidem, s. 272.
79 Ibidem, s. 272.
80 FALISOVÁ, A.: Verejné zdravotníctvo v Bratislave v rokoch 1770-1848, príloha l. 
81 DÖRNYEI, S. v liste autorovi 20. októbra 2003.
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dentov82, bol jedným zo zriaditeľov „zakurovacej skrine„ pre výpary 
sýry k liečbe kožných chorôb v Prešporku v roku 1817, spolu s I. mest-
ským lekárom Endlicherom83 

Záver

Vypracúvanie podrobných archontologicko-biografických profilov kladie 
veľké nároky na takto široko koncipované bádanie. Náš pokus o takéto pro-
fily mestských lekárov v Bratislave má určite veľa nedostatkov. Skôr z objek-
tívnych – obmedzená možnosť bádania v archívoch, knižniciach pre pandémiu 
- než subjektívnych príčin. Napriek tomu predpokladáme, že naše archontolo-
gicko-biografické profily budú osožné pre historikov medicíny a budú iniciovať 
archontologický výskum aj v iných oblastiach (napr. zoznamy župných hlav-
ných lekárov na území dnešného Slovenska).

Summary

Personell of the Office of Town Physicians in Pozsony in 1803 - 1919. 
An Experiment to Prepare their Archontology-biographical Profiles

László Kiss

Archontology deals with the study of historical offices and the people 
who held them. It is an auxiliary science of history and in Slovakia it is a rela-
tively young branch od sciences. There is a similar situation in the research of 
medical history. There is no easy-to-follow record of physicians of counties 
and free royal towns. A list of physicians up to the beginning of 19th century 
from the former Hungarian capital Pozsony (Presporok, Pressburg, today: 
Bratislava) was compiled by Norbert Duka Zólyomi in 1966 – although it 
was not yet labelled as archontology. The author continues this work try-
ing to compile a register of physicians (later official town-physicians) of the 
„long-term“ 19th century. He also attempts to prepare the archontologi-

82 Keď básnik Sándor Petöfi počas svojho pobytu v Bratislave ochorel, liečil ho „a diákok orvosa” Würzler. SZA-
LATNYAI, R.: Petőfi Pozsonyban, s. 31.    

83 MARSOVSZKY, J.- SCHÖNBAUER, M. – ENDLICHER, I.- WÜRTZLER,G: Schwefelräucherungs-Anstalt 

unter der Leitung der Komitäts- und Stadt-Physiker in Pressburg.
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cal-biographical profile of the above mentioned medical persons. The author 
presents the essential facts of the biography of physicians who are not in-
cluded in Hungarian or Slovak biographical dictionaries (for example Glatz, 
Lackner, Riebe, Stromszky, Würtzler).
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Jozef Miloslav Hurban a liečba jeho rodiny

PETER PODOLAN

Jozef Miloslav Hurban bol často v ohrození života, a to alebo z dôvodu násilia, 
ale častejšie kvôli ochoreniam.1 Pasívnu rovinu problematiky, teda prípady keď 
sa Hurban liečil alebo bol liečený, sme opísali na inom mieste.2 Prípady Hurba-
novej aktívnej spoluúčasti pri liečbe rôznych neduhov, čiže keď radil pri liečení 
alebo liečil v zastúpení, predstavujú podtému, ktorú sme sa rozhodli spracovať 
samostatne. Načrtnutú problematiku budeme prezentovať spôsobom materiá-
lovej štúdie, pričom sme sa snažili detailne a chronologicky sledovať anamnézy 
jednotlivých prípadov, tak ako to pramene dovolili. Výsledný obraz rekapituluje 
sumu subjektívnych dobových názorov, dobovej praxe laikov či úvahy bežných 
ľudí, hoci Hurbana rodinné i iné väzby spájali predovšetkým s intelektuálmi 
a vzdelancami. Optiku lekárskej vedy a jej metód v celkovom dobovom rámci, 
cez prizmu pohľadov iných lekárov ku konkrétnym prípadom, nebolo možné 
verifikovať kvôli chýbajúcim prameňom. Rezignovali sme tiež na všeobecné vy-
svetľujúce komentáre, ktoré by zasa text neúmerne rozširovali a zväčša majú 
ekvivalent v publikovaných edíciách použitých prameňov.

V prvom rade treba pripomenúť, že Hurban bol presvedčený o pozitívnom 
pôsobení homeopatie.3 Prirodzene išlo o dobové vnímanie jej metód, ktoré 
sa v danom období mohli javiť ako progresívne. Okrem vyslovene homeo-
patických liekov a postupov, Hurban používal a odporúčal aj metódy tradič-
ných liečebných metód, ako vodoliečba, kúpele, bylinkárstvo a tak ďalej.4 Jeho 
liečiteľské úsilie a poradenstvo možno dobre sledovať na materiáli z druhej 
polovice 19. storočia, keď sa snažil pomáhať pri liečbe svojej rodiny i širšieho 
príbuzenstva, napríklad Daniela Slobodu, Júlie Slobodovej, Samuela Jurko-
viča, Boženy Rolčíkovej (rod. Slobodovej), Františka Rolčíka, jeho farníkov 
a širšieho okruhu známych, prevažne z intelektuálnych kruhov, Ľudovíta Štú-

1 PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban v ohrození, s. 25-75.
2 PODOLAN, P.: Jozef Miloslav Hurban a liečenie, s. 182-192.
3 Podrobnejšie o Hurbanovom prístupe k homeopatii pozri Ibidem, s. 182, 185.
4 Porovnaj Ibidem, s. 186-187.
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ra, Jána Pravoslava Lešku, Štefana Križana, Karla Slavoja Amerlinga a iných.5 
Vplyv na vlastnú rodinu bol zrejmý, na homeopatické potencie si spomenul 
metaforicky v zmysle minimálneho pomeru/množstva aj jeho syn Svätozár 
Hurban Vajanský v novele Letiace tiene.6

Prejdime teraz k niektorým konkrétnym prípadom Hurbanovho liečenia – 
či už seba, alebo iných. V tejto časti chceme dať priestor reči prameňov, pre 
lepšiu ilustráciu prípadov, dobového nazerania i ukážky univerzálnej ľudskej 
reality a tragiky.

V auguste 1854 mal Hurban smolu: „…išol som napojiť koníka Tátoša. Neviem, 

čo som kedy zlého Tátošovi urobil; dosť na tom – on idúc od studne do maštale mňa ve-

dúceho ho na oprátke tak kopnul do pravého boku, že som sa hneď pominul, to jest zba-

vený povedomia na zem klesnul a dva raz, ako Anička hovorí, sa prekotil. Krik a plač 

Aničkyn ma vytrhol z nulého sna, a bolesť ukrutná, hlas stratený, dýchania nemožnosť 

sa mi dostavili. Tu zas prišla úzkosť – bo som sa cítil bližším smrti než životu. Prvý liek 

bola studená voda a obkladky, a za hodinu bol už aj lekár tu, Dr. Goth ze Senice.“

Zdá sa, že Hurban aplikoval vlastnú liečbu: „A tu počala sa kúra s osvedčením 

doktorovým, že nie je nebezpečenstvo; pijavice a nieštury a arnika na obkladky, a ja som 

už zdravý! Trošlička ešte bok ten ranený sa hlási…“.7 Pijavice poslúžili pri redukcii 
možných krvných zrazenín. Liečbu arnikou horskou (Arnica montana) spomínal 
Hurban podrobnejšie v inom prípade, tu však predpokladáme jej vonkajšie pou-
žitie (používa sa pri opuchoch, podvrtnutiach, vykĺbeniach). Pri „nieštury“ prav-
depodobne ide o Nieswurz, teda čemericu (rod Helleborus, čeľaď Iskerníkovité). 
Na Slovensku rastie v prírode iba na východnom Slovensku čemerica purpurová 
(H. purpurascens), v záhradách sa však pestovala čemerica čierna (H. niger). Z jej 
vlastností sa v tomto prípade hodil azda jedine jej antiseptický charakter.8

Hurbanov homeopatický prístup sa jasne prejavil pri liečbe manželky Anny 
Hurbanovej (1824 – 1905): „Tvoja Julka [Slobodová] a moja Anička chorujú porád. 

Anička bola skutočne zle velmi, na ten kŕčový kašel o toľko horšie, že to bola už recidi-

va; nuž ale lepšie je už, homeopatia sa zas potvrdila jako činná v organizme chorom! 

5 Bližšie pozri Ibidem, s. 186; KODAJOVÁ, D.: Život s perom, passim.
6 „V malých dávkach užívajú i slovenskú spisbu.« 

  »Homeopatických! Tridsiatej potencie!« 

  »Trebárs nech len účinkujú!« 

  »A ony do vás vlievajú plným prúdom iné mediciny.«“, HURBAN VAJANSKÝ, S.: Letiace tiene, s. 92.
7 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 1. septembra 1854, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda doku-

menty IV, s. 196.
8 HOSKOVEC, L.: Čemeřicí černou se vykuřovaly, passim. Cez preklad v nemecko-anglickom slovníku sme sa dostali 

k inej rastline, die wilde Nieswurtz (nem.), alebo Padowpipe, čiže Paddock pipe (ang.) – praslička (rod Equisetum). 
Z u nás rastúcich druhov sa dajú všetky použiť na vonkajšie ošetrenie, na vnútorné iba praslička roľná (E. arvense). 
Jej vlastnosti by sa pri spomenutom prípade hodili veľmi dobre pri regenerácii kože, kostí a tkanív, opäť má aj 
protizápalové a antiseptické účinky. KALTSCHMIDT, J. H.: Neues Vollständiges Wörterbuch, s. 449.
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Julenka bola na zajtra už vystrojena domov, […] V tom ale krísa nemoce predpovedaná 

doktorom nastúpila tejto noci u nás, Julka totiž velmi zoslábla a dostala menstruaciu, 

takže v tomto stave nemôže sa vydať na cestu… […] Geržo je doktor skúsený a homeopat 

velmi spravedlivý. Z jeho listov vidím jeho velikú povolanost lekársku, čo tak zriedka 

pri týchto alopatoch sa dá spozorovať.“
9

Nezdá sa, že bol Hurban vždy tak úspešný a musel sa domáhať Božej milosti: 
„Anička byla nemocna na ten svůj nezbedný kašlisko, Slavenka 8 týdnů vyležela, posad 

jen kuríri a portáši létali do N[ového] Mesta k Geržovi. Pomohl ale Pán Bůh. […] Deti 

také skoro všechny kašlaly. Byla to průba. Je již po ní – pomohl, pomohl Pán.“
10

Rok 1866 bol nebezpečným kvôli cholere, ktorú do českých krajín zavliekli 
pruské vojská. Júlia Slobodová (1822 – 1866) tomuto ochoreniu podľahla. Slo-
boda o tom písal podrobne najprv svokrovi Samuelovi Jurkovičovi: „V sobotu, ten 

svátek popoledni dostala moja ženuška běhávku silnú (už ju měla aj dopoleně, ale jen 

jeden neb dvakrát) a cítila sa velmi slábnút. Poslal sem hned doktorovi [Leopold Toff 
z Bystřice pod Hostýnem], který sem chodívá z příčiny veliké u nás panující cholery. 

Dr. právě nemohl přijít, ale poslal prášky. Ale než posel přišel (za 4 hodiny) z Bystrice, 

už dostala Julka zvracání a hned na to krče do lýtek. Já sem ju sám třel octem celú noc, 

každých 6-10 minut. Miloslav o desáté v noci běžel sám k doktorovi, přišel o 1. hod. po 

půlnoci; doktor nemohl jít, poslal jiné prášky i mediciny, naučení atd. Dávali sme kaž-

dých 10 minut jeden, všecko sme dělali; zvracání, běhavka, křeče nepopúštali, spíše se 

rozmáhaly. Miloslava unaveného sem o 3. hod. poslal na hůru spat, Božena šla do zadní 

izby spat o desáté už. Já sem zůstal sám s ubohou, prevlékal sem ju, obsluhoval, a nebylo 

jedinké minuty k odpočinutí. Pořád víc a víc ochládla. Ráno o osmé přišel doktor (vče-

ra, v nedělu); sám jí třel studené ruky, očkoval jí pod kožu na životě jakýmsi ostrým 

tenkým stříkáčkem nejakú tekutinu, protože vše zvracela, co požila. Krče ulevily, aj 

zvracání, průjem porád trval; tehly horúce sme obkládali, télo aj nohy sa zahříly, už sme 

měli naděju, jen ruky a hlava, krk studené byly. Tak sme pořád pokračovali; doktor 

popoledni odešel, naporučiv, co mám robit. Ale asi o třetí dostala bolesti, myslím krče, 

do života, veliké bolesti, nic nebylo platno, cokoli sem délal, bolesti neustávali ani na 

sekundu. Trel sem život, mediciny podával, žízen nesmírná, vodu pořád pila, dolní tělo 

teplé, horejší jak led studené. Tak přešla v bolestech noc. Na ráno trochu utišila bolest, 

ale předce trvala porád, časem a zmáhajíc, časem ulevujíc. Vždy chuděrka, sto a stokrát 

volala: „Bože náš, buď pri nás, buď v nás, buď vůkol nás, smiluj sa.“ Člověk by byl srdca 

urval, kdyby mohl. Boženě nebylo dobře, tu sem poslal večer spat, Miloslav šel na hůru 

až po půlnoci. Já pořád na nohách; průjem sa obnovil, dával sem porád kvapky, kladl 

9 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 19. marca 1858 in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty IV, s. 230.
10 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 20. apríla 1860, in: Ibidem, s. 251.
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sem ju bez prestání na nočnák a zas dolu, přikrýval, potěšoval. V žaludku mi bylo zle 

z toho nepřetrženého výparu, všecko sem za každým sám vynášal na dvůr a vyplacho-

val. Dívka šla spat. O ¾ na 10 dnes Bohu dušu oddala.“
11 

„K desáté hodině v noci, v nedělu (9.), přitížilo nesmírně mojí Julce ve vnitřostech, byl 

to zánět nějaký neb křeče. O půlnoci sem sa jí tázal, zdáliž by nechtěla Svátost krve Páně 

přijmúti. „Ach čím spíš, tím raději,“ odpovědela. Načež s tlukúcim a krvácejícím srdcem, 

tresúcími se ústy, sám ledva na nohú stoje, přislúžil sem jí drahou Večerí Beránka, jenž 

snímá hříchy světa. Ještě do půl 10. ráno se súžila, pak tiše ducha vypustila. S Milosla-

vem sem sdělal z lože drahú mrtvolu; Boženu sem ani nepřipustil.“
12 Hurbana o tom 

informoval svokor Samuel Jurkovič.13

Ochorenie ohrozovalo aj Slobodovu dcéru Boženu (1851 – 1922): „Božena 

dostala béhávku, doktor jí dal prášky. Dnes leží v posteli, užívá prášky, pije kamily; včil, 

jak toto píšem o 10. h[odině] večer, potí se velice, už sa dvakrát převlékala. Těším sa, že 

z toho vyvázne.“
14 Predpoveď sa Slobodovi nakoniec splnila: „Božena nemohla ani 

jít na cinter, ležela dom na prudkú běhavku, avšak sme jí s milostí boží pomohli – už 

chodí, ač slabá.“
15 „Božena hledí domácího pořádku jak může, nohy ju bolívajú na večer, 

ale to je tak z unavení.“
16 

Následne postihlo ochorenie aj Daniela Slobodu a jeho syna Miloslava: „Já 

už 60 ba více hodin nespím, už dvě noci sem nebyl svlečený. […] Já nejsem v stavu slo-

va k lidu promluvit, hlas sa mi zajiká a v hrdle hatí.“
17

 Obával sa, že nebude môcť 
viesť pohreb 11. septembra 1866, ale nakoniec to zvládol:18 „V sobotu (15.) cítil 

sem já na sobě i v sobě něco neobyčejného. Z půlnoci na ráno sem dostal silný průjem, 

rychle jedno za druhým, cítil sem velikú náchylnosť k zvracání a jakési trnutí v celém 

těle. Pil sem kamilky, průjem ulevil. Přišel doktor. Celú nedělu i pondělek sem se 

11 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 10. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty V, 
s. 411-412.

12 List Daniela Slobodu Jozefov Miloslavovi Hurbanovi 18. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda IV, s. 331. 
Alternatívny záznam udalosti Sloboda podal aj vo svojom denníku: „Dne 8. Sept[embra] v sobotu popol[edni] dosta-

la Julka běhavku, o 3. hod. poslána Rozina Šimková do Bystřice k d[okto]rovi. Prášků. Než přišla, dostavilo se i zvracání 

a krče v lýtkách. Miloslav šel o 10. večer do Bystřice – o 1. hod. po půln[oci] přišel, donesl prášků 6 na zvracání (v hodině 

jich užila). Pak zvrátila silně, a již ne více. Průjem pořád. Dne 9. v ned. Ráno přišel Dr. Toff. Tehly sme obkládali, ruky třeli. 

Dr. pod kůži okuloval tekutinu (morphium? či opium?). Dolní část těla a nohy se zahřály, horní však ne, ruky studené. Po 

poledni se dostavily křeče (neb zánět, palčivost) v životě, celú noc trvaly. O 1/2 12 sem ju svátosťou zaopatřil. 10. V pondělí 

o 3/4 10 ducha vypustila. 11. V úterí o 4. hodině pohřeb,“ FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty I, s. 203.
13 List Samuela Jurkoviča Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 14. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda doku-

menty IV, s. 330.
14 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 10. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty V, s. 412.
15 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi 18. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumen-

ty IV, s. 331.
16 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 11. októbra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty V, s. 413.
17 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 10. septembra 1866, in: Ibidem, s. 412.
18 Ibidem, s. 412; List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi 18. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel 

Sloboda dokumenty IV, s. 331.
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nepřetrženě potil. Dnes sem trochu vstal a píšem ti tyto řádky. Bůh milý mne proza-

tím vytrhl, ač nedím, že sem již ven. Jsem velice mdlý, Miloslav sa též porád potí, ač 

nápady cholery, díka Bohu, necítí.“

Miloslav Sloboda (1844 – 1920) nakoniec neochorel. Aj novina, že na chole-
ru zomrel Samuel Jurkovič, sa našťastie ukázala ako nepravdivá.19 V tejto situácii 
chcel Hurban švagrovi pomôcť a poslal mu osvedčený liek: „Posílam Ti velmi zna-

menitý lék homeopatický s návodem k užívání. Z 500 choleromocných ani jeden neze-

mřel v Neapolu, kterí užívali všichni tuto medicinu. Prosím Tě, šetř se a bůh milostivý 

zachraniž Tě nám a Tvým milým.“
20 

Nevieme o aký liek išlo, či bol Slobodovi užitočný, ďalej ho nespomenul, hoci 
ochorenie sa znovu vrátilo: „Já jsem tak tak na nohách; jak sem za týden po pohřebě 

ochorel, za tri dny sem už stal, ale za týden sem podruhé onemocnel, průjem silný mne 

zas na lože složil, ale za dva dny sem opět povstal. Teraz jsem zdráv, ale slabý trochu.“
21

Ďalšia skupina rád a liekov, ktorú Jozef Miloslava Hurban spomína, sa 
týka reumy. Nevedno či s ňou súvisí už záznam z roku 1855, keď sa pokúšal liečiť 
Daniel Sloboda: „Já už s rukou možem zas hýbať, ale teprv od tohto pondělka a úterka. 

Tá hlúpá nátcha vlezla mi ješté aj do lokta, a tu sem s rukou nemohl nic počat, od bolesti 

aj od nevlády. Zahodil sem teda všecko nakurování minulé soboty, máčal sem celú ruku 

v studené vodě a hned teplým utěrákem ovinul, a to sem robil v krátkých chvílách co 

možno jedno po druhém, nu to mi už v nedělu trochu ulevilo, v pondělí bylo lépe, v úterí 

ještě lép, dnes už možem aj písat, jak vidíš.“
22 

Skúšal sa liečiť zrejme aj pomocou homeopatického aparátu propagovaného 
od roku 1848: „o opravdivém červeném Lebensveckrovi Ti nejdem psat, ale o mojem 

černém dřeveném, který pravě dnes sem potřeboval. Do nohy mi vstúpilo revma, proto 

sem si několik rár [rán?] nasadil, uvidím, jak bude učinkovat.“23 Išlo o „liečebný“ 
nástroj, „Lebenswecker“, hlavicu s ihlami a rukoväťou, ktorý vynašiel Carl Fri-
drich Baunscheidt (1809 – 1873). Princíp liečby spočíval v prepichnutí pokožky 
zväzkom cca 30 ihiel natretých dráždivým olejom. Ranky mali stimulovať liečbu 
takmer všetkých mysliteľných neduhov.24

19 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 18. septembra 1866, in: Ibidem, s. 331-332. Alternatívny zá-
znam udalostí znovu v Slobodovom denníku: „15. Popol[edni] v sobotu jsem slabý. Na svitání mám průjem – slabost 

– Dr. Toff přišel. Ležím celý den, potím se. 17. Ležím pořád. [...],“ FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty I, s. 203.
20 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 17. septembra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda doku-

menty IV, s. 330.
21 List Daniela Slobodu Samuelovi Jurkovičovi z 11. októbra 1866, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty V, s. 413.
22 List Daniela Slobody Júlii Slobodovej z 2. augusta 1855, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty VI, s. 121.
23 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 22. decembra 1861 in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda doku-

menty IV, s. 277-278. „Červeným životabudičom“ zrejme myslel Sloboda víno, alebo nejaký likér. S Hurbanom 
o ňom asi žartovne „diskutovali“ v liste, ktorý sa nezachoval.

24 Pozri SPENNEMANN, D. H. R.: A Baunscheidt Homeopathic Medicine Kit, passim.
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V roku 1867 sa Anna Hurbanová (1824 – 1905) začala sťažovať na bolesť 
v rukách. Hurban to pripisoval veku.25 Ochorenie sa opakovalo: „Moje Anička 

síce trochu reumatickou zimou bola trápená, ale vďaka homeopatii za tri dni bola 

von z toho.“26 Slobodu zrejme príklad zaujal, lebo mal podobné problémy: „Já 

mívám revmatické bolesti již pár roků; s proměnami počasí střídají sa aj ony. Hned 

pravá a zase levá noha, hned jedna a zas druhá ruka mi takřka zdřevení tak, že ani 

péra neudržím.“
27 Preto mu Hurban radil: „Ja som tiež býval na reumatizmy často 

chorý; homeopatia a vzdechopatia mi celkom posbodli [?] z blata. Ja spávam pri otvo-

renom okne a myjem sa celý každy den studenou vodou. Pri najmenšom ale pocítení 

reumatizmu v kostiach ľahnem a užijem […], hned Bryonia-Alba; hned – najmä keď 

sa žalúdka domáha nemoc – arsenicum album a aconit. nappelus, alebo pri znakoch 

prestydnutia Nux dornica. Pri štípani v kostech potrieť úd a pár kvapkami Arnica 

spiritus; alebo Pond [?] extrakt Hamomelní [?]. Ale najmä to spávanie pri otvore-

nom okne, to je pravý balsám. Plúca sú rano ako znovu obživené, dýchajú tak veselo 

a čerstvo, jako nikdy predtým. Už 2 ½ roku to praktikujem ja i Anička. Slúži nam 

to obom velmi dobre, najmä oproti nastydnutiam a chorobam orgánov šlajmových. 

Okno nech je tak otvorené, aby neťahal vzduch. Ja mám v kúte postel, oproti celé okno, 

všetky fliegle dokorán otvorené. V zime som mával len horné fiegle otvorené. Zavreli 

sa iba rano, keď mi dievka zakúrila chyžu a doniesla šaf vody čerstvej. Nuž Danko 

môj oprobuj, ak potrebuješ dačo z homeo[patickej] apotéky, odpíš a ja Ti srdečne 

rád pošlem. I však si ty neni predsudkami proti homeop[atii] zaujatý, ako mnohí ku 

svojej škode.
“28

Slobodova dôvera k homeopatii však nebola tak veľká, ako Hurban pred-
pokladal: „Nuž o té homeopatii. Já nejsem předsudkami proti ní tak zaujatý, jako 

byl, pamatuješ-li sa, ten pán Stadtphysicus a kriminální lékař města Olomúce, Dr. 

Šimko [Ján Bohumil Šimko], který – škoda, že tu jeho brožúrku proti hom[eopatii] 

nemám – vypravoval a posměškoval, že v Prešporku nějaký homeopat ucvrkl kapku 

homeopatické medicíny do Dunaja, a pacient v Pešti v určitú hodinu musel z Dunaja 

do džbánu vody nabrat a tu vodu na lačný žaludek po kávové ližičce užívat. „Amsi, 

broneid“ říkával můj [Pavol] Bilnicza. Každý pro domo suo. Tedy bych Ťa prosil 

z Tvé apatéky o nějaké prášky neb pilulky, já nevím jaké. Ono je to všecko jedovaté 

25 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 2. decembra 1867, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumen-

ty IV, s. 342.
26 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 3. marca 1881, in: Ibidem, s. 347.
27 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 8?. marca 1881, in: Ibidem, s. 350-351.
28 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 17. mája 1881, in: Ibidem, s. 354. Bryonia-Alba – posed biely, 

arsenicum album – oxid arzenitý (As2O3), aconit. nappelus – prilbica modrá; Nux dornica [!] [vomica] – strychní-
novník indický, Arnica spiritus – alkoholový extrakt z arniky horskej (Arnica Montana), Pond[?] extrakt Hamo-
melní – hamamel virgínsky (Hamamelis virginiana), pozri aj poznámky č. 29, 30.
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a otravité: Arsenik, Bryonia, Aconitum, Belladonna, Nux vomica, Datura, Hyoscya-

mus a jak se to všecko jmenuje. Při proměnách počasí mna to napadává v klúboch, 

v zápěstí, v rameně, v koleně střídavě mi to chodí – Glieder – či Gelenkrheumatismus. 

Teraz sem si z Vídňa objednal jakýsi Gichlfluid, též od takového krucinál – či krimi-

nál – doktora, Fr. Kvizdy. Pán Dr. [František Jan] Kvizda léčí i krávy a koně, když 

mají kvizdačku. Snad jsú Ti, aspoň dle jména, známé Korneuburské jeho prachy, 

s kterýma kde jaké noviny a časopisy zaprašuje. Studenou vodou sa také hlavu, prsa, 

od študentské paméti umývám, časem i celé tělo. V létě míváme okna otevřené celé dni 

a noci. Ale víš, milý švagerko, kdo táhne už do osmého křížku (72. rok), pro takového 

je už málo léků na světe. Já už čujem anjelíčky zpívat.“29

Hurban švagra nesklamal a poslal mu liečivá označené názvom na papieriku 
ako aj popis ich užívania: „Teraz teda k homeopatii. Posielam Ti vybrané lieky, ktoré 

sa uživajú takto. Na lačný žalúdok, vždy pred jedením aspoň hodinou a dvouma po je-

dení vždy hlt – asi za kávovú ližičku, lebo i jedaciu malú; dá sa 5 zrneček do ½ žajdlíka 

čerstvej vody a rozpustí sa v nej liek. Potom sa pohárok drží zakrytý šálkou spodnou 

v temnom, studenom mieste. Pri akutných bolestech užíva sa častejšie, kupr. každú ho-

dinu, lebo každé dve, pri popúšťaní bolestí každé 4 hodiny, alebo i len dvakrát denne, 

vždy včasne ráno a pri líhaní na noc. Na papierku je udaný liek, a tuná Ti prikladám 

symptomy, ktoré hlavne pokazujú, ktorý liek je označený k užívaniu.

Tak kupr. Pulsatilla. Hlavný liek pri bolestach reumatických, ktoré vandrujú od úda 

k údu. Keď sa zhoršujú bolesti večerom a v noci, a zdá sa lepšie na čerstvom povetrí etc.

Acorictum napeltus. Hlavný liek pri reumatismu a lámke (Gicht). Menovito súcha 

horúčost, zimničné otrasy snád, oheň ve tvári. Trhanie, pichanie, v noci zhoršenie. Zhor-

šenie pri požití kávy, vína, piva etc.

Bryonia alba. Tiež hlavný liek pri reum[atických] nemocach, zvlášť keď to bodá a pi-

chá v chorom úde, najmä v záhyboch, koľkorazkoľvek ohybujúcimi údami. Hlavy boľ, 

zimničenie, gastrické žlčové nápady. V tomto páde dobre bude vziať dva poháriky, a dať 

do jednoho 5 zŕn acor[ictum] a do druhého 5 zŕn Bryon[ia] a užívať zámerečne každé 

2 hodiny, hned z jednoho, hned z druhého lieku. Chamonilla po prestydnutí z prievanu 

29 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 20. mája 1881, in: Ibidem, s. 356-357. O Jánovi Bohumilovi 
Šimkovi (Schimko) pozri MATOUŠEK, M.: Dr. Šimko, s. 16-18. Tri vydania jeho spisu proti homeopatii vyšli 
pod názvami: Das Hahnemannische System in der mathematischer und chemisch-geologischer Hinsicht betracht und 

wiederlegt (1828), Die homöopathische Heilmethode in mathematischer und chemisch-geologischer hinsicht betrachtet 

und wiedergelegt (1829) a Le système de Hannemann consideré et examiné sous le point de vue mathemathique et chi-

mocogeologique (1829). Sloboda zrejme čítal niektorú z nemeckých verzií. František Jan Kvizda bol lekárnikom 
v Korneunburgu, kde viedol silne mediálne podporovaný obchod s liečivami najmä pre hospodárske zvieratá. 
Pozri FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty IV, s. 358. Arsenik – oxid arzenitý (As2O3), bryonia – posed 
biely, Aconitum – prilbica modrá, Belladonna – ľuľkovec zlomocný (Atropa belladonna), Nux vomica – strychní-
novník indický, Datura – durman obyčajný (Datura stramonium), Hyoscyamus – blen čierny (Hyoscyamus niger), 
porovnaj poznámku č. 28, 30.



72

HISTORIA MEDICINAEŠtúdie

a v nervóznom nepokoji, hádzaní sa sem a tam, zima, pot, zapálenie jednej časti tváre 

atd. Calcaria corbonica.[!] Lamka navracajúca sa pri premene počasia, najmä v mok-

rých plúšťach. China. V slabosti tela, pri pote oslaujúcom tela síly. Prozatím máš dosť. 

Z každého lieku vrátej dóz, ktoré opatrované v suchu na roky a roky držia svoju liečivú 

vlastnosť. Dávka Ti je známa. Len nie korenaté a spirituosne, nie octovú kyselinu, os-

tatne sa všetko užívať može. Často jesť a vždy málo.

Rauščoper[?] sa nesmie pod užívaním piť, bo je to tiež liek, a lieky jesť je hlúposť, 

iba ak sa berú proti nemoci. No už dla najlepšieho vedomia som Ti tu poznačil všetko.

Nux vomica jeden z najheroúčnejších[?] našich liekov je „angegeigt“ [angezeigt] 
v reumatisme iba pre korheľov, preto ti ju neposielam.“30

Sloboda sa poďakoval za liečivá31 ale zdá sa, že sa do ich použitia nenáhlil. 
Spomenul si na ne až v roku 1883, keď ich s úspechom využil.

„V decembri minul[ého] roku měl sem v pravé noze a v kluboch pravé ruky dosti 

silné revma již 3 neb 4 dny, tu sem si zmyslel na ty Vaše hom[eopatické] dryáky, pra-

vím, pomož co pomož, užil sem, a třebas sem veliké víry neměl, pomohlo mi; hned ráno 

na to sem sa hodne zmyl a od té doby nemám lúpaní. V júni měli sme špatné ba skoro 

mrazivé časy, tu mna zas něco rev[matického] nadcházelo, ale brzo pominulo.“ Pravá 
ruka ho však trápila naďalej.32 Problémy s ňou však nesúvisel len s reumou: „To 

moje psání; jen literu za literkou klást, každou chvílkou péro odkládat, aby mi samo ne-

vypadlo, to je mizeria. Proti tomu, čili od toho ani homeopatia nepomože. Prsty ztrnulé, 

vždy studené a zimomrivé a to už od dávnejších roků; kdysi sem držal vola za rohy a tu 

sa mi žíly na pravé ruce natáhly a prsty vlády pozbyli.“33 Tu už Hurban rezignoval na 
liečenie: „Lutujem Ťa, že tak ťažko Ti prichodí písať, veru staroba, choroba!“34 Slobodu 
bolesti spojené s reumou, tŕpnutie prstov a ťažkosti pri písaní, ktoré spomínal 
azda v každom liste, no i faktická nemožnosť chôdze neopustili a bol nútený sa 
s nimi zmieriť.35

Hurbanove kúry proti reume však mali byť aj naďalej úspešné pri liečbe jeho 
manželky: „Ona tiež chorela mi na lámku reumatickú v levém rameni a chuderka už 

30 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 3. júna 1881, in: Ibidem, s. 358-359. Pulsatilla – poniklec, 
Acorictum napeltus – prilbica modrá; Bryonia alba – posed biely; Chamonilla/ Chamonilla vulgaris – harmanček 
pravý; Calcarea carbonica – uhličitan vápenatý (CaCO3); China/China rubra – chinínovník páperistý (Cinchona 
pubescens); „Rauščoper“ sme nedokázali identifikovať; Nux vomica – strychnínovník indický (Strychnos nux-vomi-

ca), pozri aj poznámky č. 28 a 29.
31 Podľa denníka korešpondencie, v liste Hurbanovi z 14. júna 1881, ktorý sa nezachoval, in: Ibidem, s. 360.
32 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 21. júla 1884, in: Ibidem, s. 364.
33 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 29. júla 1884, in: Ibidem, s. 371; podobné listy Daniela Slobo-

du Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 5. februára 1885 a (najpodrobnejšie) Karlovi Slavojovi Amerlingovi z 22. 
októbra 1883, in: Ibidem, s. 381; FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty II, s. 18.

34 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 7. augusta 1884, in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda doku-

menty IV, s. 374.
35 Porovnaj List Daniela Slobodu Anne Hurbanovej z 13. marca 1885, in: Ibidem, s. 397.
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sa chystala k dlhému utrpeniu aneb skorému rozlúčeniu sa so mnou a s Vami. Ale Pán 

je milostivý a homeop[atickým] lékům naším dáva pôsobivosť želanú k životu. Takže za 

týdeň bola uzdravena. Již se lúčila i s Filipovem [Filipovské údolí], a hle, ve Filipove byla 

a s paňou [Jozefínou] Černochovou bavily se obapolně s pochvalovaním si homeopatie, 

lebo i tato vznešená naša representantka literatury na Morave podobne trpela na lámku 

v rameni a podobne homeopaticky vyliečena bola.“36

Sloboda sa s Hurbanom radil aj pri ďalšej príležitosti. Pri nastupovaní do 
saní 4. decembra 1884 sa pošmykol na lade a poranil si svaly a väzy na nohách: 
„Na druhý den mi pravé koleno opuchlo jak veliký hrnec (levé kol[eno] méně), máčal 

sem špiritusem, opuchlina za pár dní zmizela, ale bolest zůstala, jen s velikou nesnází 

sem mohl chodit. Nuž dnes jsú už dva měsíce, co ťažko o palici chodím; keď sa zasedím 

anebo ráno z postele slézaje, ledva se možem na nohách udržet, teprv až sa trochu 

rozchodím, je o něco lépe.“
Silne mu to sťažilo aj možnosti výkonu kňazského povolania: „Kolik sem už 

skleniček opodeldoku vymazal, tuším to nemnoho pomáhá. Nejhůř je mi na kancel 
[kazateľnicu] vylézat. Tu sem sa rozpomenul na Tvoje, švagerko, zázračné mediny; 

zatím ale pochybujem, žeby ony v podobných nehodách účinkovat mohly, tak jako 

sotva učinkujú při úrazu, zlomenině a jiných ranhojičských pádech. Předce ale po-

hlédni do Tvé doktorské knihy. Vím, že bolest ze silného natažení a namožení žil neb 

svalů po leta trvati může.“37

Hurban sa prirodzene snažil pomôcť vlastnými skúsenosťami: „Teraz k dok-

torstvu! Ja som pred dvema roky utínal v zahrade suché ratolesti, vysoce nad hlavou 

tna, tak sem natáhl žily a svaly, že sem dlho cítil bolesti v ramenách. Myslel som 

najprv, že to samo sebou odejde, ale čím dal tým horšie bolely ramená a v svaloch 

bolesti cítil som. Užíval sem vnitrne Arnica montana 3 a potíral jsem s Arnica spiritus 

obolenú údy. A uzdravil sem údy a odtedy dal pokoj takému napínání svalů. Mne 

práve vyšla Arn[ica] mont[ana]. Ale máme dobrú hom[eopatickú] apatéku ve Víd-

ni. „Dr. Jos Girtlers Homeopatische Apotheke. Freiung No 7.“ Daj si z té dodat Arnica 

mont[ana] 3. Streukugelchen a pak flašku Arnica spiritus. Tímto Ar[nica] sp[iritus] 

potírej si ráno a na noc bolavý úd a užívej z kuliček arnikových, pět kuliček na dosu, 

do pol žajdlíka vody studničnej, ráno a noc za ližičku kávovú po 4 dny. Potom s uží-

vaním prestať, až zas za týden, 4 dni užívat. Nebrať ale […], až pokud neustane bolest. 

Znaksalbecie[?] alopatické všecky vyhoď ven oknem. Ty nepomohou! Homeo[patika] 

jiste pomáhají. Na kancel nevystupuj. Daj si stoličku do oltáre a tak kaž. […] Nás le-

kár, vídenské fak[ulty] chovanec, známé to stokrát již kompromitovaně neprítelkyne 

36 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 25. júla 1884, in: Ibidem, s. 367, 370.
37 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 5. februára 1885, in: Ibidem, s. 380-381.
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homeopatie, Dr. Šimko v Senici, priateľ náš a národovec len hlavou krúti nad mojou 

kúrou hom[eopatickou]. On by ma bol dĺže na reči držal, kebych sa mu bol sveril. 

Darmo je ars no habet osorem, nisi ignorantem, a tak je to i s homeopat[ií].“38 Pro-
dukty z arniky si Sloboda objednal.39

Avšak ani Hurban nebol vždy pri liečbe seba úspešný: „…snad ste i niečo po-

čuli, že som bol chorý, […] Zlé som mal vianoce! O poludnách v Štedrý deň, priam ako 

som Amen dopísal na kázeň – schytily ma prenesmierne bolesti v žalúdku. Zapálenie 

s kolikovými boľami hodily ma na posteľ. Potom prišla zima, horúčava po celom tele, 

bezvedomia, blúznenia až do 2 hodin po polnoci! Anička vystála hrôzy a prístrachy, 

a podávala mi lieky homeopatické, ktoré som si pri líhaní do postele nachystal. Pomysli 

si účinok ozaj zázračný! Ja na prvý vianočný sviatok všiel do kostola a sediac v oltári 

kázal som tak, že ma celý zástup očul. Nešpor odbavil učiteľ. Ja ľahol a mediciníroval 

zas len dalej, na Štepána i kázal som i prisluhoval sviatost oltárnú zástupu početnému. 

A zas ľahol atd. Nemoc bola porkonfundovaná, ale nie vyliečená, lebo som neprial si 

odpočinku. Následky toho všetkého boly, že som 29. januara dostal recidivu a obľahol na 

novo…“ Tentoraz už svoje sily nepreceňoval a našiel si zástupcu.40

Hurban mal zrejme vplyv na liečebné návyky v rámci celej rodiny, ako sa 
ukázalo pri prípade z roku 1882. Niekto z rodiny (Emília Jurkovičová a Juraj Jur-
kovič?) poslal „homeopatické“ lieky ešte skôr než samotný Hurban. Išlo o prob-
lémy Boženy Rolčíkovej, rodenej Slobodovej, dcéry Daniela Slobodu, s ktorou 
sme sa stretli pri epidémii cholery v roku 1866.

„Nám také nemoc nechce dopřáti odpočinku, Božena má již 6 nědel silné bolení 

hlavy, které nechtělo ustoupiti, ani když jsme ve Vizovicích poradili se doktora, ani 

když jsem se ve Vizovicích poradili se doktora, ani když zavolán jsa k nám, léky pře-

depsal, teprv třetí povolaný doktor předepsal lék, který zdá se, že poněkud účinkuje. 

Je jí alespoň tak levněji, že může choditi, ač jenom po chvílích, kdežto dříve musila 

ležeti celý den, nechtěla-li míti bolest a v noci ani nejúplnější klid nebyl platným. Teď 

aspoň v noci má trochu pokoj.“41 
Aspoň podľa pacientky, lieky poslané z Brezovej pomohli: „Chválabohu, je jí 

již hodně lépe a doufáme, že se úplně pozdraví, jak jen nastane stálejší pěkné počasí. 

Ani nevím, po čem jí bylo aj je lépe, zdali samo od sebe, či po lécích homeopatických, 

z Březové jí poslaných. Tři doktoři, s nimiž jsme se radili a z nichž dva byli u nás, 

nespomohli pranic a 15 zl. Jež léčení stálo, nadarmo jsou vyhodzeny. Tento nevýsledek 

zapříčiněn jest bezpochyby tím, že ve Vizovicích v tu dobu každou chvíli byl doktor 

38 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 12. februára 1885, in: Ibidem, s. 383-384.
39 List Daniela Slobodu Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi z 15. februára 1885, in: Ibidem, s. 386.
40 List Jozefa Miloslava Hurbana Danielovi Slobodovi z 12. februára 1885, in: Ibidem, s. 382.
41 List Františka Rolčíka Danielovi Slobodovi z 23. apríla 1882. in: FIŠER, Z. (ed.): Daniel Sloboda dokumenty VI, s. 360.
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jiný a nemohl ji tedy léčit doktor jeden. Bylať to nemoc velmi zlá; ve dne nemohla Bo-

ž[ena] abi rukou pohnouti, aby hned prudké bolesti neměla, kteréž se utišili poněkud, 

když tiše ležela. V noci pak ani nejklidnější poloha bolestí jí neuchránila. Nyní však, 

jak jsem již psal, je lépe o mnoho, můžeť už choditi, do kuchyné nahlédnouti ano 

i vařiti a v zahradě něco dělati, a to je už mnoho. Ona silně věří, že to má co děkovati 

homeopatickým lékům z Březové. Také Dr. Hurban poslal jí psaníčko a léky, kterých 

už snad nebude potřebí.“42 
Po čase sa pacientke uľavilo, no bolesti neprestávali: „Božena cítí se už celkom 

zdráva, ač vždy ještě bolení se jí po chvílích vrací, jmenovitě, když je zamračeno a když 

delší dobu masa nejedla. Pan farár Češek jí radí, aby jak jen bude moci, šla do parních 

koupelí vsetínských, neboť nemoc ta je prý revmatizmus a parními lázněmi nejlépe že 

se vyžene, jinak prý že se jí bude vracet rok co rok. Rád bych se v té věci poptal p. Dr. 

Toffa o radu.“43

František Vladimír Rolčík (1883 – 1941), syn učiteľa Františka Rolčíka 
(1824 – 1944) a Slobodovej dcéry Boženy sa narodil 6. mája 1883. Chlapec mal 
viaceré detské zdravotné problémy a počas ich riešenia si rodičia vypestovali dô-
veru k doktorovi Svobodovi vo Vsetíne.44 „Malý Vladimír také byl zdráv, až nyní 

se zdá, jakoby ho v úšku bolelo. Při tom však je dosti veselý, směje se a jen po chvílích se 

zdá, že ho cosi zabolelo.“45 Všetky deti Rolčíkovcov boli postupne choré v druhej 
polovici decembra 188346 a v lete 1884 boli očkované proti osýpkam.47

Ochorenie, ktoré nás najviac zaujíma, v pravej forme vypuklo na konci roka 1884:
„…s Vladušem máme starost, zdá se nám, že neslyší dobře, co v létě již počínal 

mluvit, to nyní zapomněl, snad musíme zas s ním k doktoru Svobodovi jít, jen čekáme, 

jestli mu to samo neodejde, až by mu zuby vylezly.“48 Ako je zreteľné z ďalšieho 
listu, už vtedy asi požiadali o radu Hurbana: „S Vladušem máme velikou starosť, 

pomyslete jen, on nic neslyší aneb jen velmi málo, a také nic nemluví, ač jinak zdá se 

býti dosti bystrým. Teklo mu tyto dny dlouho z pravého ucha, vystřikovali jsme mu 

to, ale nevím, zdali lépe bude slyšeti. Musíme s ním k doktorovi Svobodovi na Vsetín. 

Z Uher nám sdělili mínění p. Hurbana, že snad mu to přejde bez doktorování, až mu 

zuby vylezou. Trápí nás to velice.“49 

42 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 24. mája 1882, in: Ibidem s. 361.
43 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 29. júna 1882, in: Ibidem, s. 363.
44 Listy Františka Rolčíka Danielovi Slobodovi z 12. augusta 1883 a Slobodovcom z 17. augusta 1883, in: Ibidem, s. 385, 386.
45 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 14. decembra 1883, in: Ibidem, s. 390.
46 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 1. januára 1884, in: Ibidem, s. 392.
47 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 10. júna 1884, in: Ibidem, s. 400.
48 List Boženy Rolčíkovej Slobodovcom z 29. decembra 1884, in: Ibidem, s. 409.
49 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 16. apríla 1885, in: Ibidem, s. 417.
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Ani o štvrť roka sa veľa nezmenilo: „S Vladušem máme také starosť, není to s ním 

nic lépe, je pořád hluchý jako peň. Až nový doktor sa tu usadí, dáme mu uši zrcátkem 

prohlédnouti. Pravil nám, abychom to poodložili do září.“50

V septembri teda s chlapcom ozaj navštívili odborníka Jána Alexandra Lá-
nyho (Lányi) z Maglódu (1836 – 1920) cestujúceho z Viedne: „S Vladušem je to 

pořád stejné. Do Zádvěric byl jsem psal, že tam přijedeme, až tam p. Dr. Lány bude, 

avšak bylo nám sděleno, že p. Dr. přijede jen do Ratiboře. Jel jsem tedy s chlapcem tam. 

Pan Dr. měl sebou instrumenty, jak pí Opočenská jménem mým poprosila, prohlédl 

ochotně uči s použitím zrcadla ušního a trychtýře, pak řekl, že levé ucho snad by mohlo 

být uzdraveno, možné prý, že i jen pouhým vystřekováním, avšak pravé že neposky-

tuje velké naděje. Blána bubínková je prý následkem sypanic, jež chlapec měl, ztlustlá, 

jen že při levém méně. Pokusil se sám ucho vystříkati, však nešlo to najednou, i předep-

sal mi rozředený glycerin každý večer vložený do ucha kapati a pátý den vystřikovati. 

Učinili jsme tak již dvakrát, ale bez patrného výsledku. Pokračujeme však v tom, ale 

zdá se mi, že předce snad ke konci bude nezbytno, jeti s ním do Vídně.“51

Ukázalo sa teda, že sa Hurbanovi stanovenie diagnózy na diaľku ani prog-
nóza liečby v tomto prípade nepodarili. Na druhej strane bolo nešťastím, že 
príčinou hluchoty boli zrejme osýpky vyvolané predošlým očkovaním. Po po-
čiatočnom zlepšení stavu chlapca (alebo túžobnej nádeji rodičov?) sa ďalej jeho 
sluch nijako nezlepšoval. Napriek ďalším konzultáciám s lekármi ich miestny 
farár obvinil, že nerobia nič proti hluchonemosti chlapca. František Rolčík 
ešte uvažoval o návšteve kliniky vo Viedni, no strácal nádej v uzdravenie syna. 
Hoci sa to už nijako netýkalo Hurbana, chýbajúce záznamy nám znemožnili 
doplniť neveľmi sa pozitívne vyvíjajúcu situáciu a opísať ďalšie osudy Františ-
ka Vladimíra Rolčíka.52

V príspevku sme sa pokúsili zhrnúť liečebné metódy Jozefa Miloslava Hur-
bana, ktoré aplikoval na sebe, ale hlavne na svojej rodine a ľuďoch vo svojom 
okolí. Na základe kusých výpovedí je len veľmi ťažko posúdiť, či bol vo svojom 
úsilí úspešný alebo sa jeho pacienti uzdravili „navzdory“ jeho liečbe. Použité 
pramene tiež ilustrujú dobovú úroveň a možnosti medicíny a jej vnímanie laic-
kou verejnosťou. Zdravotné problémy boli, sú a budú vlastné ľudom do konca 
vekov a tragické popisy dávno zavŕšených udalostí aj preto pôsobia stále silne.

50 List Františka Rolčíka Danielovi Slobodovi z 3. júla 1885, in: Ibidem, s. 419; pozri aj List Františka Rolčíka Slobodov-

com z 4. augusta 1885, in: Ibidem, s. 421.
51 List Františka Rolčíka Slobodovcom z 1. októbra 1885, in: Ibidem, s. 423.
52 Listy Františka Rolčíka Slobodovcom z 14. decembra 1885, 7. apríla 1886 a 3. mája 1886, in: Ibidem, s. 424, 426 a 428.
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Summary

Jozef Miloslav Hurban and Medical Treatment of His Family

Peter Podolan

Study presents an attempt to summarize the treatment methods of Jozef 
Miloslav Hurban, which he applied when healing himself, his family and 
people around him (Anna Hurbanová, Daniel Sloboda, Božena Slobodová, 
František Vladimír Rolčík, etc.) as well. Author tried to collect the mate-
rial describing the course of various diseases and Hurban’s advices for their 
treatment (mostly on the basis of homeopathic remedies and methods). It 
is very difficult to judge whether he was successful in his efforts, or his 
patients recovered “despite” his treatment. The historical sources also il-
lustrate the level and possibilities of medicine at the time and its perception 
by the public.
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Ľudové liečiteľstvo ako súčasť 
každodenného života
malokarpatských huncokárov

PAVOL KRAJČOVIČ

Predkladaná štúdia sa zaoberá tematikou ľudového liečiteľstva, ako súčasti kaž-
dodenného života malokarpatských nemecky hovoriacich drevorubačov – hunco-
károv. Členovia tejto etnografickej skupiny, ktorá bola súčasťou nemeckého oby-
vateľstva na Slovensku, žili na rozptýlených horských usadlostiach a predstavovali 
osobitný kultúrny element v rámci územia súčasného juhozápadného Slovenska. 
Horské prostredie výrazným spôsobom vplývalo na ich každodenný život. Okrem 
obživy pre nich horská fauna a flóra predstavovali pomerne široké možnosti 
v rámci ich domácej medicíny. Doterajšie výskumy týkajúce sa huncokárskej te-
matiky sa zameriavali predovšetkým na historicko-geografickú, etnografickú a ja-
zykovú perspektívu. Východiskovú platformu k spracovaniu štúdie tvoria práce 
z rôznych odborov humanitných vied. Hlavným cieľom bolo využitím písomných 
záznamov určiť, čo bolo charakteristické pre huncokárske ľudové liečiteľstvo.

Stav skúmanej problematiky a teoretická definícia ľudového liečiteľstva

Pod pojmom liečiteľstvo rozumie hlavne laická verejnosť predovšetkým lieče-
nie rastlinami, teda istý druh bylinkárstva či zelinkárstva, ktoré v rámci svojej 
práce využívajú liečivé byliny. Tieto medikamenty však boli len jednou z ingre-
diencií, ktorá bola potrebná pri liečení.1 Ľudovú liečbu je taktiež možné označiť 
ako najväčší súhrn poznatkov medicíny zhromaždených počas vývoja ľudskej 
spoločnosti, ktoré boli formované prírodnými a spoločenskými podmienkami. 
V časti odbornej spisby je ľudové liečiteľstvo stotožňované s termínom etnome-
dicína, ktorý je možné definovať ako „komplex názorov a praktík zameraných na 

zachovanie života a zdravia a liečenie chorôb v rôznych spoločenstvách“.
2
 Vymedzenie 

1 O‘CONNOR, B. B. – HUFFORD, D.: Understanding Folk Medicine, s. 13-35. 
2 BOTÍK, J. – SLAVKOVSKÝ, P.: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska I., s. 129. 
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hraníc etnomedicíny, ktorá je predmetom bádania najmä spoločensko-vedných 
a prírodovedných disciplín, nie je pri vedeckom definovaní tohto pojmu celkom 
jednoznačné. V užšom zmysle zahŕňa len systémy tradičnej medicíny, nezriedka 
iba určitých spoločenstiev, ako sú napr. prírodné národy. Pri takomto vymedze-
ní sa pojem etnomedicína často nahrádza označením etnoiatria.3

Medzi etnomedicínou a ľudovým liečiteľstvom je však možné badať istý roz-
diel. Kým ľudové liečiteľstvo sa zameriava predovšetkým na navrátenie naru-
šeného zdravia, etnomedicína je zoskupením empiricky objavených preventív-
nych a liečebných pravidiel, magických úkonov, znalostí o príčinách ochorenia, 
o ľudskom tele, nábožensko-svetonázorových predstáv, hygienických návykov, 
sociálneho prostredia a podobne.4 

Americká medicínska antropologička Marsha B. Quinlan vo svojom diele 
Etnomedicína (Ethnomedicine) uviedla, že etnomedicína skúma a objasňuje vedo-
mosti a teórie týkajúce sa zdravia, ktoré ľudia zdedili po svojich predkoch a zís-
kali ich tým, že žili v danej kultúre. Podľa Quinlanovej má každá spoločnosť svo-
ju vlastnú „liečebnú kultúru“ alebo etnomedicínu, ktorá je súčasťou ich identity.5

Súčasný stav skúmanej problematiky, t. j. výskumu ľudového liečiteľstva 
huncokárskeho obyvateľstva je možné označiť za takmer nejestvujúci. Väč-
šina bádateľov sa totiž zameriavala predovšetkým na iné témy. Svojím spô-
sobom sa však tejto tematiky aspoň okrajovo dotkol v období prvej polovice 
20. storočia, sudetonemecký lingvista a etnograf Franz J. Beranek. V rámci 
svojich terénnych výskumov, ktoré absolvoval v malokarpatskom pohorí sa 
stretol s niekoľkými členmi huncokárskej komunity, ktorí mu podali svedec-
tvá o spôsobe každodenného života.6 V druhej časti svojej azda najvýznam-
nejšej štúdie o huncokároch s názvom Príspevky k poznaniu národnej povahy 

nemeckých drevorubačov v Malých Karpatoch (Beiträge zur Kenntnis des Volk-

stums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen) sa dotkol aj tematiky 
huncokárskeho ľudového liečiteľstva.7 

Úzka spätosť nemecky hovoriacich drevorubačov s prírodným prostredím 
viedla Beraneka až ku konštatovaniu, že ich svetom bol les so všetkou svojou 
hojnosťou rastlín a zveri. Tento spôsob života im v ich génoch dokonca zane-
chával špecifickú stopu.8 Tieto slová je však nutné brať so značnou rezervou, 

3 Ibidem, s. 129. 
4 MAREC, J.: Tradičné liečiteľstvo a ľudová mágia na horných Kysuciach, s. 87-88.
5 QUINLAN, M. B.: Ethnomedicine, s. 381-403.
6 KRAJČOVIČ, P.: Franz Josef Beranek a jeho výskum nemecky hovoriacich drevorubačov – Huncokárov, s. 114-135.  
7 BERANEK, F. J.: Beiträge zur Kenntnis des Volkstums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen II., s. 306-313. 
8 Ibidem, s. 306-313. 
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keďže Beranek bol súčasťou nacistického národopisného výskumu na Sloven-
sku.9 V rámci nacistickej ideológie bola tematika lesa značne príťažlivá. Niektorí 
autori dokonca tvrdili, že germánska a zároveň nemecká rasová odlišnosť má 
súvis práve s lesným prostredím.10 

Dôležité informácie o huncokárskom ľudovom liečiteľstve je možné nájsť aj 
v zápiskoch z terénneho výskumu slovenskej etnografky Gabriely Habáňovej. Po-
chádzajú zo začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia a svojím spôsobom dopĺ-
ňajú Beranekove poznatky. Pri písaní príspevku som využil I. a II. časť Habáňovej 
výskumných materiálov s názvom Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Kar-

patoch, ktoré sú uložené v Ústave etnológie Slovenskej akadémie vied.11 

Činitele formujúce každodenný život v horskom prostredí

Na každodennosť huncokárskeho obyvateľstva výrazným spôsobom vplývali 
predovšetkým dva základné činitele: prirodzená aj cielená izolovanosť skupiny (en-
dogamia, bilingvizmus), ako aj prírodné podmienky malokarpatského pohoria.12 

Prirodzené prírodné prostredie tvorí viac než len prázdne javisko, na ktorom 
sa odohrávajú historické príbehy či každodenný život človeka, resp. skupiny 
ľudí. Prostredie a krajina nadobúdali postupne v novovekom období až výrazný 
symbolický rozmer. Spájali sa s ľuďmi aj prostredníctvom značne silných emoci-
onálnych, ideových a vykonštruovaných väzieb.13 

Huncokári žili celé dni v horách. Do podhorských obcí chodili len v súvislosti 
s návštevou kostola, či na nákup nevyhnutných vecí.14 Podľa britského historika 
Petera Burkea predstavovali drevorubači už od stredoveku, ťažko zrozumiteľnú 
skupinu ľudí, ktorá bola oddelená od dedinskej kultúry, rovnako ako napríklad 
pastieri či uhliari. Žili na okraji vtedajšej spoločnosti a v niektorých prípadoch 
na nich okolité obyvateľstvo dokonca nazeralo ako na vydedencov. Neraz boli 
prenasledovaní ako čarodejníci a výnimkou nebolo ani obviňovanie drevoruba-
čov z toho, že šírili lepru.15 

9 PANCZOVÁ, Z.: Pôsobenie Franza J. Beranka na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia, s. 23-39.
10 SCHAMA, S.: Landscape and Memory, s. 118-119.
11 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch I. časť, fond Ústav etnológie Slo-

venskej akadémie vied, č. j. 1325; HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch 
II. časť, fond Ústav etnológie Slovenskej akadémie vied, č. j. 1333.

12 SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, K.: Vplyv izolovaného spôsobu života na tradičnú stravu horských ľudí – Huncokárov 

v Malých Karpatoch, s. 77-88.
13 HOLEC, R.: Človek a príroda v dlhom 19. storočí, s. 9-10.
14 HABÁŇOVÁ, G.: K niektorým problémom intra- a extraskupinových vzťahov drevorubačov tzv. Huncokarov v Malých 

Karpatoch, s. 66-85. 
15 BURKE, P.: Lidová kultura v raněnovověké Evropě, s. 57. 
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Do určitej miery mali podobnú povesť aj huncokári. Po celé dekády pretr-
vávali ako endogamná a etnicky uzavretá komunita, čo spôsobovalo, že až do 
začiatku 20. storočia väčšina jej členov rozprávala len svojím vlastným náre-
čím. 16 Ich znalosť jazyka majoritného obyvateľstva (najmä slovenčiny) bola vo 
všeobecnosti značne nízka. Ak ju však predsa len použili, rozprávali so silným 
nemeckým prízvukom.17 Nedostatočné kontakty a povrchnosť vzájomného po-
znania medzi obyvateľstvom žijúcim v lesoch a ľuďmi z dedín sa preniesla aj do 
niektorých stereotypných predstáv. Dedinčania o huncokároch napríklad tvrdi-
li, že „Huncokari su divoki jak zvjer“ alebo „Huncokari vjedzá aj s jeleni vypravjat.“

18

Huncokári prichádzali na územie súčasného Slovenska v niekoľkých koloni-
začných etapách, približne od prvej polovice 18. storočia. Medzi krajinami ich 
pôvodu sa najčastejšie uvádzajú: Tirolsko, Bavorsko, Štajersko, Morava a Sliez-
sko.19 Profesijne boli zameraní predovšetkým na prácu v lese, čo je predpokla-
dom toho, že si so sebou priniesli štýl života charakteristický pre spoločenstvá 
žijúce v lesnom milieu. Zaoberali sa najčastejšie drevorubačstvom, no viacerí 
z nich sa venovali aj páleniu dreveného uhlia či vápna, rezbárstvu, kolárstvu, 
šindliarstvu a podobne.20 Časť z nich taktiež vykonávala aj hájnickú, poľovnícku 
a horársku profesiu. Nebudovali takmer žiadne kompaktné osídlenia. Jednotlivé 
rodiny žili rozptýlene na sídlach nachádzajúcich sa naprieč celým malokarpat-
ským pohorím. Huncokárske lokality sú typickým príkladom väzby človeka na 
prírodnú krajinu. Napriek nadmorskej výške a zložitým klimatickým podmien-
kam sa v prídomových záhradách pestovala zelenina a rôzne druhy ovocia, ako 
napríklad slivky, hrušky, jablká či čerešne.21 

Domy v ktorých huncokári žili, mali podobu drevených horární s dvoma až 
štyrmi bytmi, ktoré obsahovali izbu, pitvor, kuchyňu a komoru. Príbytky dostá-
vali do bezplatného užívania v konkrétnej lokalite, na akú sa ich práca vzťaho-
vala. Drevorubačské usadlosti boli od seba síce vzdialené aj niekoľko kilometrov, 
no organizovanosť a jednotnosť komunity bola zachovaná aj napriek tomuto 

16 Zásluhou nedávneho akademického výskumu, je dialekt malokarpatských huncokárov priraďovaný k stredo-
bavorskému nárečiu (mittelbairisch). FEDIČ, D.: Analysis of Huncokar´s Dialect, s. 109-119. 

17 KRAJČOVIČ, P.: Huncokári – každodenný život zaniknutej minority, s. 82. 
18 BOTÍK, J.: Etnická história Slovenska: K problematike etnicity, etnickej identity, multietnického Slovenska a zahranič-

ných Slovákov, s. 92. 
19 KRAJČOVIČ, P.: Franz Josef Beranek a jeho výskum nemecky hovoriacich drevorubačov – Huncokárov, s. 114-

135; V odbornej literatúre sa príchod huncokárov do horských oblastí Malých Karpát, dáva do súvislosti 
predovšetkým s privátnou kolonizáciou šľachtického rodu Pálfiovcov, ktorý bol v 18. storočí najväčším 
pozemkovým vlastníkom v rámci vtedajšej Bratislavskej stolice. HORVÁTHOVÁ, M.: Nemci na Slovensku: 

etnokultúrne tradície z aspektu osídlenia, remesiel a odievania, s. 10; PÖSS, O. – FIĽO, R.: Huncokári – ľudia 

z našich hôr (sprievodca po expozícií), s. 3.
20 KRAJČOVIČ, P.: Problematika huncokárskeho osídlenia v Malých Karpatoch na starých mapách, s. 133-142.
21 Ibidem, s. 133-142. 
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geografickému rozpoloženiu.22 Do istej miery boli huncokármi využívané aj 
prechodné obydlia – koliby, pre ktoré sa v odbornej spisbe používa aj termín 
pastierska chata (Hirtenhütte). Boli vhodné najmä v období intenzívnejšej pracov-
nej záťaže mužských členov komunity. Cez týždeň pracovali v lese a prespávali 
v kolibách, kde mali potrebné zásoby potravín.23

Každá huncokárska rodina mala stanovený presný počet kráv a jalovíc, ktoré 
bolo možné v lese pásť. Najčastejšie to boli tri až štyri kusy týchto hospodár-
skych zvierat. Chov ošípaných bol neobmedzený len v lokalitách, kde sa nachá-
dzali lesy s dubovým porastom. Kozy a ovce huncokári nechovali. Pasenie týchto 
zvierat by totiž malo nepriaznivý vplyv na okolité stromy. Ak niekto vykonával 
aj furmanskú prácu, tak mohol chovať aj voly. Súčasťou drevorubačských usad-
lostí boli aj psy a mačky. Psy sa napríklad zúčastňovali na panských poľovačkách 
a okrem toho strážili hydinu pred líškami a dravým vtáctvom.24 

Huncokárske liečiteľstvo

Lesy malokarpatského pohoria slúžili huncokárom aj na ich liečiteľské po-
treby. Pri akútnych problémoch, keď bola potrebná lekárska pomoc, ktorá sa 
nachádzala až vo vzdialených podhorských dedinách, využívali svoje znalos-
ti ľudového liečiteľstva a bylinkárstva. Tieto schopnosti si priniesli zo svojej 
vlasti a boli zároveň odrazom ich lesnej kultúry. Ako medikamenty im okrem 
rôznych druhov lesných rastlín, slúžili aj produkty pochádzajúce z ich dennej 
spotreby. Sušené rastliny boli neoddeliteľnou súčasťou takmer každej drevo-
rubačskej domácnosti.25 

Na bolesti hlavy sa napríklad používali obklady z nastrúhaných zemiakov.26 
V prípade zvýšenej telesnej teploty sa využívali studené obklady. Balilo sa celé 
telo alebo len ruky a čelo. Známe boli aj tzv. mliečne obklady.27 Jeden z Habáňo-
vej informátorov spomína, že na vysoké horúčky sa používal čistec lesný (Stachys 

sylvatica), ktorý dokonca pomáhal aj proti urieknutiu.28 
Pri žalúdočných problémoch boli najvyužívanejším medikamentom predo-

všetkým čaje z lesných rastlín a bylín. Pri žalúdočných ťažkostiach sa varieval čaj 
z paliny pravej (Artemisia absinthium) či zemežlče menšej (Centaurium erythraea), 

22 Ibidem, s. 133-142.
23 KRAJČOVIČ, P.: Huncokári – každodenný život zaniknutej minority, s. 89. 
24 Ibidem, s. 91. 
25 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch II. časť, s. 177, 213.
26 BERANEK, F. J.: Beiträge zur Kenntnis des Volkstums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen II., s. 306-313.
27 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch I. časť, s. 62, 67. 
28 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch II. časť, s. 165.  
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ktorú huncokári nazývali pod ľudovým pomenovaním – hlístnik.29 Kašeľ sa liečil 
čajom z lipového kvetu (Flos tiliae), rumančeka kamilkového (Matricaria chamo-

milla), ale aj zohriatym mliekom s maslom, ktoré bolo osladené medom.30 Na 
rôzne druhy poranení sa používali listy z lipy alebo lipkavec pravý (Labkraut, 
Galium verum), ktorého vysušenú vňať huncokári pridávali do mlieka s cukrom 
a následne uvarili.31 Využívaný bol aj odvar z repíka lekárskeho (Agrimonia eupa-

toria), či zmes vyrábaná z podbeľa liečivého (Brandblätter, Tussilago farfara).32 
Pri zlomeninách kostí bol vyhľadávanou rastlinou kostihoj lekársky (Symphytum 

officinale).33 V ľudovom liečiteľstve bol známy aj pod názvom čierny koreň, resp. 
čierny kostihoj. Na bradavice boli účinné predovšetkým mastičky, pripravova-
né z lastovičníka väčšieho (Warzenkraut, Chelidonium majus) a ľuľkovca zlo-
mocného (Tollkirsche, Atropa belladonna). Lastovičník rástol len na niektorých 
miestach malokarpatského pohoria, ako napríklad pri rekreačnej oblasti Modra-
-Harmónia.34 

Značne vyhľadávanou rastlinou však bol najmä jelení jazyk (Hirschzungen-
farn, Asplenium scolopendrium). Už na začiatku 20. storočia bol jeden kilogram 
tejto rastliny cenený na päť zlatých. Podľa Beraneka, ktorý čerpal svoje informá-
cie od huncokárskych informátorov, rástol jelení jazyk na miestach, kde nebol 
vystavený vplyvu slnečného žiarenia. Explicitne spomína lokalitu nachádzajúcu 
sa v blízkosti vrchu Vysoká. Z usušených a pomletých listov tejto rastliny sa varil 
čaj, ktorý sa pil pri pľúcnych ochoreniach.35 Pri zdravotných problémoch súvi-
siacich s hornými dýchacími cestami, huncokári taktiež pripravovali čaje z bazy 
čiernej (Sambucus nigra), repíka lekárskeho, či z kvetov malín a agátu bieleho 
(Robinia pseudoacacia).36

V malokarpatských lesoch žili aj žijú viaceré zvieratá, ako napríklad muflóny, 
vysoká zver, líšky, jazvece, diviaky, zajace, rozličné plazy a pod. Okrem rast-
lín sa ako prírodné medikamenty využívali aj liečivá pochádzajúce z niektorých 
z týchto zvierat. Jazvečia masť slúžila ako prípravok proti pľúcnym chorobám. 
Rovnako účinná bola aj psia masť, ktorá sa využívala pri problémoch s prieduš-
kami, pľúcami, ale aj pri srdcovo-cievnych ochoreniach. Osobitnou kapitolou 

29 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch I. časť, s. 62, 112. 
30 Ibidem, s. 62; HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch II. časť, s. 161, 

177; O huncokároch sa tradovalo, že mali viac masla než chleba. HALLON, P. – CHAMRAZ, A.: Z dejín obce 

Kuchyňa, s. 82. 
31 BERANEK, F. J.: Beiträge zur Kenntnis des Volkstums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen II., s. 306-313.
32 Ibidem, s. 306-313; HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch I. časť, s. 68. 
33 Ibidem, s. 112. 
34 BERANEK, F. J.: Beiträge zur Kenntnis des Volkstums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen II., s. 306-313.
35 Ibidem, s. 306-313.
36 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch I. časť, s. 68. 
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bola hadia masť, ktorej účinky bolo vysoko cenené. Získavala sa z usmrtených 
hadov. Do ich tiel sa najskôr urobili zárezy a následne boli takto vystavení na 
slnku. Z odkvapkaného hadieho tuku sa potom vyrábala masť.37

Rastlinstvo malokarpatského horstva slúžilo nemecky hovoriacim drevo-
rubačom, aj ako istý druh prírodnej kozmetiky.Huncokárske ženy si s obľubou 
umývali vlasy vývarom zo suchej žihľavy spolu s jej koreňmi. Využívaným vla-
sovým prípravkom bola taktiež brezová voda. Najbežnejšie sa získavala tak, že 
dotyčná osoba do kôry stromu navŕtala dieru, kam vložila hadičku, slamku, žlia-
bok, prípadne rúrku, kadiaľ z kmeňa odtekala voda.38

Záver

Ľudové liečiteľstvo bolo neodmysliteľnou súčasťou každodenného života 
nemecky hovoriacich drevorubačov – huncokárov. Horské prostredie malo-
karpatského pohoria, ktoré bolo ich životným priestorom im okrem obživy 
a pracovných príležitostí, ponúkalo svojou bohatou faunou a flórou prostried-
ky na domácu liečbu. Značný podiel na tom mala aj ich izolovanosť od pod-
horských obcí. Jednotlivé huncokárske rodiny boli rozptýlené po celej plo-
che pohoria a najbližšia odborná lekárska pomoc bola od ich príbytkov neraz 
vzdialená aj desiatky kilometrov. Členovia komunity sa tak prirodzene mu-
seli spoliehať na znalosti ľudovej medicíny, ktorú si zo sebou priniesli už zo 
svojej domoviny a ktorá bola typická pre ľudské spoločenstvá žijúce v lesnom 
prostredí. Na domácu liečbu dokázali využiť široký repertoár horských rast-
lín a bylín, ktoré sušili a používali pri vzniknutých zdravotných problémoch. 
Liečili nimi typické príznaky ochorení, ako napríklad kašeľ či zvýšenú telesnú 
teplotu, ale aj zlomeniny. Práca v lese je totiž nebezpečná a neraz sa stávalo, 
že mnohí drevorubači počas svojich pracovných povinností utrpeli zlomeniny 
kostí. Okrem rastlinstva huncokári používali aj prípravky zo zvierat. Obľú-
bená bola predovšetkým hadia masť, ktorú v niektorých prípadoch dokonca 
príslušníci komunity predávali, resp. využívali v rámci výmenného obchodu 
s ľuďmi žijúcimi v podhorských obciach.39 

37 BERANEK, F. J.: Beiträge zur Kenntnis des Volkstums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen II., s. 306-313.
38 HABÁŇOVÁ, G.: Výskum drevorubačov Huncokárov v Malých Karpatoch II. časť, s. 151. 
39 BERANEK, F. J.: Beiträge zur Kenntnis des Volkstums der deutschen Holzhacker in den Kleinen Karpathen II., s. 306-313.
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Summary

Folk Medicine as a Part of Everyday Life of the Little Carpathian Huncokars

Pavol Krajčovič

The presented study deals with folk medicine as a part of everyday life 
of the German speaking ethnic group in Little Carpathians, the huncokars. 
This specific ethnographic group, which was part of the German popula-
tion in Slovakia, lived an isolated way of life in a mountain environment 
and the nearest professional medical care was often several tens of kilome-
ters from their homes. The main goal of the study is to determine which 
plants, herbs and treatments the huncokars used in their home medicine. 
The research was based on a study of contemporary ethnographic works by 
the Sudeten German author Franz J. Beranek, as well as on recorded field 
notes by Slovak ethnographer Gabriela Habáňová.
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Reformné zmeny vo vzdelávaní
pôrodných asistentiek na Slovensku 
v medzivojnovom období*

EVA MOROVICSOVÁ – MIROSLAV TIBOR MOROVICS

Postavenie pôrodných asistentiek 
v systéme zdravotnej starostlivosti

Pôrodné babice, neskôr špeciálne školené pôrodné asistentky,stáročia zo-
hrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodičkám, 
šestonedieľkam a novorodencom a ich povolanie patrí medzi spoločensky 
najviac oceňované profesie. Príprava pôrodných babíc bola u nás až do 
druhej polovice 19. storočia zabezpečená prevažne zaškoľovaním skúsenej-
šími babicami v prirodzenom prostredí, priamo pri ich praktickej činnosti. 
S prvým pokusom o inštitucionalizáciu a systematizáciu prípravy pôrodných 
babíc sa stretávame v 70. rokoch 18. storočia na Trnavskej univerzite, kde 
sa organizovali odborné niekoľkotýždenné kurzy. Tieto kurzy pokračovali 
aj po presťahovaní Trnavskej univerzity do Pešti v roku 1777, kde odbornú 
prípravu školených pôrodných babíc zabezpečovala lekárska fakulta univer-
zity, avšak iba pre obmedzený počet frekventantiek. Prevažná časť pôrod-
ných babíc naďalej získavala poznatky iba odovzdávaním skúseností priamo 
v praxi. Až v druhej polovici 19. storočia nadobúdala príprava pôrodných 
asistentiek charakter organizovanej a inštitucionalizovanej výučby, na kto-
rej participovali a neskôr aj prevzali odbornú garanciu lekári. Premyslenú 
koncepciu na vybudovanie siete odborných škôl pripravujúcich pôrodné 
asistentky vypracoval koncom 60. rokov 19. storočia doktor Ján Ambro. Od-
borne školené pôrodné asistentky mali prispieť k odstráneniu jedného z naj-
závažnejších zdravotných a sociálnych problémov doby, extrémne vysokej 
dojčenskej aj pôrodnej úmrtnosti. Podľa tejto koncepcie sa začali budovať 

 * Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0122/1 Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Sloven-

sku od vzniku ČSR do roku 1968.
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školy pre pôrodné asistentky v Bratislave, v Košiciach, v Nitre, v Rimavskej 
Sobote a v ďalších mestách Uhorska. Činnosť týchto škôl pretrvala až do 
roku 1918. Pred rokom 1918 zabezpečovala vzdelávanie pôrodných asisten-
tiek aj Prešovská nižšia pôrodnícka škola, ktorá vznikla v roku 1900, svoju 
činnosť však ukončila ešte pred rokom 1910.1

Odborná príprava pôrodných asistentiek 
v období vzniku Československej republiky

V prvých rokoch po vzniku Československej republiky sa odborná prí-
prava pôrodných asistentiek realizovala na Slovensku v zmysle nariadení, 
ktoré určoval uhorský zákon č. XIV z roku 1876 o verejnom zdravotníctve. 
Jeho platnosť pretrvala až do roku 1928.2 Na celom území v novovzniknu-
tom štáte zabezpečovalo inštitucionalizované vzdelávanie osem škôl pre pô-
rodné asistentky, dobovo označované aj ako „školy pre babice“. Ich rozmiest-
nenie bolo z teritoriálneho hľadiska nerovnomerné.3 Na Slovensku to boli 
spomenuté školy pre pôrodné asistentky v Bratislave, v Košiciach, v Nitre 
a Rimavskej Sobote. Líšili sa vo viacerých aspektoch, najmä podmienkami 
prijímania frekventantiek na štúdium, dĺžkou štúdia, ako aj spôsobom vy-
konávania záverečných skúšok. Napríklad na školách v Nitre a v Rimavskej 
bola dĺžka štúdia len dvojmesačná, od frekventantiek sa nevyžadovala gra-
motnosť a záverečné skúšky sa nekonali pred komisiou. Tieto školy v danej 
dobe už nezodpovedali elementárnym požiadavkám na náročnosť a odbor-
nosť prípravy, preto bola ich činnosť krátko po vzniku ČSR ukončená. Po 
ich zrušení odborné vzdelávanie pôrodných asistentiek na Slovensku za-
bezpečovali už iba dve školy so sídlom v Bratislave a v Košiciach. Pôrodné 
babice sa pripravovali pôvodne v rámci päťmesačných kurzov4 ukončených 
skúškou pred odbornou komisiou. Na štúdium sa prijímali iba absolventky 

1 PEKAŘOVÁ, K.: Niekoľko poznámok k dejinám, s. 155.
2 FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku, s. 170-171.
3 MOROVICSOVÁ, E.: Profesionálna príprava, s. 199.  
4 Teoretické vzdelanie bolo svojím rozsahom a zameraním pre kandidátky náročné. Pozornosť sa venovala vý-

učbe pôrodníctva, anatómie, fyziológie, patológie, zdravotníctva, infekčných chorôb, ale aj základom ošetro-
vania a starostlivosti o dojčatá. Učebnú látku prednášal profesor a aby sa zlepšili študijné výsledky kandidátok, 
ktoré absolvovali pred nástupom na štúdium obecnú, často iba jednotriednu školu, zriaďovali sa paralelné 
kurzy, na ktorých prvý asistent niekoľkokrát opakoval prednášanú látku profesorom. Praktická príprava sa 
realizovala na pôrodníckom a gynekologickom oddelení, kde si osvojili základné postupy z ošetrovania pacien-
tiek a základov sterilizácie a asepsy. Praktická príprava na pôrodníckom oddelení bola nedostatočná vzhľadom 
na obmedzený počet pôrodov, ktoré kandidátky počas praxe pod vedením skúsenej školskej pôrodnej babice 
a učiteľov na klinike odviedli. in: FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku, 168-169.  
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meštianskych škôl.5 Dĺžka štúdia na týchto školách sa neskôr predĺžila na 
deväť mesiacov, čo bolo reakciou na zvyšujúce sa nároky súvisiace s roz-
vojom pôrodníctva ako medicínskej disciplíny. Štúdium pôrodných babíc 
podporovali okresy, mestá i obce. Nemajetným študentkám sa poskytovala 
finančná podpora, prípadne im boli poskytnuté zľavy na školné poplatky 
a skúšobné taxy. Záujem o štúdium však prevyšoval možnosti týchto škôl.6

 

Odborný dohľad nad výchovou pôrodných asistentiek v Bratislave prevzali 
lekári Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Univerzity Komenského pod ve-
dením profesora MUDr. Gustava Müllera.7 Na Škole pre pôrodné asistentky 
v Košiciach prevzal odbornú garanciu riaditeľ školy a primár Gynekologic-
ko-pôrodníckeho oddelenia MUDr. Otakar Frankenstein, ktorý zaviedol do 
prípravy pôrodných asistentiek špeciálne doplňovacie kurzy zo slovenčiny. 
V učebnej osnove venoval väčšiu pozornosť starostlivosti o dojčatá.

V prvých rokoch existencie ČSR sa zachovalo aj rozdelenie pôrodných 
asistentiek do dvoch kategórií podľa zvyklostí v bývalom Rakúsko-Uhorsku. 
V praxi tak pôsobili diplomované pôrodné asistentky, ktoré boli absolvent-
kami päťmesačných kurzov na školách pre pôrodné asistentky a ceduľové 
baby, ktoré navštevovali iba dvojmesačný kurz. Vzhľadom k tomu, že počet 
pôrodných asistentiek bol nepostačujúci, v praxi naďalej pôsobili aj ceduľové 
baby. Svoju profesiu mohli vykonávať iba v tých obciach, kde pôrodnícku 
prax nevykonávali diplomované pôrodné asistentky a ktoré ich postupne 
aj v praxi nahrádzali. Kontrolu činnosti pôrodných asistentiek vykonáva-
li úradní lekári v zmysle nariadenia Ministerstva verejného zdravotníctva 
a telesnej výchovy (ďalej MVZaTV) č. 10 991/1925.8 

V medzivojnovom období v celom Československu naďalej pretrvával aj 
nedostatok verejných pôrodníckych ústavov a takmer 90% všetkých pôrodov 
prebiehalo v domácnostiach iba za pomoci pôrodných asistentiek. Ich nerov-
nomerné regionálne rozloženie, ako aj nedostatočná odborná príprava mali 
výrazný negatívny dopad na riešenie možných komplikácií počas pôrodu 
v domácom prostredí, rovnako aj na odborné vedenie pôrodov. V niektorých 
mestách bol nadbytok pôrodných asistentiek, ale viaceré, najmä odľahlejšie 
vidiecke regióny ostávali pri domácich pôrodoch bez akejkoľvek odbornej 
pomoci. Zároveň mnohé pôrodné babice mali iba elementárne vedomosti 

5 Do kurzov sa najčastejšie hlásili vdovy, ženy robotníkov, strážnikov, železničných zriadencov, poštárov, baní-
kov, obuvníkov a nádenníkov. 

6 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva, s. 279-280.
7 MÜLLER, G.: Čsl. st. babická škola, s. 28-32.
8 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva, s. 280.



92

HISTORIA MEDICINAEŠtúdie

o vedení pôrodov a dodržiavaní všeobecných zásad hygieny, čo len čiastočne 
mohli vyvažovať – najmä pri komplikovaných pôrodoch – ich profesionálny 
cit a skúsenosti.9 

Reforma vzdelávania pôrodných asistentiek

Už od začiatku 20. rokov minulého storočia odborníci, predovšetkým 
lekári-gynekológovia a pôrodníci stále viac zdôrazňovali potrebu reformy 
vzdelávania a odbornej prípravy pôrodných asistentiek, ako aj zavedenie 
modelu zahrnujúceho ich systematické ďalšie vzdelávanie.10 Dôvodom 
týchto snáh bola nepostačujúca odborná príprava pôrodných asistentiek, 
krátka doba základného štúdia, ale aj absencia tzv. opakovacích kurzov pre 
pôrodné asistentky pôsobiace v praxi.11 Iniciatívy zdôrazňujúce potrebu zmien 
v odbornej príprave pôrodných asistentiek vychádzali nielen z centrálnych 
orgánov, ale aj priamo z klinickej praxe.12

 

Mnohé podnety, názory a pripomienky k pripravovanej reforme vzdeláva-
nia pôrodných asistentiek boli publikované v časopise Věstník věnovaný zájmům 

porodních asistentek.13 Jedným z najaktívnejších propagátorov aj osnovateľov re-
formy vzdelávania bol český gynekológ a pôrodník František Pachner, ktorý sa 
podieľal aj na príprave súvisiacich zákonných predpisov.14 Okrem pripravovanej 

9 PACHNER, F. – BÉBR, R.: Učebnice pro porodní asistentky, s. XIII.
10 WEISNER, A.: Vývoj stavu porodních asistentek, 1923, 9, s. 8-11. 
11 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 8.
12 Univ. prof. Dr. Rubeška proti smíšenému systému. Věstník, 1920, 1, s. 2-3; 2, s. 2-3. Pozri tiež: FALISOVÁ, A.: 

Vzdelávanie žien, s. 39-40.
13 Časopis Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek vychádzal ako mesačník v českom a nemeckom jazyku od 

roku 1919. Vznikol spojením dvoch periodík, ktoré vychádzali pred rokom 1918 – Časopisu porodních babiček 

(1907) a Věstníka věnovaného zájmům porodních babiček (1912). Novovzniknutý časopis Věstník věnovaný zájmům po-

rodních asistentek  vydávala stavovská organizácia pôrodných asistentiek Ústredná jednota pôrodných asistentiek 
republiky Československej, pričom sa zachovalo jeho chronologické číslovanie ročníkov z predchádzajúceho 
obdobia. Časopis predstavoval spojenie ústredia s jednotlivými pobočkami a pôrodnými asistentkami priamo 
v klinickej praxi. Členenie rubrík časopisu sa v priebehu vydávania menilo, čo bolo podmienené stavom riešenia 
aktuálnych problémov stavovskej organizácie, celkovou spoločenskou situáciou, ako aj postojom samotných pô-
rodných asistentiek k riešeniu problémov a k činnosti ústredia organizácie. Boli to napríklad rubriky: Odborné 
články; Príspevky k plánovanej reforme vzdelávania pôrodných asistentiek, Správy o činnosti Ústrednej jednoty 
pôrodných asistentiek, Naše schôdze, Z praxe, Rôzne a iné. V súvislosti s reformou vzdelávania boli publikova-
né viaceré príspevky. Uvádzame niektoré z nich: TRAPL, J.: O nápravě pomoci porodnické, s. 3-4; OSTRČIL, A.: 
O výchově akušerek, s. 1-5; DLOUHÝ, J.: Výcvik a vzdělání porodních pomocnic, s. 1-2; WEISNER, A.: Vývoj stavu 

porodních asistentek, Věstník, 11, 1923, 5, s. 3-4; 6, 2-5; 7-8, s. 3-5; 9, s. 8-11... a ďalšie. 
14 Vo Věstníku věnovaného zájmům porodních asistentek bola v rokoch 1921 a 1922 MUDr. F. Pachnerom publiko-

vaná séria článkov k pripravovanej reforme vzdelávania pôrodných asistentiek, v ktorých bol prezentovaný 
Návrh zákona o akušerské pomoci. Súčasťou boli pripomienky, poznámky a návrhy odborníkov z klinickej praxe, 
predovšetkým prof. MUDr. V. Rubešku, MUDr. J. Průšku, prof. MUDr. G. Müllera, MUDr. O. Frankensteina, 
ale aj iných odborníkov. Návrhy a podnety sa dotýkali napríklad pôsobnosti pripravovaného zákona na Slo-
vensku aj v Podkarpatskej Rusi, organizácie školy, podmienok prijímania na štúdium, honorárov pôrodných 
asistentiek,  sadzobníka za výkony.
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reformy vzdelávania vo vzťahu k pôrodníckej praxi presadzoval napríklad po-
trebu zriaďovať pôrodnícke obvody a ich obsadzovanie úradnou cestou na zák-
lade odbornosti pôrodných asistentiek. Zároveň zdôraznil nutnosť vykonávať 
odborný dozor nad ich prácou, ktorý by mali zabezpečovať vzdelávacie inštitúcie 
a štátne ústavy.15

 

Pregraduálne vzdelávanie pôrodných asistentiek

Výrazný posun v príprave pôrodných asistentiek v prvej ČSR priniesol zá-
kon č. 200/1928 Sb. o pomocnej pôrodníckej praxi, o vzdelávaní a o výcviku 
pôrodných asistentiek, ktorý pozostával zo štyroch častí. V jednotlivých čas-
tiach sa pozornosť venovala pomocnej pôrodníckej praxi, vzdelávaniu a výcviku 
pôrodných asistentiek a trestným opatreniam.16 Zákon upravil dĺžku odbornej 
prípravy pôrodných asistentiek, ktorá sa predĺžila na desať mesiacov a zaviedol 
nové pravidlá vydávania diplomov oprávňujúcich pôrodné asistentky k vykoná-
vaniu pôrodníckej praxe.

Zriadenie Štátnych ústavov pre vzdelávanie
a výcvik pôrodných asistentiek

V roku 1930 boli zriadené štátne ústavy pre vzdelávanie a výcvik pô-
rodných asistentiek. Ich zriadenie a pôsobnosť vymedzoval výnos č. 21 749 
MVZaTV z 10. júla 1930.17 V zmysle výnosu boli na území Slovenska zriadené 
dva štátne ústavy: v Bratislave, v Košiciach, ďalší bol založený v Užhorode. Vý-
učba v Bratislave a v Košiciach prebiehala v slovenskom jazyku, v ústave v Užho-
rode sa vyučovalo v „podkarpatoruskom“ (ukrajinskom) jazyku.18 Štátne ústavy 
pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek boli zriaďované ako samostatné 
inštitúcie, prípadne boli pričlenené k štátnym nemocniciam alebo k liečebným 
a humanitným ústavom, ktoré mali gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Ústa-
vy boli samostatné hospodárske jednotky priamo podriadené vo všetkých sme-
roch MVZaTV. Riaditeľom štátneho ústavu bol vedúci lekár pôrodnice alebo 
gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, v ktorom prebiehal praktický výcvik 

15 PACHNER, F.: Prevence v porodnictví, s. 82.
16 ZÁKON č. 200/1928 Sb. o pomocné praksi porodnické. 
17 BÉBR, R.: Výklad předpisů o vzdělání, s. 90. 
18 V Čechách boli zriadené dva štátne ústavy pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek, v Pardubiciach a v Li-

berci. Postupne sa zriaďovali štátne ústavy aj v iných mestách.
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žiačok.19
 Predpisy o podmienkach pri prijímacích skúškach, o výške školných 

a skúšobných poplatkoch, o prospechových a o záverečných skúškach, ako aj 
o znení diplomu a sľubu pôrodných asistentiek vymedzovalo vládne nariadenie 
č. 154 z 15. októbra 1929.20 

Podmienky prijatia na štúdium

Žiadateľky o prijatie do niektorého zo štátnych ústavoch pre vzdelávanie 
a výcvik pôrodných asistentiek museli predložiť riaditeľstvu ústavu vlastnoruč-
ne napísanú žiadosť, ku ktorej mali pripojiť nasledujúce doklady: krstný alebo 
rodný list, doklad o československom štátnom občianstve, vysvedčenie „zacho-
valosti“, vysvedčenie úradného lekára, očkovací preukaz21 a potvrdenie o zna-
losti vyučovacieho jazyka v príslušnom ústave.22 Od žiadateliek sa vyžadovalo aj 
potvrdenie o predchádzajúcom vzdelaní.23 

Prijímacia skúška, ktorá pozostávala z ústnej a písomnej časti, zisťovala vše-
obecné vedomosti uchádzačiek v rozsahu predpísanej látky pre tri triedy meš-
tianskej školy. Podľa smerníc sa k prijímaniu uchádzačiek na základe prijímacích 
skúšok malo pristupovať iba vo výnimočných prípadoch.24 Odporúčali sa vtedy, 
ak sa na kurz neprihlásil dostatočný počet plne kvalifikovaných uchádzačiek. 
Prijímacia skúška nebola spoplatnená a konala sa pred komisiou. Členmi komi-
sie boli riaditeľ štátneho ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek 
a dvaja učitelia meštianskej školy.25 O prijatí uchádzačiek do kurzu rozhodoval 
riaditeľ ústavu podľa smerníc vydaných MVZaTV.26 

19 STRAKA, J.: O pôrodných asistentkách, s. 101-103.  
20 VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ č. 154/1929 o podmínkách pro přijetí do státních ústavů. Pozri tiež: STRAKA, J.:  O pôrod-

ných asistentkách, s. 101-103.  
21 Podľa krstného alebo rodného listu sa kontroloval vek žiadateľky: žiadateľka  musela mať viac ako 20 a menej ako 35 

rokov. Úradný lekár vydal žiadateľke vysvedčenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu pomocnej pôrodníckej 
praxe. Súčasťou vysvedčenia bolo aj potvrdenie o tom, že žiadateľka nie je gravidná. V očkovacom preukaze sa kon-
trolovala doba očkovania alebo preočkovania proti kiahňam, ktorá nemohla byť staršia ako päť rokov.

22 Znalosť jazyka sa mohla preukázať na základe vysvedčenia o absolvovaní meštianskej školy alebo verejného 
učilištia v jazyku, v ktorom sa vyučovalo v danom ústave. Riaditeľstvo ústavu mohlo prijať kandidátky aj bez 
tohto potvrdenia, ak bola jasne preukázateľná znalosť vyučovacieho jazyka príslušnej kandidátky na základe jej 
predchádzajúceho pôsobenia v zamestnaní. 

23 Od žiadateliek sa vyžadovalo vysvedčenie o úspešnom absolvovaní troch tried meštianskej školy, alebo o absol-
vovaní troch tried strednej školy, prípadne diplom o absolvovaní ošetrovateľskej školy. Tieto doklady mohla 
nahradiť prijímacia skúška.  

24 Prijímacie skúšky predstavovali iba náhradu za plné predbežné požadované vzdelanie (absolvovanie troch 
tried meštianskej školy) a slúžili k zisteniu intelektovej úrovne uchádzačky a jej predpokladov úspešne absol-
vovať prednášky pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek.

25 Komisiu schvaľovalo na návrh riaditeľa ústavu MVZaTV po dohode s Ministerstvom školstva a národnej osve-
ty (ďalej MŠaNO) na dobu troch rokov.

26 V prípade väčšieho počtu uchádzačiek, ktoré spĺňali kritériá pre prijatie do kurzu, sa uprednostňovali tie, ktoré 
sa písomne zaviazali, že po ukončení kurzu budú vykonávať pomocnú pôrodnícku prax v obciach, ktoré im 
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Priebeh vzdelávania pôrodných asistentiek

Prvá učebná osnova štátnych ústavov pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asis-
tentiek v období po ich konštituovaní bola iba dočasná a už vtedy sa zvažovalo 
o jej dopracovaní na základe prvých skúseností z realizácie kurzov. Učebná osnova 
obsahovala zoznam vyučovacích predmetov, ich obsahové zameranie a hodino-
vé dotácie, predpisy o rozdelení vyučovacej doby, predpisy o praktickom výcviku 
kandidátok a predpisy o klasifikácii a skúškach.27

 Učebná osnova obsahovala aj 
prehľad týždennej hodinovej dotácie jednotlivých predmetov, zoznam a minimál-
ny požadovaný počet najdôležitejších praktických výkonov, ktoré musela kandi-
dátka vykonať počas kurzu a doložiť to potvrdením. Súčasťou príloh bol aj vzor 
vysvedčenia o záverečnej skúške. Školský rok28 bol rozdelený na tri obdobia.

Prvé obdobie trvalo jeden mesiac. V úvodnej prednáške riaditeľ ústavu po-
skytol študentkám základné informácie o priebehu kurzu. Priestor bol venova-
ný zopakovaniu poznatkov pomocných náuk potrebných pre ďalšie vyučova-
nie. Na záver skladali študentky prvú prospechovú skúšku. Obsahom výučby 
bola náuka o asepse a antisepse, náuka o dezinfekcii tela a náuka o skladbe 
a činnosti ľudského tela s osobitným zreteľom na telo ženy.

Druhé obdobie trvalo osem mesiacov a bolo rozdelené do dvoch častí.29 
V prvej časti boli do učebnej osnovy zaradené predmety zamerané na fyziolo-
gický priebeh tehotenstva, asistenciu pri ošetrovaní tehotných, rodičiek, šes-
tonedeliek a pri ošetrovaní novorodencov a dojčiat. Súčasťou boli aj poznatky 
o poskytovaní prvej pomoci.30 Obsahom druhej časti boli predmety zamerané 
na patologický priebeh tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, ďalej na charak-
teristiku, priebeh a liečbu gynekologických a pohlavných ochorení, ako aj na 
právne predpisy poskytovania pomocnej pôrodníckej praxe.31 Druhé obdobie 
sa končilo ďalšími prospechovými skúškami.

určí zdravotná štátna správa. Prednosť sa dávala aj tým kandidátkam, ktoré boli vysielané na kurz na účet obce, 
v ktorých sa kandidátky rovnako zaviazali vykonávať pomocnú pôrodnícku prax. 

27 BÉBR, R.: Výklad předpisů o vzdělání, s. 89-100.
28 Podľa učebnej osnovy trval školský rok desať mesiacov a začínal sa 1. septembra.
29 Prvá časť nemala trvať menej ako štyri mesiace, druhá časť obdobia mala trvať minimálne tri mesiace. Riaditeľ-

stvo štátneho ústavu mohlo odporúčanú dobu výučby jednotlivých častí predĺžiť, najviac však o jeden mesiac. 
30 K základným vyučovacím predmetom patrili: náuka o tehotenstve, pôrode a šestonedelí a o samostatnej po-

moci pri nich; náuka o asistencii lekárovi pri ošetrovaní tehotných, rodičiek a šestonedeliek; náuka o samo-
statnom ošetrovaní novorodencov a dojčiat, ktorí nepotrebovali lekárske ošetrenie; náuka o asistencii lekárovi 
pri ošetrovaní novorodencov a dojčiat a náuka o obecnom zdravotníctve a o prvej pomoci.

31 V druhej časti boli do učebnej osnovy zaradené nasledujúce predmety: náuka o nevyhnutnej pomoci pri pato-
logických prípadoch v tehotenstve, počas pôrodu a v šestonedelí; náuka o chorobách ženských rodidiel; náuka 
o pohlavných chorobách; náuka o zákonoch, nariadeniach a iných právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú 
k vykonávaniu pomocnej pôrodníckej praxe.
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Posledné, tretie obdobie trvalo jeden mesiac a bolo určené na opakovanie 
učebnej látky z predchádzajúcich dvoch období. Nevyhnutnou súčasťou odbor-
nej prípravy pôrodných asistentiek bol praktický výcvik, ktorý bol zameraný 
na rozbor kazuistík konkrétnych prípadov na gynekologicko-pôrodníckych 
oddeleniach.32 Po uplynutí tretieho obdobia sa kandidátky podrobili záverečnej 
skúške, ktorá pozostávala z písomnej a ústnej časti.33 Po úspešnom absolvovaní 
záverečnej skúšky a zložení sľubu sa pôrodným asistentkám vydal diplom opráv-
ňujúci k ohláseniu a vykonávaniu pomocnej pôrodníckej praxe.34

 

Podmienkou prijatia na štúdium bolo aj povinné ubytovanie frekventan-
tiek v internáte ústavu.35 Štúdium bolo spoplatnené. Školné poplatky za celú 
dobu výcviku predstavovali 300,– Kč, ktoré museli kandidátky zaplatiť pri 
prijatí. Okrem školného žiačky platili poplatky za ubytovanie a stravovanie, 
ktoré neboli v jednotlivých ústavoch jednotné. Výšku poplatkov určovalo 
MVZaTV po dohode s Ministerstvom financií.36 Finančné náklady počas ce-
lého štúdia v priemere predstavovali 1 600.- Kč. Nemajetným študentkám 
mohla byť poskytnutá 50% zľava alebo úplné oslobodenie od poplatkov na 
základe návrhu riaditeľa ústavu. Študentky, ktorým bola poskytnutá zľava 
alebo boli úplne oslobodené od povinných poplatkov, sa museli písomným 
reverzom zaviazať, že po ukončení kurzu budú vykonávať pomocnú pôrod-
nícku prax v rozsahu poskytovanej zľavy v mieste, ktoré im určí zemský 
úrad. V prípade, že takáto študentka bola z ústavu z vlastného zavinenia 
prepustená, bola povinná zaplatiť riaditeľstvu ústavu čiastku, ktorá jej bola 
počas štúdia poskytnutá.37 

Nevyhnutnou pomôckou pri vykonávaní pomocnej pôrodníckej praxe 
každej pôrodnej asistentky bola pôrodnícka brašna. O vybavení pôrodníc-
kej brašny pre absolventky kurzov ukončených v roku 1930-31 platil výnos 
MVZaTV č. 23.803/31, podľa ktorého bola študentkám oslobodeným od 

32 Pri organizovaní kurzov sa v ranných a v dopoludňajších hodinách venovala pozornosť teoretickej výučbe, 
opakovaniu učiva a praktickým cvičeniam. V popoludňajších hodinách bol vytvorený priestor pre individuál-
nu prípravu kandidátok, počas ktorej mali možnosť osvojovať si praktické zručnosti na fantómoch a modeloch, 
ktoré boli prístupné v študovni internátu. 

33 Písomná časť záverečnej skúšky sa konala najneskôr desať dní pred ústnou skúškou. Ústnu skúšku vykonávali 
frekventantky pred komisiou, ktorá bola zložená zo zástupcu MVZaTV, riaditeľa ústavu, prednášajúcich asis-
tentov a ostatných členov učiteľského zboru.  

34 MOROVICSOVÁ, E.: Profesionálna príprava, s. 199-205.
35 Na pobyt v ústave si frekventantky museli priniesť stanovený počet osobných potrieb, šatstva a obuvi, ako aj 

stanovený počet bielych záster a bielych šatiek na hlavu potrebných pre praktický výcvik. 
36 Výška poplatkov v Bratislave a v Košiciach predstavovala 300.- Kč; v Užhorode 270.- Kč. Stanovená čiastka sa 

platila mesiac vopred.   
37 K žiadosti bolo potrebné doložiť výkaz o majetkových pomeroch študentky, jej rodičov, prípadne manžela. 

Tento výkaz musel potvrdiť politický úrad (okresný úrad, magistrát, mestské notárstvo) a oddelenie knihov-
níctva okresného súdu. 



97

SLOVACA VII. Štúdie

školných poplatkov poskytnutá finančná podpora pri zabezpečovaní pôrod-
níckej brašny. Tento výnos bol v platnosti aj nasledujúce obdobie. Vybave-
nie brašny pre pôrodné asistentky definitívne vymedzoval výnos MVZaTV 
č. 10007 z 12. mája 1932.38

 

Postgraduálne vzdelávanie pôrodných asistentiek

Ďalšou líniou reformy vzdelávania pôrodných asistentiek bolo zavedenie 
niektorých foriem postgraduálneho vzdelávania. Ich potreba vyplývala z po-
stupného rozvoja medicínskej stránky pôrodníckej praxe, ale aj zo skutočnosti, 
že ani novozriadené štátne ústavy nemohli zo dňa na deň pripraviť dostatočne 
veľký počet pôrodných asistentiek odborne vzdelaných v súlade s dobovými po-
žiadavkami. V pôrodníckej praxi ešte aj v 30. rokoch 20. storočia ostávalo veľa 
tzv. ceduľových babíc, ktoré svoje poznatky získavali v rámci krátkych kurzov 
a dopĺňali len skúsenosťami.

Do prvých pokusov o zavedenie ďalšieho vzdelávania pôrodných asisten-
tiek sa aktívne zapájali ich stavovské organizácie zastrešené Ústrednou jed-
notou pôrodných asistentiek, ktoré na pravidelných schôdzach zabezpečovali 
odborné prednášky z pôrodníctva alebo iných lekárskych odborov. Pravidel-
nú účasť všetkých pôrodných asistentiek na prednáškach však nebolo možné 
dosiahnuť z viacerých dôvodov. Častou príčinou neúčasti bola ich pracovná 
zaneprázdnenosť, prekonávanie vzdialeností, finančné náklady a ďalšie. V nie-
ktorých prípadoch dôvodom neúčasti bolo aj pohodlie samotných pôrodných 
asistentiek, nezáujem o odborný rast, či neochota získavať nové poznatky. 
Uvedené skutočnosti prispievali k prehlbovaniu nielen vedomostných roz-
dielov medzi pôrodnými asistentkami, ktoré sa mohli a chceli zdokonaľovať 

38 Výnos vymedzoval požiadavky na rozmery a materiál, z akého mala byť brašna zhotovená a jej vybavenie. 
Obsahom vybavenia mali byť nasledujúce pomôcky: plechová alumíniová krabica na uloženie a vyvarovanie 
prístrojov, mohla slúžiť aj ako umývadlo; dve široké biele plátené zástery; biely plátený čepiec; dva ručníky, 1 
m2 nepremokavej látky; kliešte a pilník na nechty; dve kefky na ruky (na mytie a dezinfekciu); dva páry steril-
ných gumových rukavíc; holiaci strojček so šiestimi zásobnými čepieľkami; kovový irigátor (s dvoma hadicami 
so svorkami, červená na oplach rodidiel, čierna na klyzmu uložená v samostatnom puzdre); sklenená cievka 
s kefkou; dve sklenené rektálne rúrky (pre dospelých a dojčatá); detský balónikový irigátor; dve gumové rektál-
ne rúrky; jedna kovová a jedna sklenená cievka; jedny niklované rozkladacie nožnice na pupočník; šesť bielych 
20 cm šnúrok na podviazanie pupočníka; jeden odsávač na hlieny; 20 cm anatomická pinzeta; maximálny tep-
lomer; vodný teplomer; krajčírsky meter; váha; drevený stetoskop; sklenená odmerka; skúmavka; dezinfekčný 
prostriedok aspoň na desať dezinfekcií; 250 g liehu vo fľaši so zabrúsenou zátkou; liekovka  na 25 g Hoffmano-
vých kvapiek; niekoľko ampuliek s roztokom striebornej soli; štyri balíčky sterilnej vaty po 25 g v pôvodnom 
balení; 10 m sterilnej hydrofilovej gázy v pôvodnom balení; dve hydrofilové 10 cm široké ovínadlá; denník; 
sadzobník; učebnica a inštrukcie; šesť gumových prstov k eventuálnemu vyšetreniu konečníkom. in: BÉBR, R.: 
Výklad předpisů o vzdělání, s. 97-98.   
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a medzi tými, ktoré sa nemohli, často sa ani nechceli vzdelávať, čím nepriazni-
vo ovplyvňovali aj všeobecnú úroveň pôrodníckej praxe v krajine.39

Ďalšie vzdelávanie pôrodných asistentiek sa však ujímalo len pozvoľna a na-
rážalo na problémy aj z iných dôvodov. Určité limity a rezervy pri zabezpečovaní 
odborných prednášok sa vyskytovali aj na strane lekárov. Nie všetci prednášajú-
ci sa snažili naplniť zámery tejto formy opakujúceho, doplnkového vzdelávania. 
Pravidelným prednáškam lekárov často chýbala jednotnosť, zaujímavosť a púta-
vosť, dokonca i funkčnosť. V niektorých prípadoch sa lekári viac orientovali na 
výklad špecifických výkonov a nových postupov, s ktorými sa pôrodné asistent-
ky v klinickej praxi nestretávali.

Ďalšou formou vzdelávania pôrodných asistentiek boli kazuistiky a klinické 
prípady pravidelne zaraďované do rubriky Pokračovacie kurzy Ústrednej jednoty 

pôrodných asistentiek na stránkach časopisu Věstník věnovaný zájmům porodních 

asistentek. Táto forma bola dostupná aj v odľahlejších a mestám vzdialených re-
giónoch. Konkrétny prípad sa podrobne opísal a v závere boli sformulované 
tri až štyri otázky spolu s uvedenou kontaktnou adresou pre zasielanie odpo-
vedí. V nasledujúcom čísle sa uverejnili správne odpovede, mená pôrodných 
asistentiek s najsprávnejšími odpoveďami, zároveň sa urobila analýza odpovedí 
a zdrojov, z ktorých pri vypracovaní úloh asistentky vychádzali.40 Priestor pre 
vzdelávanie pôrodných asistentiek v praxi prinášala aj najrozsiahlejšia rubrika 
jednotlivých čísiel uvedeného časopisu - Odborné články. Z obsahového hľadiska 
ich môžeme rozdeliť na články, ktoré sa vzťahovali k reforme vzdelávania pô-
rodných asistentiek v Československu, približovali stav vzdelávania pôrodných 
asistentiek v zahraničí, značná časť však prinášala odborné informácie z klinic-
kej gynekologicko-pôrodníckej praxe.41 

Významným dôvodom pre zavedenie postgraduálneho vzdelávania pôrod-
ných asistentiek bola aj nedostatočná, resp. nekomplexná kontrola ich odbor-
nej pripravenosti, ako aj kvality ich činnosti. Úradní lekári sa v rámci kon-
trolnej činnosti zameriavali na posúdenie vedomostnej úrovne a praktických 

39 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 8.
40 Věstník, 8, 1920, 1, s. 1-2; 9, 1921, 1, s. 2-3.
41 Napríklad v roku 1935 v jednotlivých číslach časopisu Věstník ... boli publikované znenia prednášok, ktoré 

odzneli na jednotlivých členských schôdzach, aby sa s nimi mohli oboznámiť aj pôrodné asistentky, ktoré sa 
členských schôdzí nezúčastňovali. V správe o činnosti stavovskej organizácie (Valná hromada ÚJPA), Věstník 
věnovaný zájmům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5, bol uvedený prehľad prednášok, ktoré odzneli na 
členských a výborových schôdzach, ktoré sa konali 1 x mesačne. Boli to nasledujúce príspevky: OSTRČIL, A. 
O bezbolestném porodu; HNÁTEK, L. Jaká poranění ohrožují dítě za porodu; VEVERKA, [?]. O sterilitě. O důležitosti 

vody plodové;  LUSKA, [?]. Reumatismus u dětí; DOSTÁLOVÁ, [?]. O vedení porodu v domácnosti. SEITZ, Č. 
O chorobách kůže kojenců, ekzémech či ouročkách; BAUDIŠ, [?]. Reumatismuz a srdce; MOUDRÝ, [?]. O vlivu sportu, 

zaměstnání a stáří na porod; ŠRÁMKA, [?]. O horečce omladnic. 
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zručností pôrodných asistentiek podľa inštrukcií MVZaTV č. 10 991/1925,42 
avšak vzhľadom na vysoký počet pôrodných asistentiek sa museli často obme-
dziť iba na kontrolu vybavenia pôrodníckej brašne, vedenie pôrodného denní-
ka a hygieny rúk asistentiek.43

 Kontrolu činnosti pôrodných asistentiek okres-
ný lekár zavŕšil poučením pôrodných asistentiek o zásadách, ktoré mali v praxi 
dodržiavať. Prínos úradných dní pre zvyšovanie vedomostnej úrovne a zdoko-
naľovanie praktických zručností pôrodných asistentiek bol napokon minimál-
ny, pretože „snaživé“ pôrodné asistentky pred ohláseným termínom kontrolnej 
činnosti doplnili, upratali svoj pôrodnícky kufor a venovali pozornosť hygiene 
rúk, aby tak eliminovali prípadné nedostatky. Na posúdenie kontroly práce pô-
rodných asistentiek slúžilo aj povinné hlásenie „horúčky omladníc“. Vykonávanie 
kontroly práce pôrodných asistentiek zdôrazňoval aj František Pachner. Podľa 
jeho odporúčaní túto činnosť mali zabezpečovať štátne ústavy pre vzdelávanie 
pôrodných asistentiek.44

 

Systematizovaný spôsob ďalšieho vzdelávania pôrodných asistentiek v podo-
be opakovacích kurzov zaviedol až Zákon č. 200/1928 Sb. o vzdelávaní a o vý-
cviku pôrodných asistentiek.45 Pôvodná myšlienka zriadiť jediný centrálny 
opakovací kurz s celoštátnou pôsobnosťou narážala na viaceré problémy. K dô-
ležitým diskutovaným otázkam patrili: na ktorom ústave pre vzdelávanie a vý-
cvik pôrodných asistentiek má byť zriadený celoštátny opakovací kurz, z akých 
zdrojov sa budú hradiť finančné náklady spojené s realizáciou kurzov a podob-
ne. Odborníci sa skôr prikláňali k zriadeniu opakovacích kurzov na už existu-
júcich štátnych ústavoch. Za odbornú úroveň pôrodných asistentiek v ústavoch 
zodpovedali vedúci štátnych ústavov pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asis-
tentiek. V prípade pôrodných asistentiek, ktoré pracovali samostatne, preberal 
zodpovednosť za ich odborný rast štát. Príprava koncepcie ďalšieho vzdelávania 
pôrodných asistentiek bola dlhodobým procesom, pričom sa odborníci snažili 
vychádzať aj zo situácie v iných krajinách, kde sa ďalšiemu vzdelávaniu pôrod-
ných asistentiek venovala pozornosť už od začiatku 20. storočia.46 

42 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva, s. 280.
43 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 8.
44 PACHNER, F.: Prevence v porodnictví, s. 82.
45 ZÁKON č. 200/1928 Sb. o pomocné praksi porodnické.
46 Napríklad  v Sasku ďalšie vzdelávanie pôrodných asistentiek zabezpečovali Ústavy pre vzdelávanie pôrodných 

pomocníc a Ženské kliniky v Drážďanoch a v Lipsku. Vzdelávanie  pre všetky pôrodné asistentky (dobovo 
označované „pôrodné pomocnice“) prebiehalo formou 14-denných opakovacích kurzov, ktorých sa pôrodné 
asistentky zúčastňovali každých päť rokov. Počas kurzov frekventantky povinne bývali v ústavoch a finančné 
náklady spojené s realizáciou kurzov hradil štát. V Bavorsku ďalšie vzdelávanie pôrodných asistentiek vyme-
dzovali služobné inštrukcie zo 4. mája 1926, v zmysle ktorých sa pôrodné asistentky zúčastňovali pokračova-
cích kurzov raz za desať rokov, prípadne na požiadanie úradu častejšie. Táto povinnosť  sa vzťahovala až do 
dovŕšenia 55 rokov veku pôrodnej asistentky. Súčasťou ďalšieho vzdelávania boli aj pokračovacie učebné kurzy 
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Pre Československo sa stali východiskovými predovšetkým skúsenosti 
s ďalším vzdelávaním pôrodných asistentiek v Rakúsku, včítane súvisiacich 
rakúskych zákonov a nariadení.47

 Opakovacie kurzy poskytovali rakúskym pô-
rodným asistentkám predovšetkým praktické vzdelávanie. Pôrodné asistentky 
sa povinne zúčastňovali opakovacích kurzov po uplynutí piatich rokov praxe. 
Kurzy zabezpečovali Ústavy pre vzdelávanie pôrodných asistentiek pravidelne 
raz za dva roky, prípadne aj častejšie. Opakovacie kurzy trvali minimálne tri 
týždne a z hľadiska obsahovej štruktúry približovali predovšetkým praktické 
témy, napríklad pokyny pre prácu pôrodných asistentiek na pôrodníckych a doj-

čenských oddeleniach; v poradniach pre matky a dojčatá, kde pôrodné asistentky 

vykonávali služby. Súčasťou osnovy kurzov boli aj nové poznatky z pôrodníckej 
praxe, starostlivosti o matku a dieťa, príslušné zdravotnícke právne predpisy. 
Absolvovanie opakovacích kurzov bolo povinné.48 Neúčasť na kurze musela 
pôrodná asistentka hlásiť úradnému lekárovi a doložiť dôvod neúčasti a potom 
absolvovať nasledujúci opakovací kurz. Počas opakovacích kurzov nesmeli 
pôrodné asistentky vykonávať pôrodnícku prax. Po ukončení kurzu skladali 
skúšku pred členmi učiteľského zboru za účasti krajinského zdravotného ria-
diteľa. O účasti na kurze sa viedla evidencia a potvrdenie o účasti sa zaevido-
valo na diplome pôrodnej pomocnice.49 Na základe porovnania existujúcich 
foriem ďalšieho vzdelávania pôrodných asistentiek v Rakúsku a iných európ-
skych krajinách môžeme konštatovať, že najviac osvedčenou formou ďalšieho 
vzdelávania boli opakovacie kurzy, ktorých dĺžka trvania a frekvencia povin-
ného absolvovania sa v konkrétnych krajinách líšili. Predstavovali na vtedajšie 
obdobie najprijateľnejší spôsob zvyšovania odborného rastu pôrodných asis-
tentiek, vykonávania kontrolnej činnosti a tým prispievali k skvalitňovaniu 
ich klinickej praxe.

zamerané na starostlivosť o dojčatá. Kontrolnú činnosť a posúdenie odbornej úrovne pôrodných asistentiek 
vykonával každoročne okresný lekár na základe ich preskúšania. Vo Švajčiarsku boli opakovacie kurzy pre pô-
rodné asistentky zakotvené v zákone o vzdelávaní pôrodných asistentiek z 21. apríla 1913 a v prevádzkových 
predpisoch z 23. januára 1914. Podľa uvedených zákonných noriem absolvovali pôrodné asistentky opakovacie 
kurzy každých sedem rokov, prípadne v kratšom časovom úseku vtedy, ak sa u nich zistili nedostatočné vedo-
mosti. Kurz trval sedem dní a náklady spojené s ubytovaním a stravovaním počas kurzu hradil frekventantkám 
štát. Po absolvovaní kurzu vykonávala pôrodná asistentka skúšku pred zvláštnou komisiou.

47 BÉBR, R.: Výklad předpisů o vzdělání, s. 98-99.
48 Pomocnice, ktoré pracovali vo verejných nemocniciach, pôrodniciach a na školách pre pôrodné asistentky, 

boli od absolvovania opakovacích kurzov oslobodené. Od účasti na  opakovacích kurzoch mohol príslušný 
zdravotný úrad oslobodiť aj tie pôrodné pomocnice, ktoré dosiahli vek 55 rokov a v minulosti úspešne absol-
vovali 3 opakovacie kurzy. U pôrodných pomocníc, ktoré sa podľa hodnotenia úradného lekára zvlášť osvedčili 
vo výkone svojho povolania, sa mohol časový úsek medzi jednotlivými opakovacími kurzami predĺžiť.

49 BÉBR, R.: Výklad předpisů o vzdělání, s. 41. Pozri tiež: FALISOVÁ, A.: Vzdelávanie žien, s. 41.
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Opakovacie kurzy pre pôrodné asistentky

Organizácia povinných opakovacích kurzov pre pôrodné asistentky v ČSR 
v medzivojnovom období vyplývala zo zákona č. 200/1928. Podrobné predpi-
sy o opakovacích kurzoch vypracovalo MVZaTV v spolupráci s Ministerstvom 
sociálnej starostlivosti a MŠaNO. Zákon mal vyhovieť všeobecnej požiadavke, 
aby sa náležitým dozorom a vhodne ustanovenou korepetíciou a doplňovaním 
nových poznatkov a nových skúseností zabránilo negatívnemu javu – a síce: “že 

totiž porodní asistentky průběhem let v praksi degenerují; zvláště ony, jež jsou nedo-

statečně zaměstnány“… Tento negatívny jav sa netýkal iba zabúdania teoretických 
poznatkov, napríklad v oblasti symptomatológie rôznych pôrodníckych nepra-
videlností a v šestonedelí, ale hlavne v tom: „že upadají do zlozvyků, nedbalosti 

a povrchnosti, zejména po stránce porodnické čistoty.“
50 Situácia bola naliehavejšie 

zvlášť na vidieku, kde boli všetky pôrody zverené iba pôrodným asistentkám, na 
pleciach ktorých spočívala aj zodpovednosť dodržiavania predpísaných odbor-
ných a hygienických postupov, čo bolo náročné vzhľadom na ich časovú vyťa-
ženosť, prekonávanie neraz i veľkých vzdialeností medzi jednotlivými pôrodmi 
a pre iné okolnosti.51 Návrhov na zlepšenie danej situácie bolo viacero: naprí-
klad poskytovanie informácií pôrodným asistentkám prostredníctvom odbor-
ných časopisov, prednášok v stavovských organizáciách a spolkoch, osobným 
usmerňovaním pôrodných asistentiek pôrodníkmi a úradnými lekármi. Najdô-
ležitejším a najúčinnejším spôsobom riešenia situácie po predchádzajúcich skú-
senostiach bolo napokon školenie pôrodných asistentiek v pôrodniciach, kde sa 
venovala pozornosť opakovaniu teoretických poznatkov a praktických zručnos-
tí, rovnako aj poskytovaniu nových poznatkov.

Zákonom č. 200/1928 Sb. (§ 9, odseky 3-4) bolo ustanovené, že: „každá po-

rodní asistentka jest povinna po 5 letech od vydání diplomu počítajíc a pak po dalších 

10 letech, anebo přeruší-li praksi, ať dobrovolně, či nuceně, nejméně na 3 léta, zúčastniti 

se opakovacích kursů. Při porodních asistentkách v § 3, odst.1 uvedených jest tyto lhůty 

počítati ode dne účinnosti tohoto zákona. Kromě toho jest každá porodní asistentka, 

u níž byly zjištěny vážné nedostatky vědomostí, povinna zúčastniti se opakovacího kur-

su mimo lhůty v předchozím odstavci uvedené“.
52

50 PACHNER, F.: Opakovací kursy, s. 236. 
51 Mnohé postupy, napríklad umývanie a dezinfekciu rúk, úpravu lôžka, úpravu rodičky pred a po pôrode, 

starostlivosť o novorodenca, ošetrovanie šestonedieľky, prípravu rodičky k operačnému zákroku, prípravu 
dezinfekčných prostriedkov a podobne, nevykonávali pôrodné asistentky s takou presnosťou a dodržiavaním 
hygienických zásad ako na začiatku svojej pôrodníckej praxe.

52 ZÁKON č. 200/1928 Sb. o pomocné praksi porodnické. 
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V prípravných diskusiách sa často vynárala otázka konkrétnej realizácie opa-
kovacích kurzov a reálne možnosti vzdelávacích inštitúcií. Napríklad v roku 
1934 štátne ústavy pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek mali celkovú 
kapacitu 183 kandidátok. Pri celkovom počte asi 8 000 pôrodných asistentiek 
pôsobiacich v praxi nebolo možné dodržať v plnom rozsahu kritériá pre absol-
vovanie pokračovacích kurzov vyplývajúcich z právnych úprav a teda zabezpečiť 
pre všetky pôrodné asistentky účasť na opakovacích kurzoch.53 Z tohto dôvodu 
bolo nevyhnutné pristúpiť k výnimočným opatreniam predovšetkým v začiat-
koch uplatňovania právnych predpisov pre ďalšie vzdelávanie pôrodných asis-
tentiek do praxe. Preto povinnosť zúčastniť sa opakovacích kurzov sa nevzťaho-
vala na všetky pôrodné asistentky.54 

Na druhej strane ani záujem praktikujúcich pôrodných asistentiek o ďalšie 
vzdelávanie nebol jednoznačný. O ich nedostatočnom záujme pravidelne sa zú-
častňovať opakovacích kurzov čiastočne svedčí aj skúsenosť s realizáciou dob-
rovoľného týždenného kurzu na II. českej pôrodníckej klinike v Prahe v roku 
1935, ktorý bol určený pre pôrodné asistentky pôsobiace v Prahe. Ako napísal 
o kurze vtedajší riaditeľ Štátneho ústavu pre vzdelávanie a výcvik pôrodných 
asistentiek v Pardubiciach, MUDr. Cyril Gála, „… praktickými asistentkami byl 

tak slabě navštíven, že by lavice povážlivě zely prázdnotou, nebýti porodních asistentek 

zaměstnaných na klinice. Jak vidět není příliš mnoho sebekázně, dobré vůle a smyslu 

pro mimořádné kladení si úkolů, když není v pozadí povinnost, uložená zákonem.“
55 Aj 

v iných oblastiach bol záujem pôrodných asistentiek o ďalšie vzdelávanie mini-
málny, a tento problém vyriešila až zákonom zavedená povinnosť zúčastňovať sa 
na opakovacích kurzoch. Pôrodné asistentky mali v zmysle predpisov zároveň aj 
povinnosť bývať počas opakovacích kurzov v internáte.56 

V prípravnom období sa uvažovalo o organizovaní pokračovacích kur-
zov počas prázdnin. Napokon ako najprijateľnejšia sa však ukázala možnosť 
paralelnej organizácie kurzov v štátnych ústavoch pre vzdelávanie a výcvik 
pôrodných asistentiek v priebehu školského roku. Zaradenie pokračova-

53 PACHNER, F.: Opakovací kursy, s. 237.
54 Opakovacích kurzov sa nemuseli zúčastniť tie, ktoré sa neprihlásili k pôrodníckej praxi, aspoň mesiac pracovali 

v štátnych ústavoch pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek ako školské pôrodné asistentky, v pôrod-
niciach, na pôrodníckych oddeleniach nemocnice a v sanatóriách; pôrodné asistentky, ktoré boli zamestnané 
v inštitúciách dobrovoľnej sociálnej a zdravotnej starostlivosti (napríklad v rámci okresnej starostlivosti o mládež, 
v poradniach pre tehotné, pre deti a v zotavovniach) a nevykonávali priamo pôrodnícku prax; choré alebo inva-
lidné pôrodné asistentky boli od kurzov oslobodené iba vtedy, ak nevykonávali pôrodnícku prax, pretože choroba 
a invalidita sa značnou mierou podieľali na porušovaní hygienických zásad pri vedení pôrodu; pôrodné asistentky 
staršie ako 55 rokov, v prípade, že v predchádzajúcom období úspešne absolvovali tri opakovacie kurzy.  

55 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 10.
56 Táto povinnosť sa zdôvodňovala tým, že kauzistické prípady sa nedajú v pôrodníctve naplánovať.  Zároveň 

bolo nevyhnutné zaraďovať frekventantky kurzu do pravidelných služieb na pôrodných sálach a oddeleniach.  
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cích kurzov v priebehu školského roku vytvorilo priestor aj pre prepojenosť 
vzdelávania pôrodných asistentiek z praxe s prípravou budúcich kandidátok 
pôrodníckej asistencie.57 V roku 1934, v zmysle prijatých právnych úprav 
a výnimiek, sa výcvik v pokračovacích kurzoch v Československu týkal asi 
570 pôrodných asistentiek.58 Finančné náklady spojené s ich absolvovaním 
hradil štát, vrátane ubytovania, pretože sa realizovali vo všeobecnom záujme 
a ich hlavným cieľom bolo zvyšovať odbornú úroveň praktikujúcich pôrod-
ných asistentiek a tak znížiť výskyt komplikácií pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti tehotným ženám, rodičkám, šestonedieľkam a novorodencom. 
Mnohé pôrodné asistentky pochádzali prevažne z chudobných rodín a často 
boli aj ich jedinými živiteľkami. Preto zavedenie poplatkov za opakovacie 
kurzy nebolo vhodné, zvlášť v prvých rokoch ich zavádzania, pretože by ich 
pôrodné asistentky mohli vnímať ako povinnosť a záťaž. Zároveň boli pô-
rodné asistentky motivované poskytnutím finančnej úhrady za ušlý zisk po-
čas svojho pobytu na kurze.59 

Zaradenie pôrodných asistentiek na opakovacie kurzy zabezpečovali okres-
né úrady. Pri výbere konkrétnych pôrodných asistentiek do opakovacieho 
kurzu museli zohľadniť viaceré aspekty. Počet zaradených praktikujúcich asis-
tentiek do kurzu v určitom časovom období nemohol negatívne ovplyvniť vy-
konávanie pôrodníckej praxe. Dôležité bolo rešpektovať rovnomerné zaťaže-
nie pôrodných asistentiek v teréne tak, aby poskytovanie pôrodníckej pomoci 
bolo plynulo zabezpečené. Zároveň sa do istej miery rešpektovali aj osobné zá-
ujmy jednotlivých frekventantiek. Výber a nahlásenie pôrodných asistentiek 
do opakovacích kurzov sa vykonávalo na základe dohody medzi okresnými 
lekármi a štátnymi ústavmi pre vzdelávanie a výcvik pôrodných asistentiek. 
Podmienkou zaradenia do opakovacieho kurzu na konkrétnej vzdelávacej in-
štitúcii bolo vykonávanie pôrodníckej praxe, čím sa znižovali aj finančné ná-
klady spojené s absolvovaním kurzov. Preto okresný úrad vypracoval zoznamy 
všetkých pôrodných asistentiek, ktoré pracovali v príslušnom okrese. Zoznam 
obsahoval základné údaje o pôrodných asistentkách.60 Okresný úrad podľa sta-
novených kritérií vypracoval poradie pôrodných asistentiek pôsobiacich na 

57 V jednom opakovacom kurze bolo štyri až päť praktikujúcich pôrodných asistentiek. Tento model realizácie 
opakovacích kurzov výraznejšie nezasahoval do pregraduálnej prípravy pôrodných asistentiek, činnosti ústa-
vov a klinických pracovísk.  

58 PACHNER, F.: Opakovací kursy, s. 237.

59 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 10.
60 Meno a priezvisko pôrodnej asistentky a jej bydlisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť, domovskú 

obec, rodinný stav, počet detí, výber výučbového jazyka, žiadosť o vykonanie opakovacích kurzov mimo byd-
liska, potvrdenie o predchádzajúcom absolvovaní pokračovacích kurzov (miesto a rok absolvovania).
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určitom teritóriu, na základe ktorého boli vysielané na opakovacie kurzy do 
príslušnej vzdelávacej inštitúcie. Zároveň rešpektoval aj opatrenia, ktoré vy-
medzovali podmienky, za akých boli pôrodné asistentky od opakovacích kur-
zov oslobodené. Z vypracovaného zoznamu okresný lekár vyberal dve až tri 
pôrodné asistentky pre každý kurz.61 Do zoznamu sa nezaraďovali pôrodné 
asistentky staršie ako 60 rokov aj napriek tomu, že sa na opakovací kurz hlásili 
dobrovoľne. Tento prístup bol podmienený vysokým počtom praktikujúcich 
pôrodných asistentiek z nižších vekových kategórií, kde sa predpokladal vyšší 
prínos opakovacích kurzov pre prax.

Zoznamy prihlásených pôrodných asistentiek do opakovacích kurzov zasie-
lal okresný úrad tri mesiace pred ich termínom na príslušný štátny ústav. Roz-
hodnutie o zaradení pôrodných asistentiek do pripravovaných kurzov hlásil 
štátny ústav okresným úradom do šiestich týždňov pred ich otvorením. Pôrod-
ná asistentka musela byť informovaná o zaradení na opakovací kurz minimálne 
päť týždňov pred jeho začatím, ako aj o mieste jeho konania. V prípade, že pô-
rodná asistentka nenastúpila na opakovací kurz, hodnotilo sa jej správanie ako 
zanedbanie povinnosti, ktorá vyplývala zo zákona. Takýto prístup sa sankcio-
noval finančnou pokutou, väzením, odobratím diplomu až zákazom vykonávať 
pôrodnícku prax.62

V prvých rokoch trvali opakovacie kurzy minimálne tri týždne, pretože sa 
ich zúčastňovali ešte pôrodné asistentky, ktoré v rámci pregraduálnej prípravy 
absolvovali iba päťmesačné kurzy a ktorých osnova a rozsah výučby nezodpove-
dali novej učebnej osnove desaťmesačných kurzov. Preto sa pozornosť venovala 
aj zaradeniu tém, ktoré neboli obsahom učebnej osnovy v predchádzajúcej pre-
graduálnej príprave pôrodných asistentiek.63 Pri príprave obsahovej štruktúry 
opakovacích kurzov bolo potrebné zohľadniť aj skutočnosť, že frekventantky si 
počas svojej pôrodníckej praxe upevňovali nielen žiaduce praktické zručnosti, 
ale osvojili si aj nesprávne postupy a zlozvyky.

61 Do opakovacích kurzov sa prednostne zaraďovali pôrodné asistentky, u ktorých sa zistili vážne nedostatky vo 
vedomostiach, boli z predchádzajúceho kurzu vylúčené alebo sa opakovacieho kurzu ešte nezúčastnili. Pred-
nosť sa dávala aj tým pôrodným asistentkám, ktoré sa do kurzov hlásili dobrovoľne a na ktoré sa vzťahovala 
povinnosť pravidelne sa zúčastňovať opakovacích kurzov. 

62 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 11.
63 K takýmto témam patrili napríklad: hygiena a dietetika normálneho a nepravidelného tehotenstva, pôrodu a šestonedelia; 

podrobné vyšetrovanie ženy s fyziologickým priebehom tehotenstva, rodičiek a šestonedieľok; rozpoznanie nepravidelného 

tehotenstva; sledovanie normálneho pôrodu vonkajším a vnútorným vyšetrením; sledovanie pôrodníckych nepravidelnos-

tí vonkajším a vnútorným vyšetrením a povinnosti pôrodnej asistentky pri uvedených stavoch; príčiny vzniku „horúčky 

omladníc“ a podiel ich  zavinenia pôrodnou asistentkou; chránenie hrádze a ošetrenie trhlín so zreteľom na profylaxiu 

gynekologických chorôb; venerické choroby a ich vplyv na plodnosť; etika pôrodnej asistentky a jej vzťah k lekárovi.
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Cieľom opakovacích kurzov bolo zopakovať predchádzajúcu učebnú látku, 
prezentovať nové poznatky64 a odstraňovať zakorenené a zaužívané zlozvyky 
a povery. Výučba v opakovacích kurzoch bola teoretická a praktická. Celkový 
počet teoretickej výučby predstavoval 68 hodín. Obsahom bola zhustená učebná 
osnova pregraduálnych desaťmesačných kurzov a predstavovala súbor vedomos-
tí a zručností nevyhnutných pre vykonávanie pomocnej pôrodníckej praxe.65 
V opakovacích kurzoch sa venovala pozornosť aj starostlivosti o zdravého novoro-

denca, umelej výžive, prípadne niektorým ochoreniam, ako napríklad lues, blenorrhea, 

krivica vzhľadom k tomu, že sa v päťmesačných kurzoch pre pôrodné asistentky 
táto problematika preberala iba okrajovo.66 Z ďalších tém sa pozornosť venovala 
užívaniu „kontracepčných“ prostriedkov, významu predmanželských poradní, ri-
zikám umelého prerušenia tehotenstva a podobne.67

Realizácia praktickej výučby v opakovacích kurzov spočívala v seminárnych 
rozhovoroch a v prezentácii a demonštrácii kazuistík. V rámci nej sa frekven-
tantky zúčastňovali aj pri realizácii gynekologických a pôrodníckych výkonov, 
podieľali sa na poradenskej práci a podobne. Dôležitou zásadou praktickej výuč-
by bolo viesť frekventantky k odstraňovaniu zlozvykov a k osvojovaniu si no-
vých postupov, napríklad k používaniu sterilných rukavíc, využívaniu nových 
pomôcok a techník a podobne.68 Vedenie kurzov a vlastná realizácia praktickej 
výučby, vzhľadom k bohatým skúsenostiam frekventantiek z pôrodníckej praxi, 
si vyžadovala aj profesionálny a citlivý prístup lekárov.

V pokračovacích kurzoch pre pôrodné asistentky sa vo výučbe využívala 
Učebnica pre pôrodné asistentky autorov Františka Pachnera a Richarda Bébra, 
odborníkov z oblasti gynekológie, pôrodníctva a práva. Učebnicu vydalo 
MVZaTV v roku 1932 v rozsahu 643 strán. Kniha bola bohato ilustrovaná, 
obsahovala 284 obrázkov a štyri tabuľky. Lekársku časť napísal MUDr. Franti-
šek Pachner, administratívno-právnu problematiku spracoval JUDr. Richard 

64 Z pomocných náuk sa preto venovala pozornosť predovšetkým dodržiavaniu zásad asepsy a antisepsy pri jed-
notlivých postupoch, výbave pôrodníckeho balíčka, používaniu sterilných rukavíc. Z kapitoly o normálnom pô-

rodníctve sa pozornosť viac orientovala na zopakovanie zásad vedenia druhej a tretej pôrodnej doby a ošetrenie 
šestonedieľky, zdôrazňoval sa význam, ale aj nebezpečenstvo vnútorného vyšetrovania, možnosť a význam 
vyšetrenia konečníkom. Z patologického pôrodníctva sa dôraz kládol na diagnostiku a vedenie pôrodu pri úzkej 
panve, na symptomatológiu pri mimomaternicovom tehotenstve, výskyt a riešenie preeklamtických  stavov 
a na povinnosti pôrodnej asistentky pri výskyte kŕčov u tehotnej ženy a podobne.

65 V učebnej osnove sa pozornosť venovala nasledujúcim okruhom: Náuke o tehotenstve, pôrode a šestonedelí (30 

hodín); Náuke o dojčenskom období (15 hodín); Náuke o ženských chorobách (15 hodín); Pomocným náukám (6 hodín); 

Zákonom a predpisom (2 hodiny). 

66 Rozšírenie týchto tém vyplývalo z prioritného záujmu znížiť dojčenskú úmrtnosť.
67 PACHNER, F.: Opakovací kursy, s. 240.
68 Na základe prvých skúseností s realizáciou opakovacích kurzov sa postupne vyšpecifikoval obsahový rámec 

učiva tejto formy ďalšieho vzdelávania pôrodných asistentiek.
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Bébr. Lekárska časť pozostávala z nasledujúcich kapitol: Pomocné náuky; Náuka 

o pôrodníctve; Náuka o dojčatách; O ženských chorobách a o pohlavnom živote ženy; 

Ošetrovateľské výkony a prvá pomoc. Kapitola Pomocné náuky obsahovala infor-
mácie o základných meraniach a vážení v gynekológii a pôrodníctve, o dodr-
žiavaní hygienických zásad v pôrodníctve, o telovede s podrobnejším popisom 
rodidiel a ich funkcii. Kapitola Náuka o pôrodníctve tvorila súbor poznatkov 
o vývoji tehotenstva, tehotenských zmenách, pôrodníckom vyšetrení, dodr-
žiavaní hygieny v tehotenstve a počas pôrodu, o fyziologickom priebehu pô-
rodu a šestonedelia, ako aj o nepravidelnostiach v tehotenstve, počas pôrodu 
a v šestonedelí. Obsahom kapitoly Náuka o dojčatách boli poznatky týkajúce sa 
psychomotorického vývinu dojčaťa, ako napríklad telesný vývin, výživa a doj-
čenie, uspokojovanie potreby spánku a hygieny, výchova dojčaťa, ale aj poznat-
ky o ochoreniach v tomto období. V časti O ženských chorobách a o pohlavnom 

živote ženy autor zrozumiteľným spôsobom rozpracoval poznatky prevencie, 
diagnostiky a liečby ženských ochorení.69 Posledná kapitola Ošetrovateľské vý-

kony a prvá pomoc obsahovala základné poznatky o jednotlivých ošetrovateľ-
ských postupoch a výkonoch, ako napríklad o klyzme, cievkovaní, výplachu 
pošvy, používaní zábalov v liečbe, podávaní liekov a podobne, ako aj poznatky 
o poskytovaní prvej pomoci. Súčasťou lekárskej časti boli kapitoly Obecné zdra-

votníctvo a Verejné zdravotníctvo, kde autor venoval pozornosť významu dodr-
žiavania zásad osobnej hygieny, ako aj otázkam napríklad hygieny osídľovania, 
infekčným chorobám, ako šarlach, osýpky, záškrt, brušný týfus, kiahne, čierny 
kašeľ a ďalšie, a ľudovým chorobám: tuberkulóze, rakovine a pohlavným cho-
robám. Autor lekársku časť učebnice doplnil o pôvodné ilustrácie profesora 
Oldřicha Kittricha. Administratívno-právna časť, rozpracovaná v piatich od-
dieloch, obsahovala zdravotnícke predpisy, prehľad organizácie zdravotníctva, 
súkromno-právnych a trestných ustanovení, ktoré sa týkali činnosti pôrod-
ných asistentiek. Obsahom tejto časti bol aj výklad právnych noriem o pomoc-
nej pôrodníckej praxi.70 

Po úspešnom absolvovaní opakovacieho kurzu pôrodná asistentka získala 
osvedčenie, ktoré sa evidovalo na diplome.71 V prípade neúspešného absolvo-

69 Ženským chorobám a pohlavnému životu ženy je venovaný IV. Oddiel učebnice. Poznatky o patologických 
stavoch, napríklad o vývojových vadách a nádoroch rodidiel, rakovine maternice, prsníka, ale aj používa-
nie kontracepčných prostriedkov, sú názorne ilustrované. Autori venovali pozornosť aj manželskému životu 
a jeho hygiene, napríklad otázkam prvého pohlavného styku, vplyvu sexuality na psychický stav manželov, 
pohlavným chorobám a ich prevencii, plánovanému tehotenstvu a ďalším témam.   

70 PACHNER, F. – BÉBR, R.: Učebnice pro porodní asistentky, 643 s. Pozri tiež BAUDIŠ, [?]: Učebnice pro porodní 

asistentky, s. 22-23.
71 GÁLA, C.: Poznámky k organizaci, s. 11.



107

SLOVACA VII. Štúdie

vania bolo rozhodnutie zaslané príslušnému okresnému úradu, ktorý pôrodnú 
asistentku vyslal. Pôrodná asistentka mala povinnosť prihlásiť sa na nasledujúci 
opakovací kurz, ktorého finančné náklady si hradila frekventantka už sama.

Uvedenie reformných zmien vo vzdelávaní pôrodných asistentiek do praxe 
však úplne neodstránilo nedostatok pôrodných asistentiek v niektorých oblas-
tiach Slovenska, ktorý pretrvával počas celého medzivojnového obdobia. Sna-
hou centrálnych orgánov bolo aspoň čiastočne riešiť túto situáciu zriadením 
krátkodobých kurzov. V zmysle obežníka krajinského ústavu č. 2855/10/139, 
ktorý bol potvrdený zákonom č. 185/1939, sa pri Štátnom ústave pre vzdelá-
vanie a výcvik pôrodných asistentiek v Bratislave v rokoch 1939, 1940 a 1941 
zriadili dva za sebou nasledujúce päťmesačné kurzy pre frekventantky. Na 
skrátené výcviky sa prijímali iba kandidátky z tých okresov, kde bol najväčší 
nedostatok pôrodných pomocníc a z obcí, kde nebola žiadna pôrodná pomoc-
nica; prípadne osoby, u ktorých bol predpoklad, že po ukončení kurzu budú 
vykonávať profesiu pôrodných pomocníc v príslušných obciach. Prednosť 
mali uchádzačky, ktoré k prijatiu navrhla obec alebo okresný úrad a hradila 
ich náklady spojené so štúdiom.72 Podmienky prijatia na štúdium boli zhodné 
s podmienkami pre desaťmesačné štúdium.73 Zároveň sa v zmysle uvedeného 
zákona 1. júna 1940 zriadil v Turčianskom sv. Martine Ústav pre vzdelávanie 
a výcvik pôrodných asistentiek pre Pohronskú, Tatranskú a Šarišsko-Zem-
plínsku župu.74 

Záver

Reforma pregraduálnej prípravy pôrodných asistentiek a postgraduálne-
ho vzdelávania v zmysle zákona č. 200 Zb. z 9. novembra 1928 priniesla dve 
podstatné zmeny. Prispela ku skvalitneniu a rozšíreniu výcviku a vzdelávania 
pôrodných asistentiek v samostatných, špeciálnych štátnych ústavoch a k za-
vedeniu opakovacích kurzov pre praktikujúce pôrodné asistentky. Proces za-
vádzania rôznych foriem postgraduálneho vzdelávania pôrodných asistentiek 

72 Kandidátky mali povinnosť bývať a stravovať sa v ústave. Školné za celú dobu výcviku predstavovalo 150,- Ks, 
mesačný poplatok za ubytovanie a stravovanie 300,-Ks, ktorý sa hradil vopred. Poplatok za záverečnú skúšku 
predstavoval 100.-Ks. in: GRACA, Ľ.: Ako sa prijímajú kandidátky, s. 168-169.

73 Absolvovanie troch tried meštianskej školy, vlastnoručne napísaná žiadosť o prijatie doložená potrebnými do-
kladmi. Pokiaľ sa v príslušných obciach nenachádzali kandidátky, ktoré absolvovali tri roky meštianskej školy, 
alebo neboli schopné zaplatiť školné, skúšobnú taxu a výdavky spojené s ubytovaním a stravovaním, boli však 
inteligentné, zručné a prejavili záujem o štúdium, mohlo na návrh okresného úradu Ministerstvo vnútra Slo-
venského štátu povoliť výnimku od požiadavky absolvovania meštianskej školy v zmysle vládneho nariadenia 
154/1929 Sb.  Tieto kandidátky absolvovali písomnú a ústnu prijímaciu skúšku. 

74 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva, s. 281-282.
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do praxe bol dlhodobý a náročný proces. Pôvodné návrhy a podnety, ktoré 
sa týkali dĺžky, obsahu, ako aj priebehu opakovacích kurzov, sa na základe 
prvých skúseností postupne upresňovali a dopĺňali. Aj keď nebolo možné z or-
ganizačných a materiálno-technických dôvodov zabezpečiť opakovacie kurzy 
vo väčšej miere, aby boli dostupné pre väčšinu praktikujúcich pôrodných asis-
tentiek, prvé skúsenosti potvrdili ich opodstatnenosť z hľadiska skvalitnenia 
pôrodníckej praxe. Malo to bezpochyby pozitívny vplyv na celkový zdravotný 
stav tehotných žien, rodičiek, šestonedieľok i detskej populácie, čo bolo hlav-
ným celospoločenským prínosom uvedeného zákona a s ním spojenej reformy 
vzdelávania pôrodných asistentiek.

Summary

Reform Changes in the Education of Midwives
in Slovakia in the Interwar Period

Eva Morovicsová – Miroslav Tibor Morovics

The authors focus the article to reform changes in the education of mid-
wives in Slovakia in the interwar period. They analyze that time legislation 
which have brought about fundamental changes in undergraduate training 
and postgraduate education of midwives. The professional guarantee of the 
study was covered by the State Institutes for the Education and Training of 
Midwives in Bratislava, Košice and Užhorod. The study was extended to 10 
months, the theoretical and practical training, curriculum and graduation 
had been broadened. The benefit of the proposed changes was the introduc-
tion of continuing courses for midwives working in clinical practice.

PRAMENE A LITERATÚRA

BAUDIŠ, [?]. Reumatismuz a srdce. (Valná hromada ÚJPA). Věstník věnovaný záj-
mům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.

BAUDIŠ, [?]: Učebnice pro porodní asistentky. Československá nemocnice, 3, 1933, 1, 
s. 22-23.

BÉBR, R.: Výklad předpisů o vzdělání a výcviku porodních asistentek. Československá 



109

SLOVACA VII. Štúdie

nemocnice, 2, 1932, 5-6, s. 89-100.
BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Martin: Osveta, 

1989, 376 s.
DLOUHÝ, J.: Výcvik a vzdělání porodních pomocnic. Věstník věnovaný zájmům po-

rodních asistentek, 15, 1927, 2, s. 1-3.
DOSTÁLOVÁ, [?]. O vedení porodu v domácnosti. (Valná hromada ÚJPA). Věstník vě-

novaný zájmům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
FALISOVÁ, A.: Vzdelávanie žien pre pôrodnícku prax (1918-1938), in: BUJALKOVÁ, 

M. – PAVLÍKOVÁ, Ľ. (eds.): Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia 

o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny. Martin: Univerzita Komen-
ského, 2007, 37-42.

FALISOVÁ, A.: Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období. Bratislava: Veda, 
1999, 204 s.

GÁLA, C.: Poznámky k organizaci a administrativní přípravě opakovacích kursů pro po-

rodní asistentky v C. S. R. Československá nemocnice, 6, 1936, 1, s. 7-12.
GRACA, Ľ.: Ako sa prijímajú kandidátky do školy pre vzdelanie a výcvik porodných 

pomocníc v Bratislave. Slovenský lekár, 1, 1939, 6, s. 168-169.
HNÁTEK, L. Jaká poranění ohrožují dítě za porodu. (Valná hromada ÚJPA). Věstník 

věnovaný zájmům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
LUSKA, [?]. Reumatismus u dětí. (Valná hromada ÚJPA). Věstník věnovaný zájmům 

porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
MOROVICSOVÁ, E.: Profesionálna príprava a pôsobenie pôrodných asistentiek v prvej 

Československej republike, in: BUJALKOVÁ, M. – PAVLÍKOVÁ, Ľ. (eds.): Zbor-

ník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veteri-

nárnej medicíny. Martin: Univerzita Komenského, 2007, s. 199-205.
MOUDRÝ, [?]. O vlivu sportu, zaměstnání a stáří na porod. (Valná hromada ÚJPA). 

Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
MÜLLER, G.: Čsl. st. babická škola škola v Bratislavě, in: MĚSKA, A. – ŠÁCHA A. 

(eds.): Sborník vydaný Spolkom československých lekárov v Bratislave pri prí-
ležitosti Valného shromaždenia Ú. J. Čs. L. dňa 27.-29. júna 1925 v Bratislave. 
Bratislava: Spolok československých lekárov, 1925, s. 28-32.

OSTRČIL, A.: O výchově akušerek. Poznámky k chystané reformě babictví. Věstník vě-
novaný zájmům porodních asistentek, 14, 1926, 7, s. 1-5.

OSTRČIL, A. O bezbolestném porodu. (Valná hromada ÚJPA). Věstník věnovaný záj-
mům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.



110

HISTORIA MEDICINAEŠtúdie

PACHNER F.: Návrh zákona o úpravě akušerské pomoci. Věstník věnovaný zájmům 
porodních asistentek, 9, 1921, 4, s. 1-2.

PACHNER F.: Návrh zákona o úpravě akušerské pomoci. Věstník věnovaný zájmům 
porodních asistentek, 9, 1921, 5, s. 1-3.

PACHNER F.: Návrh zákona o úpravě akušerské pomoci. Věstník věnovaný zájmům 
porodních asistentek, 9, 1921, 6, s. 4-5.

PACHNER F.: Návrh zákona o úpravě akušerské pomoci. Věstník věnovaný zájmům 
porodních asistentek, 9, 1921, 7-8, s. 1-2.

PACHNER F.: Návrh zákona o úpravě akušerské pomoci. Věstník věnovaný zájmům 
porodních asistentek, 9, 1921, 10, s. 1-3.

PACHNER F.: Návrh zákona o úpravě akušerské pomoci. Věstník věnovaný zájmům 
porodních asistentek, 10, 1922, 3, s. 4-6.

PACHNER, F. – BÉBR, R.: Učebnice pro porodní asistentky. Praha: MVZaTV, 1932, 643 s.
PACHNER, F.: Opakovací kursy pro porodní asistentky. Československá nemocnice, 4, 

1934, 9, s. 236-242.
PACHNER, F.: Prevence v porodnictví. Československá nemocnice, 5, 1935, 1, s. 81-83.
PEKAŘOVÁ, K.: Niekoľko poznámok k dejinám vzdelávania babíc do roku 1918, in: 

ROLLEROVÁ, A. (ed.): Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odbo-

roch. (Tradícia a súčasnosť). Bratislava: Univerzita Komenského, 2013, s. 151-161.
SEITZ, Č. O chorobách kůže kojenců, ekzémech či ouročkách. (Valná hromada ÚJPA). 

Věstník věnovaný zájmům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
STRAKA, J. O pôrodných asistentkách, in STODOLA, I.: Zdravotné predpisy na Slo-

vensku. Martin : Matica Slovenská, 1937, s. 101-103.
ŠRÁMKA, [?]. O horečce omladnic. (Valná hromada ÚJPA). Věstník věnovaný zájmům 

porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
TRAPL, J.: O nápravě pomoci porodnické. Věstník věnovaný zájmům porodních asis-

tentek, 8, 1920, 1, s. 3-4.
Univ. prof. Dr. Rubeška proti smíšenému systému. Věstník věnovaný zájmům porodních 

asistentek, 8, 1920, 1, s. 2-3.
Univ. prof. Dr. Rubeška proti smíšenému systému. Věstník věnovaný zájmům porodních 

asistentek, 8, 1920, 2, s. 2-3.
VEVERKA, [?]. O sterilitě. O důležitosti vody plodové. (Valná hromada ÚJPA). Věstník 

věnovaný zájmům porodních asistentek, 23, 1935, 4, s. 5.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ č. 154/1929 o podmínkách pro přijetí do státních ústavů pro 

vzdělání a výcvik porodních asistentek, o zkouškách přijímacích, o výši škol-



111

SLOVACA VII. Štúdie

ného, výši zkušebních tax, o zkouškách prospěchových a o zkoušce závěrečné, 
o znění diplomu a znění slibu.

WEISNER, A.: Vývoj stavu porodních asistentek v Československu. Věstník věnovaný 
zájmům porodních asistentek, 11, 1923, 5, s. 3-4.

WEISNER, A.: Vývoj stavu porodních asistentek v Československu. Věstník věnovaný 
zájmům porodních asistentek, 11, 1923, 6, s. 2-5.

WEISNER, A.: Vývoj stavu porodních asistentek v Československu. Věstník věnovaný 
zájmům porodních asistentek, 11, 1923, 7-8, s. 3-5.

WEISNER, A.: Vývoj stavu porodních asistentek v Československu.Věstník věnovaný 
zájmům porodních asistentek, 11, 1923, 9, s. 8-11.

ZÁKON č. 200/1928 S. o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku 
porodních asistentek (porodních pomocnic).





113

SLOVACA VII. Štúdie

Hygienické pomery a rozšírenie brušného 
týfusu na Slovensku (1919 – 1945)* 

ANNA FALISOVÁ

Celkové zdravotné pomery obyvateľstva na Slovensku v prvej polovici 20. 
storočia boli nepriaznivé a pomerne vysokú chorobnosť zapríčiňovali infekč-
né a parazitárne ochorenia. Úmrtnosť na infekčné choroby do konca 30. rokov 
bola 200 až 400 na 100 000 obyvateľov.1 Medzi akútne črevné ochorenia pat-
ril aj brušný týfus. Zvýšený výskyt brušného týfusu na Slovensku bol zazna-
menaný v povojnových rokoch. V roku 1919 bolo na Slovensku nahlásených 
1402 prípadov ochorení na brušný týfus, ale odhadovalo sa, že išlo len o jed-
nu tretinu všetkých nakazených.2 Najväčším zdrojom nákazy bola hygienicky 
nevhodná pitná voda. Väčšina studní bola hygienicky závadná, presakovali 
do nich žumpy, hnojovky a podobne. Prevažná väčšina obyvateľstva na vidie-
ku bola odkázaná najmä na spoločné studne, kde sa často napájal aj dobytok. 
K ďalším nezanedbateľným dôvodom šírenia infekcie patril aj štýl výstavby 
rodinných domov na dedinách, pri ktorých chýbalo základné hygienické vy-
bavenie. Už Vavro Šrobár v Ľudovej zdravovede opísal a názorne vykreslil aké 
je dôležité, aby hospodárske budovy a záchody boli dostatočne vzdialené od 
vodných zdrojov, čím sa malo predísť kontaminácií pitnej vody v studniach.3 
Od roku 1919 do roku 1938 nebolo na Slovensku jedinej obce, v ktorej by sa 
nebol vyskytoval brušný týfus.4 Infekcia sa vyskytovala endemicky a najviac 
postihovala obyvateľstvo vidieka, kde zásobovanie pitnou vodou nebolo hy-
gienicky vhodne riešené, najmä z dôvodu absencie kanalizácie a vodovodov. 
Výstižne to komentoval v roku 1927 aj článok v Národnom denníku, keď vy-

*  Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 2/0122/21 Hlavné vývojové trendy zdravotníctva na Sloven-

sku od vzniku ČSR do roku 1968.
1 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny zdravotníctva na Slovensku, s. 227.
2 KOVAĽ, P.: Dejiny zdravotníctva v Prešove v medzivojnovom období,  s. 13.
3 ŠROBÁR, V.: Ľudová zdravoveda, s. 54–56. Zvýšený výskyt brušného týfusu na Slovensku bol zaznamenaný 

v povojnových rokoch.
4 „Na Slovensku, hoci nie je vlastne ani jedinej  z 3 500 obcí, ktorá by od roku 1919 do dnešného dňa nebola mala aspoň 

jedno onemocnenie brušného týfu, preca len väčšie epidemie boli a sú ojedinelé.“ TOMÁNEK, E.: Naliehavé zdravotno-

-sociálne úkoly v okresoch na Slovensku, s. 6. 
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pukla epidémia brušného týfusu v niekoľkých obciach Nitrianskeho, Piešťan-
ského, Košického a Komárňanského kraja:

„Jednou z hlavným príčin rozširovania týchto epidémií je zlá voda, znečistená, plná 

choroboplodných baktérií, bez akéhokoľvek filtrovania a prečistenia prichádza v tomto 

stave priamo do našich kuchýň a často jej nepomôže ani dôkladné prevarenie. Treba 

preto, aby sa čím skôr začalo s plánovitou výstavbou vodovodov na Slovensku. Máme 

dosiaľ u nás málo miest, ktoré sa môžu pochlúbiť touto „novotou“, ktorá ovšem už dávno 

prestala byť zvláštnou vymoženosťou a stala sa práve takou potrebnou ako kanalizácia. 

Áno, práve i nedostatočná kanalizácia zapríčiňuje šírenie sa chorobných zárodkov…. 

Nech už tedy slovenská sekcia čs. miest postará sa o plánovité prevádzanie týchto vodo-

vodných a kanalizačných stavieb a nech sa s tým opäť neodkladá z roka na rok. Škody 

z týchto odkladov vznikajúce sú miliónové, a to nielen na zdraví, ale i na majetku. Prečo 

sa má stále odkladať to, čo je nezbytnou potrebou civilizovaného kultúrneho človeka 

a riadne spravovanej obce?“
5 

Výskyt brušného týfusu na vidieku – reálny obraz

Kontaminácia vodných zdrojov spôsobovala nemalé starosti pri šírení 
niektorých infekčných chorôb, najmä počas letných mesiacov. Zásobovanie 
z povrchových vôd a zo studní hĺbených v pôde presýtenej odpadovými lát-
kami zo splaškov v dôsledku nedostatku kanalizácie, spôsobovalo časté epidé-
mie črevných nákaz, najmä brušného týfusu. V roku 1928 vypukla epidémia 
aj v Kľačanoch. Prvé prípady ochorenia sa v obci vyskytli v urbárskom dome 
začiatkom januára 1928. Až do 9. júna, keď stúpol počet infikovaných, nebol 
nahlásený Župnému úradu v Turčianskom Sv. Martine ani jeden prípad výskytu 
ochorenia. Z uvedeného dôvodu neboli podniknuté opatrenia na zamedzenie 
ďalšieho šírenia nákazy. Epidemický lekár uskutočnil dôkladné vyšetrenie oby-
vateľov v obci a nariadil hygienický rozbor pitnej vody. Problémy sa vyskytli aj 
s evidenciou chorých a ich nahlásením, ktoré podávali žandárske stanice: „četníci, 

ktorí svoje informácie o nákazlivých chorobách od obvodných lekárov berú, veci popletú, 

zdravých za nezdravých, uzdravených za nezdravých berú, na inšie choroby chorých 

za tyfosne chorých považujú i oznamujú.“
6 Niektorí pacienti sa obávali navštíviť 

5 Slovenský národný archív (ďalej len SNA), fond (f.), Expozitúra ministerstva verejného zdravotníctva a teles-
nej výchovy (ďalej len EMVZTV), kartón (k.) 101, (výstrižkový archív).

6 SNA, f. Krajinský úrad, administratívne oddelenia, 1928, k. 71. Župný úrad v Turčianskom Sv. Martine, epi-
démie brušného týfu v Kľačanoch – doplnenie správy, 18. 11. 1928. 
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lekára.7 Ak bol u nich diagnostikovaný brušný týfus, museli dodržiavať karan-
ténne opatrenia, v ťažších prípadoch boli hospitalizovaní. Epidemický lekár pri 
prehliadke len za jeden deň zistil v obci až 160 infikovaných pacientov. Úrad-
ní lekári za obdobie od januára do polovice novembra 1928 nahlásili 127 osôb 
s ochorením na brušný týfus. Nariadením okresného lekára bola v obci zatvo-
rená krčma, pretože v dome majiteľa sa nákaza vyskytla tiež. Primárny problém 
pri liečbe chorých predstavoval problém s hospitalizáciou. Kým prvých pacien-
tov liečili v nemocnici, pri rozšírení epidémie ich príslušné nemocničné zaria-
denia nemohli prijať. Okresný lekár niekoľkokrát telefonicky žiadal nemocnice 
v Trenčíne, Ružomberku a Dolnom Kubíne o pomoc, ale vždy dostal negatívnu 
odpoveď s odôvodnením, „nieto miesta.“

Obvodný lekár označil za zdroj nákazy vodu z miestneho potoka a v snahe 
zabrániť šíreniu epidémie nariadil, aby ľudia vodu pred použitím najprv preva-
rili. Konštatoval, že obyvatelia obce nechodili „z pohodlnosti“ pre vodu k vzdia-
lenému prameňu Bystrica, ale používali vodu z potoka.8 Župný úrad v Turčian-
skom Sv. Martine v správe zaslanej zdravotníckemu oddeleniu Krajinského 
úradu podrobne referoval o epidemiologickej situácii v obci a zdôraznil, že prí-
slušní úradní lekári dodržiavali pokyny epidemického lekára, ale presadzovanie 
protiepidemických opatrení bolo náročné a zlyhala aj zdravotnoosvetová práca: 
„Ľudu sa naprednášalo dosť. Všetky nariadenia okresného úradu, obvodného lekára boli 

v obecnej rade predčítávané, boženíci ich čítavali idúc z dom do domu, okrem toho boli 

bubnovaním na známosť dávané.“ Úradní lekári pravidelne organizovali pre obyva-
teľstvo prednášky, obvodný lekár si dokonca za vlastne peniaze najal mladšieho 
lekára, ktorý „celé dni trávil v Kľačanoch a ľud poučoval. Okresný lekár poslal ešte do 

Kľačian s dobre vypracovanou prednáškou jednu zdravotno-sociálnu pracovníčku, aby 

ako ženská na ženy lepšie pôsobila. A toho poučovania bolo už tak mnoho, že s nás ľudia 

posmechy robili.“
9 Napriek maximálnemu úsiliu centrálnych orgánov, obyvatelia 

obce nedodržiavali zdravotno-policajné nariadenia. Preto okresný úrad pristúpil 
k prísnejším opatreniam a v porovnaní s predchádzajúcimi 5 Kč, zaviedol vyso-

7 Napríklad obvodnému lekárovi v Kľačanoch bolo nahlásené, že jeden pacient viac ako tri týždne trpel na zápal 
pohrudnice. Nevyhľadal lekársku pomoc, zo strachu, že sa jedná o brušný týfus. „Keďže sú všelijaké druhy týfu, 

ťažšie, ľahšie, veľmi ľahké a keď všelijakí ľudia tieto formy týfu všelijako znášajú, v Kľačanoch v týfe pri 38 – 39
0

 horu-

čosti gazdovia svoje letné poľné práce, robotníci svoju dielenskú prácu konali, bez toho žeby boli niektorého lekára o radu 

požiadali, chorobu takto bez vedomia okresného úradu s domu do domu prenášali, nemôže sa nikto čudovať nad tým, že 

odrazu stojí úrad pred hotovou epidemiou, ako to práve v Kľačanoch bolo. Za nedbalosť ľudu nemožno zdravotné orgány 

na zodpovednosť brať.“ SNA, f. Krajinský úrad, administratívne oddelenia, 1928, k. 71. Župný úrad v Turčian-
skom Sv. Martine, epidémie brušného týfu v Kľačanoch – doplnenie správy, 18. 11. 1928.   

8 Voda z uvedeného prameňa na základe bakteriologického vyšetrenia bola označená tiež ako „podozrivá“. 
9 SNA, f. Krajinský úrad, administratívne oddelenia, 1928, k. 71. Župný úrad v Turčianskom Sv. Martine, epi-

démie brušného týfu v Kľačanoch – doplnenie správy, 18. 11. 1928.
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ké pokuty. Obyvatelia, ktorým okresný lekár v prítomnosti obvodného lekára, 
starostu obce, prípadne aj žandárstva nariadil konkrétne protiepidemické opat-
renia, boli nakoniec pod dozorom polície nútení ich akceptovať a v prípade po-
rušenia, uhradiť podstatne vyššie peňažné tresty. Zdravotnícke oddelenie Kra-
jinského úradu po preštudovaní konkrétneho stavu vytklo obvodnému lekárovi 
viacero nedostatkov. Napríklad to, že neoznámil žiadneho z pacientov, ktorí 
ochorenie zatajovali a hrozil im trest, pri vypuknutí epidémie nepožiadal o po-
moc protiepidemickú službu a profylakticky nepoužíval Besredkovú perorálnu 
protitýfusovú enterovakcínu.10 V nasledujúcom roku sa zásluhou centrálnych 
orgánov, úradných lekárov a epidemického lekára podarilo epidémiu brušného 
týfusu v Kľačanoch zlikvidovať.

Podobná situácia s epidémiou brušného týfusu nastala aj v obci Rudina, 
v roku 1928. Okresný náčelník nariadil prísne dodržiavanie protiepidemických 
opatrení, ktoré bubeník vyhlásil trikrát. Úradnému lekárovi v Kysuckom No-
vom Meste bolo nariadené na útraty obce čo najskôr v potrebnom množstve 
zakúpiť očkovaciu látku a zabezpečiť očkovanie ohrozených rodinných prís-
lušníkov. K jeho povinnostiam patrilo aj pravidelné informovanie obyvateľov 
o príčine vzniku nákazy, spôsobe jej šírenia a prevencii. Okresného náčelníka 
úradný lekár informoval o počte infikovaných osôb, ale aj tých, ktorí ochorenie 
prekonali, respektíve na brušný týfus zomreli. Obecný úrad vymenoval jedného 
člena obecnej rady na to, aby každý deň kontroloval dodržiavanie protiepide-
mických nariadení. Jeho povinnosťou bolo priestupky a nové prípady „zataje-

ných“ chorých urgentne nahlásiť obvodnému lekárovi. Za dôsledné uskutočne-
nie nariadení boli zodpovední členovia obecného zastupiteľstva.11 

V roku 1929 v dôsledku ďalšieho šírenia brušného týfusu a utajovania ochorení 
bola okresným náčelníkom sprísnená kontrola v celom okrese. Jednotlivé obecné 
úrady, kde sa ochorenie vyskytlo museli podľa odporúčaní príslušného obvodného 
lekára zabezpečiť a rozdať postihnutým rodinám dostatočné množstvo dezinfekč-
ných prostriedkov, zriadiť epidemickú nemocnicu, zariadiť aby bol „kočujúcim ob-
chodníkom“ s ovocím zakázaný prístup do obce, vzhľadom k tomu, „že žalúdočné 

ochorenia zvyšovali náchylnosť na ochorenie.“ Obecný úrad v spolupráci s úradným 
lekárom pravidelne každý týždeň vykonávali prehliadky hospodárskych dvorov, 
verejných miestností, trhov, hostincov, podnikov a kontrolovali dodržiavanie 

10 SNA, f. Krajinský úrad, administratívne oddelenia, 1928, k. 71. Župný úrad v Turčianskom Sv. Martine, epi-
démie brušného týfu v Kľačanoch – doplnenie správy, 18. 11. 1928.

11 Štátny archív Bytča, pobočka Čadca, (ďalej len ŠAB, pob. ČA), fond Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, (ďalej 
len FOU KNM), k. 113. Okresný náčelník žiadal žandársku stanicu v Kysuckom Novom Meste, aby policajti 
pravidelne pri svojich obchôdzkach kontrolovali priestupky a nahlásili aj „zatajených“ chorých.
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hygieny. Všetky verejné zábavy boli zakázané a aj najmenšie priestupky „oproti 

všeobecnej čistote dľa predpisov zákona budú čo najprísnejšie trestne stíhané.“
12 Počet 

chorých na brušný týfus výrazne stúpol aj v okolitých obciach.13 Od 5. septembra 
1929 došlo k zatvoreniu všetkých tried štátnej ľudovej školy v Kysuckom Novom 
Meste na tri týždne, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu epidémie brušného tý-
fusu. Na dodržiavanie nariadení dohliadali aj policajné hliadky.14 Krajinský úrad 
zdôrazňoval nutnosť zabezpečenia dôslednej izolácie pacientov. Zároveň v sep-
tembri 1929 žiadal Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste, aby počas epidémie 
bola zavedená na tamojšom úrade do 14. hodiny permanentná inšpekčná služba, 
na zaistenie okamžitého telefonického spojenia. Nariadil, aby okresný zdravotný 
referent osobne sledoval každý nový prípad ochorenia, zabezpečil hospitalizáciu 
chorého a denne kontroloval dodržiavanie protiepidemických opatrení.15 Prvou 
dávkou vakcíny bolo zaočkovaných 156 osôb a druhou 146.16

Aj v nasledujúcich rokoch bolo náročné presvedčiť obyvateľov, aby dodržia-
vali základné hygienické pravidlá. Situáciu v roku 1932 zhodnotil doktor Fried, 
ktorý pôsobil ako obvodný lekár v Starej Bystrici nasledovne: „Obyvateľstvo na 

nízkom kultúrnom stupni stojí, nijaký záujem o zdravotnícke otázky nemá, proti zdra-

votníckym nariadeniam sa protiví a domácnosť zanedbanú a špinavú má.“
17 Bytové 

podmienky tamojšieho obyvateľstva opísal aj Ivan Hálek. Na kysuckých kopa-
niciach videl shluky drevených stavaní s oblokmi, ktoré by prikryl kysuckým 
širákom, dvory s bezodným blatom a s hnojiskami, ktorých zápach miernila 
vädnúca čečina, slúžiaca pravidelne ako stelivo namiesto slamy.18 

Okresný úrad v Kysuckom Novom Meste v roku 1932 informoval zdravot-
nícke oddelenie Krajinského úradu v Bratislave o nepriaznivých zdravotných 

12 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 131, č. sp. 8034/29.
13 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 131, č. sp. 8034/29. „Okresný náčelník vydal zákaz predaja a vývozu mlieka, masla, 

tvarohu a iných mliečnych výrobkov, s tým, že voči previnilcom všetkými zákonitými prostriedkami zakročí čo naj-

prísnejšie.“ Uvedený zákaz bol nutný z dôvodu zamedzenia šírenia sa infekcie cez obchod a  konzumáciu mlieka 
a mliečnych výrobkov.

14 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 131, č. sp. 8034/29. Okresný náčelník nariadil: „Stála stráž nech je vyučená, že zo 

zamorených domov môžu vychádzať len na poľnohospodársku prácu do tunajšieho chotáru, do lekárne, keď sa preukáže 

receptom a na najnutnejší čas pre nakúpenie potravných článkov. Stráž kontroluje všetky krčmy a hostince a oznámi 

tých, ktorí vzdor zátvoru zo zamorených domov v krčmách a hostincoch sa nachádzajú. Znova upozorňujem obecný 

úrad, aby dľa návodu štátneho obvodného lekára zaopatrili zamorené rodiny desinfekčnými prostriedkami na 

desinfekciu výkalov pri posteli a vápnom na každodennú dezinfekciu záchodov, čo stála stráž má kontrolovať 
a priestupky taktiež sem hlásiť.“

15 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 131 č. sp. 8034/29.
16 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 131 č. sp. 8034/29.
17 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 72, č. sp. 6873/21. O bytových pomeroch poskytuje obraz aj výskum profesora 

Alojza Churu z 30. rokov minulého storočia o zdravotných a sociálnych pomeroch detí v školopovinnom 
veku v rámci celého Slovenska. Pozri: CHURA, A. Slovensko bez dorastu? Sociálne-paediatrické štúdium. Diel 
druhý, časť 1, passim.

18 FALISOVÁ, A. – CAPÍKOVÁ, S.: Zdravotné pomery a životné prostredie na Kysuciach v minulosti, s. 320.
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pomeroch v okrese. Epidémia brušného týfusu pretrvávala v ôsmich obciach, 
celkovo ochorelo 63 osôb, z toho piati ochoreniu podľahli. V troch obciach, Ne-
sluši, Lodne a v Lieskove n/K sa brušný týfus vyskytoval celý rok. Chorí boli 
hospitalizovaní a „očkovanie ohrozených miešaným tyfovým bakterínom v obciach 

Lieskove n/K a v Nesluši sa previedlo. Po brušnom týfu vyskytnula sa v najväčšom 

počte difteria v 7 obciach v 13 prípadoch, dva smrteľne.“19 Chorí boli izolovaní doma. 
Riziko kontaminácie bolo veľmi vysoké počas letných mesiacov. Aj napriek 
opatreniam centrálnych orgánov sa začiatkom 30. rokov brušný týfus stále často 
vyskytoval v okresoch Nové Mesto nad Váhom, Bánovce, Štúrovo, Banská Bys-
trica, Modrý Kameň a Spišská Stará Ves.

Niektoré legislatívne opatrenia

Povinné ohlasovanie brušného týfusu bolo nariadené už v roku 1894.20 
Po vzniku ČSR vyšlo viacero legislatívnych noriem s cieľom zabrániť šíreniu 
ochorenia. V oblasti organizácie zdravotníctva, vrátane boja proti prenosným 
ochoreniam, základný právny rámec predstavoval zákonný článok XIV z roku 
1876 a nadväzujúce nariadenia uhorského ministerstva vnútra, prijaté do roku 
1918. Tieto základné právne predpisy boli ďalej čiastočne pozmeňované zá-
konmi Národného zhromaždenia ČSR, ktoré platili na celom území repub-
liky a nariadeniami Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy 
(MVZTV), jeho expozitúry a Krajinského úradu v Bratislave. Protiepidemická 
činnosť a čiastočne dozor nad výkonom hygienickej starostlivosti boli povin-
nosťou štátnych lekárov.

Postupné zvýšenie možnosti hospitalizácie pacientov a lepšieho ošetrenia 
vôbec, ako aj kontroly pitnej vody a bacilonosičstva čiastočne napomohli zní-
ženiu úmrtnosti. MVZTV na tento účel vydalo niekoľko organizačných poky-
nov. Nemenej dôležité bolo aj rozhodnutie Krajinského úradu o epidemickej 
evidencii choroby u obvodných lekárov. V rokoch 1921 až 1927 vydalo Minis-
terstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy poučenie o brušnom týfuse 
vo forme plagátov, ktoré boli vyvesené na verejných priestranstvách a obozna-
movali širokú verejnosť ako sa brániť šíreniu tejto infekčnej choroby. MVZTV 
výnosom21 zo dňa 13. 10. 1921 oznámilo, že pripravilo letáky o brušnom týfuse 
(v češtine, neskôr aj v slovenčine), ktoré zasielalo zdarma len pre oblasti najviac 

19 ŠAB, pob. ČA, FOU KNM, k. 178, č. sp. 10442/32.
20 Nariadenie uhorského ministerstva vnútra č. 91 954, zo dňa 8. 12. 1894.
21 Výnos MVZTV č. 21 292/I.  
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zamorené týmto ochorením.22 Niektoré regióny žiadali vyšší počet letákov. Na-
príklad Nitrianska župa obdržala 195 kusov a župan vzhľadom na rozsiahlosť 
župy žiadal minimálne 1000 kusov alebo povolenie, aby mohol v slovenskom 
jazyku vytlačiť letáky jeho úrad.23 Letáky oboznamovali široké vrstvy obyva-
teľstva ako vzniká brušný týfus,24 ako sa môžu dostať choroboplodné zárodky 
týfusu z výkalov chorého človeka do úst zdravého, aké sú príznaky ochorenia, 
ako nákaze predchádzať a upozorňovali aj na bacilonosičov: „Hostiteľ bacilov za-

mestnaný v kuchyni, v jedálni, v záhradníctve, v mliekarni, alebo kdekoľvek inde, kde 

sa pripravujú alebo predávajú potraviny môže nakaziť celé mesto týfusom.“
25 V rámci 

prevencie sa kládol veľký dôraz na čistotu rúk, najmä ich umývanie pred jedlom, 
všetko čo prišlo do kontaktu s chorým bolo potrebné dezinfikovať, bielizeň sa 
musela pred praním namočiť aspoň na dve hodiny do dezinfekčného roztoku 
(3% karbolový roztok), pretože sa nákaza šírila z výkalov chorého, bolo potreb-
né do záchodov naliať 5% karbolový roztok, alebo neriedené, takzvané „vápenné 
mlieko“.26 Veľká pozornosť sa mala venovať čistote studní a hygienickej výstavbe 
záchodov. V letákoch sa zdôrazňovala aj hygiena stavovania: „Mlieko nemá sa piť 

inakšie, než prevarené. Muchy treba držať vždy v úctivej vzdialenosti od potravy. V lete 

majú byť okna kuchyne a komory na potravné články opatrené sieťami. Potrava nemá 

byť nikde vystavená tak, aby mohli sa na nej pásť stačí ju prikryť organtímom. Hospodá-

ri mali by sa postarať, aby zamedzili na dvore v hnojišti liahnutie sa múch, ktorým by 

sme mali konečne vyhlásiť válku na všetkých frontách.“
27 Text v závere upozorňoval, 

že v prípade podozrenia, že niekto ochorel na brušný týfus bolo prvou povin-
nosťou privolať lekára, „jedine on mohol poradiť, čo treba robiť.“

Výnos MVZTV z roku 1926 informoval, že Štátny zdravotný ústav v Pra-
he začal vyrábať Besredkovú protitýfovú enterovakcínu a podával informácie 
o jej aplikácií najmä v akútnych prípadoch.28 Úradní lekári rozhodovali v kto-
rých prípadoch je potrebné podať očkovaciu látku na účet štátnej pokladnice. 
O vakcinácií sa pochopiteľne museli viesť presné záznamy. MVZTV v roku 1928 
a v nasledujúcom roku odporúčalo, aby bol proti brušnému týfusu Besredkovou 
enterovakcínou zaočkovaný nemocničný personál. V týchto prípadoch o apliká-

22 SNA, f. EMVZTV, k. 79. Poučení o střevním týfu. MVZTV, Praha 13. 10. 1921. Pre iné účely stál jeden leták 
10 halierov.

23 SNA, f. EMVZTV, k. 79. Brušný týf zdravotnické poučenie. Župa nitrianska, Nitra 27. 10. 1921. 
24 „Mnoho chorôb vzniká tým, že maličké zárodky, takzvané bacily, napadnú ľudské telo a počnú ho ničiť tak, ako husenice 

ničia na jar listy stromov.“

25 SNA, f. EMVZTV, k. 79. 
26 Uvedené dezinfekčné prostriedky ničili v priebehu hodiny bacily brušného týfusu. 
27 SNA, f. EMVZTV, k. 79.  
28 Výnos Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy č. 31 057, zo dňa 6. 11. 1926. 
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cii vakcíny rozhodoval riaditeľ ústavu.29 Výnos MVZTV z roku 1930 nariaďoval 
viesť výročné správy o použití protitýfovej enterovakcíny.30 Ďalší z roku 1931 
podrobne informoval o profylaktických opatreniach a zdôrazňoval dôležitosť 
čistoty pitnej vody, mlieka a iných potravín. Upozorňoval aj na bacilonosičov, 
nariaďoval „sliediť po nich“ a uskutočňovať primerané opatrenia s cieľom zame-
dziť ďalšiemu šíreniu ochorenia. Keď ochorenie nebolo možné zistiť z klinických 
príznakov, bolo nariadené vykonať vyšetrenie krvi.

Krajinský úrad v Bratislave kládol povinnosť ohlásiť každý prvý prípad ocho-
renia pomocou predpísaného formulára. Osobitná pozornosť sa mala venovať 
otázke zásobovania vodou, konkrétne bolo nutné zisťovať do akej miery bola 
studňa v infikovanej vidieckej domácnosti alebo v obci znečistená, respektíve 
či obyvatelia nepoužívali vodu z potoka alebo rieky. Ak bol v obci vodovod, 
bolo potrebné nahlásiť, či bol udržiavaný podľa hygienických noriem. Krajinský 
úrad v Bratislave výnosom z roku 1935 nariadil,31 aby bol od 1. júla 1935 v kaž-
dom prípade brušného týfusu, zisteného klinicky alebo sérologicky, vyplnený 
záznam o brušnom týfuse. Zaznamenával sa zdroj nákazy, bolo povinné vyšetriť 
krv nielen od pacienta ale aj od rodinných príslušníkov a o každom vyliečenom 
prípade brušného týfusu bolo potrebné viesť evidenciu a „systematicky sa pre-

sviedčať, či nevylučuje týfové bacily.“
32

Vplyv vojnových pomerov na rozšírenie brušného týfusu

Medzi obyvateľstvom vyčerpaným dlhotrvajúcou vojnou sa rozšírili infekčné 
choroby a nepriaznivé hygienické pomery spôsobili nárast ochorení na brušný 
týfus. Podľa výkazov zdravotníckeho oddelenia Ministerstva vnútra ochorelo na 
Slovensku v rokoch 1939 – 1941 na brušný týfus ročne priemerne 1744 osôb, 
z nich 256 zomrelo. Priemerný ročný počet ochorení na brušný týfus na Sloven-
sku bol reálne oveľa vyšší ako uvádzali lekárske správy: „Všeobecná je však mienka 

odborníkov, že v našom klimate, hoci sa väčšine chorých na brušný týfus dostáva toho 

najlepšieho lekárskeho ošetrenia, pripadá na každých 100 nemocných 10 – 12 zomre-

lých. Podľa toho mali sme teda v roku 1939 – 1941 každoročne priemerne 2560 – 3072 

prípadov brušného týfu a podobne tomu bude, ak nie horšie, aj v najbližších rokoch, až 

29 Výnos Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy č. 22 529/1928, zo dňa 25. 3. 1929. Výdavky boli hra-
dené z fondov, ktoré malo k dispozícii MVZTV.

30 Výnos Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy č. 35 120, zo dňa 20. 11. 1930. 
31 Krajinský úrad, výnos č. 183 939/11/1935, zo dňa 4. 7. 1935. Pozri: ORSZÁG, F.: Epidemické choroby, in: STO-

DOLA, I. (ed.). Zdravotné predpisy na Slovensku.

32 Ibidem, s. 135–136.
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kým nezačneme a nebudeme prevádzať odborníkmi podložený systematický a obetavý 

boj proti tejto chorobe.“
33 Značná časť ochorení na brušný týfus podľa hlásení úrad-

ných lekárov nebola evidovaná.34 Ľahké prípady nákazy boli bez charakteristic-
kých príznakov, ako bolesti hlavy, smäd, vysoká, stále pretrvávajúca horúčka, 
drobná červená vyrážka na bruchu, zápcha, hnačka a iné. Infekciu bolo možné 
najlepšie identifikovať vyšetrením krvi a kultiváciou zo stolice.35 Úradné orgány 
mnohé prípady nákazy nezaznamenali, lebo obyvatelia sa zo strachu pred hos-
pitalizáciou vyhýbali lekárskemu vyšetreniu. Väčšina pacientov na brušný týfus 
sa liečila doma a príbuzní zatajovali chorobu, aby nemuseli odviesť chorých do 
nemocnice. Na vidieku mali farské úrady alebo učitelia často lepší prehľad o sku-
točnom výskyte ochorenia ako zdravotnícke orgány. Nepriaznivá situácia bola 
aj v okresoch východného Slovenska, ktoré vo výskyte ochorení na brušný týfus 
naďalej prevyšovali celoslovenský priemer. Najviac prípadov vykazovali okresy 
Snina, Humenné, Medzilaborce, Košice a Prešov. Lepšia situácia nebola ani na 
Zemplíne a Šariši. Dedinské domy boli často zanedbané, hygiena minimálna, 
hnojiská sa rozprestierali do polovice dvora a kaluže pretekali do potoka. Prob-
lematické boli najmä rómske osady, kde boli hygienické pomery katastrofálne 
a odkiaľ sa ochorenie naďalej rozšírilo aj medzi nerómske obyvateľstvo.36 

Tabuľka č. 1 Brušný týfus na Slovensku na 100 000 obyvateľov37 

Rok

Na 100 000 

obyvateľov 

Najvyšší výskyt brušného 

týfusu nad celoslovenským 

priemerom - počet okresov 

1940 58,1 15
1941 68,5 22 
1942 97,4 24 
1943 86,1 21
1944 55,6 21

33 MUCHA, V.: O boji proti brušnému týfu, s. 4.
34 Ján Ilavský, prednosta I. oddelenia Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu v Bratislave v roku 1941 konštatoval, 

že počet prípadov ochorení na brušný týfus, podľa štatistík 1700 až 3500 prípadov, nebolo skutočným, reálnym 
počtom, prípadov bolo minimálne trikrát viac.

35 DZIUBAN, M.: Infekčné choroby, s. 152.
36 HALLON, Ľ. – SABOL, M. – FALISOVÁ, A.: Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska, s. 172. 
37 KLÍMOVÁ, K.: O zdravotnej situácii na Slovensku v období národno-oslobodzovacích bojov (1939–1944), s. 147–149.
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Tabuľka č. 2. Výskyt brušného týfusu v niektorých okresoch38 

Rok

Okresy s najvyšším počtom prípadov

brušného týfusu (výber)

1940
Prešov – 392,9; Michalovce – 368,5; Poprad – 181,7; 
Dobšiná – 106,5; Hlohovec – 105,6; Modrý Kameň – 105,2; 
Levoča – 104,1

1941
Považská Bystrica – 503,6; Dobšiná – 352,0; Sabinov – 160,4; 
Čadca – 159,2; Michalovce – 145,6; Gelnica – 131,0; 
Topoľčany – 114,3; Levoča – 111,0

1942

Kremnica – 439,4; Levoča – 297,6; Malacky – 246,6; 
Modrý Kameň – 240,7; Ružomberok – 229, 4; Trebišov – 217,3; 
Bánovce n/B – 216,7; Spišská Nová Ves – 203,9; Bardejov – 194,0; 
Kežmarok – 184,0; Michalovce – 181,6; Trstená – 178,3; 
Poprad – 175,4   

1943

Ružomberok – 434,3; Liptovský Mikuláš – 336,2; Levoča – 311,6; 
Stará Ľubovňa – 226,5; Poprad – 207,3; Kežmarok – 200,5; 
Žilina – 174,8; Spišská Stará Ves – 171, 3; Modrý Kameň – 156,4; 
Trebišov – 152,3

1944 Ružomberok – 311,4; Stará Ľubovňa – 230,7; Banská Bystrica – 217,9; 
Kežmarok – 187,8; Poprad – 151,0; Hlohovec – 134,5 

 
Profesor Vojtech Mucha klasifikoval prostriedky boja proti brušnému týfusu 

na „prostriedky trvalej a pomocnej hodnoty.“ K trvalým patrilo hygienicky bezchyb-
né odstraňovanie výkalových látok z najbližšieho okolia človeka a zásobovanie 
obyvateľstva pitnou vodou podľa platných hygienických noriem. K pomocným 
prostriedkom patrila „dokonalá“ nemocničná sieť s dostatočným počtom lôžok 
na brušný týfus, ochranné očkovanie, bakteriologická kontrola bacilonosičov 
a rekonvalescentov po prekonaní ochorenia.39 

V rámci zisťovania zdroja nákazy bolo nutné pátrať po skutočnom alebo 
pravdepodobnom zdroji nákazy v znečistenej vode, v mlieku a v iných potra-
vinách, po nehlásených prípadoch a bacilonosičoch. Hlavnou príčinou ocho-
renia na brušný týfus počas vojnového obdobia bola nízka úroveň hygieny. 
V rámci všeobecných opatrení sa uskutočňovala ochrana a čistenie verejných 
zdrojov pitnej vody, pasterizácia verejne distribuovaného mlieka, bezpečné 
odstránenie ľudských výkalov, dozor nad potravinami a predavačmi potra-
vín, imunizácia osôb výrazne vystavených nákaze, pátranie po bacilonosičoch, 

38 Ibidem, s. 149.
39 MUCHA, V.: O boji proti brušnému týfu, s. 2. 
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zdravotno-osvetová práca a iné. Karanténu podľa potreby nariaďoval úradný 
lekár. Systematická zdravotno-osvetová práca, dodržiavanie protiepidemic-
kých opatrení a zvyšovanie osobnej hygieny výraznou mierou pomáhali pri 
eliminácii ochorenia.

Štátny zdravotne-sociálny ústav v Bratislave zaviedol v jeseni 1939 novú oč-
kovaciu látku proti brušnému týfu a paratýfu, A. D. vakcínu. Očkovacia látka 
obsahovala 1600 miliónov bakteriálnych zárodkov v 1 ccm, z toho bola 1 mi-
liarda týfových zárodkov a po 200 tisíc zárodkov paratýfov A, B, C. K výro-
be sa používali najčerstvejšie kmene týfových a paratýfových bacilov z celého 
Slovenska.40 Očkovanie touto vakcínou sa uskutočňovalo podkožne dvoma in-
jekciami: prvá dávka – pol ccm, o 10 – 14 dní druhá dávka 1 ccm. Deťom a cit-
livým osobám boli podávané polovičné dávky. Ochrana proti týfu a paratýfu sa 
dostavila asi týždeň po druhej injekcii a vytvorila dostatočnú imunitu aspoň na 
jeden rok. Po roku bolo potrebné previesť revakcináciu jednou injekciou. Po 
očkovaní sa nevyskytovali „silné reakcie“, najčastejšie došlo k zvýšeniu telesnej 
teploty.41 Dôležité bolo, aby jedinec po očkovaní nepracoval, osvedčilo sa oč-
kovanie v sobotu, nasledujúci deň si oddýchol a v pondelok mohol nastúpiť do 
práce. Kontraindikáciou pre očkovanie boli ťažké horúčkovité ochorenia, srdeč-
né vady, otvorená tuberkulóza, diabetes a obličkové ochorenia. Proti brušnému 
týfu a paratýfu boli očkovaní najmä vojaci a robotníci ubytovaní v pracovných 
táboroch, najmä ak nebolo možné v nich udržiavať štandardné hygienické pod-
mienky. Potrebné bolo preočkovať aj obyvateľstvo v oblastiach kde sa týfus vy-
skytoval endemicky. Podľa správy Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu za rok 
1943 sa veľké množstvo očkovacej látky proti týfu a paratýfusu spotrebovalo 
pri rôznych očkovacích akciách. Dôležitú úlohu v tomto smere vykonala Štátna 
pohotovosť proti nákazlivým chorobám v Prešove: „Očkovacie akcie sa v najväčšej 

miere vydarili, no predsa niekoľko výsledkov nás presvedčilo, že súčasne s očkovaním 

má sa previesť aj asanácia terénu. Samotné očkovanie pri superinfekciách nevystačí.“
42 

V súvislosti s potláčaním infekcie osobitná pozornosť sa začala venovať ba-
cilonosičom. „Ak dnes hovoríme o brušnom týfe, musíme zdôrazniť, že naši kolegovia 

vždy hľadajú zdroj nákazy len v nejakej studni, v špatnom záchode, vo vode z potoka, 

zabúdajúc naprosto na bacilonosičov a na vymešovačov bacilov. Je dnes všeobecne uzná-

40 MUCHA, V.: O boji proti brušnému týfu, s. 11; Pozri tiež Výročná zprava Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu na 

rok 1942, s. 23–24.
41 Očkovanie bolo odporúčané uskutočniť v popoludňajších hodinách, aby vrchol reakcie prebiehal vo večerných 

a nočných hodinách. Ak niekto po očkovaní vykonával ťažkú prácu, ľahko aj pri dávke 0,1 ccm sa uňho preja-
vila reakcia s horúčkou až do 39,5 0 C a veľký infiltrát v mieste očkovania.  

42 Výročná zpráva Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu na rok 1943, s. 13. 
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vaný fakt, že asi 1 % onemocnenia vylučuje bacily tyfózne po roky, ak nie po celý život. 

[…] Na Slovensku podľa skúseností inde urobených, možno mať zato, že 3–4 % osôb, 

ktoré prekonali brušný fýfus, sú bacilonosiči v prvom roku nemoci. Pečlive prevedené 

štúdium vyliečených prípadov ukazuje, že asi 10% z nich sa stanú chronickými vyme-

šovači bacilov a že sú to deti, i dospelí oboch pohlaví rovnakou mierou.“
43 Postupne sa 

vytváral register týchto chorých a preventívne sa v ich okolí nariadilo ochranné 
očkovanie. S jeho realizáciou boli však ťažkosti, lebo niektorí obvodní lekári sa 
zdráhali vykonať im nariadené očkovanie a ako argumenty uvádzali nedostatok 
dopravných prostriedkov a nadmerné zaťaženie kuratívnou prácou.

V sledovanom období počet ochorení na brušný týfus na Slovensku kle-
sal veľmi pomaly aj napriek zavádzaniu protiepidemických opatrení a ochrane 
verejných zdrojov pitnej vody. Šírenie zdravotnoosvetovej práce medzi vi-
dieckym obyvateľstvom bolo veľmi náročné a úroveň hygieny sa v porovnaní 
s predchádzajúcim obdobím výrazne nezlepšila. Bežné hygienické návyky ako 
umývanie rúk pred jedlom, osobná hygiena a pod., neboli vžité a zaužívané 
vo všetkých vrstvách obyvateľstva. Zápas s elimináciou brušného týfusu na 
Slovensku pretrvával naďalej.

Summary

Hygienic Conditions and the Spread of Typhoid
Fever in Slovakia (1918 – 1945)

Anna Falisová

Since 1919 until 1938, there had not been a single village in Slovakia in 
which typhoid fever did not occur. The infection was endemic and mainly 
affected rural population, where drinking water supply was not hygienically 
adequately delivered, mainly due to the absence of sewers and water services. 
The risk of contamination was very high in summer months. During the 
interwar period, several epidemics of typhoid fever occurred, for example in 
the districts of Nové Mesto nad Váhom, Bánovce, Štúrovo, Banská Bystrica, 
Modrý Kameň, Kysucké Nové mesto, Spišská Stará Ves and others. Anti-ep-
idemic activities and partially supervision of hygiene standards were duties of 
the state physicians. There was a significant increase of typhoid fever during 

43 TOMÁNEK, E.: Naliehavé zdravotno-sociálne úkoly v okresoch na Slovensku, s. 5– 6.
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the World War II., while it si expected that more than a half of the cases was 
not even registered. The authorities did not record more cases of the disease 
because residents avoided medical examinations for fear of hospitalization. 
Parish offices or teachers often had a better overview of the actual state of 
health than health authorities. The main cause of the disease during the war 
were unfavorable hygienic conditions. In 1945, more than 2,000 cases of the 
disease were registered. The most adverse situation was in the districts of 
eastern Slovakia, where the occurence of typhoid disease continued to exceed 
over the national average. The districts of Snina, Humenné, Medzilaborce, 
Košice and Prešov reported the most cases. Roma settlements, from which 
the disease evantually spread to other communities, were particularly prob-
lematic because of their dramatic hygienic conditions. Protection and purifi-
cation of sources of drinking water, introduction of anti-epidemic measures, 
systematic healthcare, immunization of people, search for carriers, etc. sig-
nificantly helped the elimination of the disease.
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Sexuálne trestné činy a pohlavné choroby 
príslušníkov Rýchlej divízie na východnom 
fronte v roku 1942

PETER VANEK

Participácia jednotiek vojnovej Slovenskej republiky na bojových operáci-
ách namierených proti Sovietskemu zväzu patrí ku kontroverzným udalostiam 
slovenských dejín. V roku 1942 boli hlavnými vojenskými reprezentantmi 
slovenskej armády v pokračujúcom východnom ťažení dve divízie a jednotky 
vzdušných síl (dobovo Slovenské vzdušné zbrane). Elitnú a mobilnú silu pred-
stavovala, v podstate len z formálneho hľadiska Rýchla divízia1, ktorá sa zapá-
jala priamo do útočného postupu po boku nemeckých vojsk.2 Problematika 
pôsobenia Rýchlej divízie na východnom fronte je v slovenskej historiografii 
pomerne dostatočne spracovaná téma. Informácie o danej problematike mož-
no nájsť v širokom spektre písaného materiálu, ako sú monografie, syntézy, 

1 Použitie slovného spojenia „len z formálneho hľadiska“ vo vzťahu k vtedajšej proklamácii elitárstva a 
mobilnosti Rýchlej divízie je oprávnene na mieste. Vzhľadom na nedostatočnú početnosť, výcvik, vý-
stroj a zásobovanie sa táto divízia nemohla porovnávať s elitnými nemeckými či sovietskymi divíziami. 
Dokonca aj jej pohyblivosť bola nedostačujúca, keďže v jej radoch bola absencia uspokojivého množstva 
prepravných kapacít. Nutnú mobilitu sa snažila vyriešiť reorganizácia divízie nariadená 10. augusta 1942, 
ktorou sa mala zvýšiť pohyblivosť aspoň časti Rýchlej divízie, čo bolo potrebné pre udržanie kroku s 
nemeckými motorizovanými jednotkami. Jej výsledkom bolo vytvorenie len jedného mobilného pluku, 
označovaného ako peší pluk 21 podplukovníka Ondreja Zverina, na základe odňatia väčšiny motorových 
vozidiel a pohonných hmôt zvyšku divízie. Ostatným plukom ostali zväčša len vozatajské kolóny a sila 
nôh, čo absolútne nepostačovalo na efektívnu a rýchlu prepravu. Pozri MIČIANIK, P.: Slovenská armáda 

v ťažení proti Sovietskemu zväzu III., s. 156. Nedostatkom motorových vozidiel bola značne znížená nielen 
bojová hodnota divízie, ale narušené bolo napríklad aj poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti. 
Frontový lekár Karol Virsík popísal dôsledky reorganizácie takto: „...oddnes budeme dostávať benzín už len 

pre sanitku. Zmeníme sa na hypomobilných. Celá pluková ošetrovňa sa bude presúvať na vozoch, ktoré budú ťahať 

kone. Okrem spomínanej sanitky musíme všetky motorové vozidlá odovzdať pešiemu pluku Dávid.“ Pozri VIR-
SÍK, K.: Odchádzam s Hippokratom, s. 117. V úryvku uvedené označenie „peší pluk Dávid“ bolo v skutočnosti 
krycie meno vyššie spomínaného pešieho pluku 21. Pozri Vojenský historický archív Bratislava (ďalej len 
VHA BA), fond Rýchla divízia a jej podriadené jednotky (ďalej len RD), inv. č. 106, šk. č. 37, Veliteľstvo 
Rýchlej divízie – 3. oddelenie, Spisy tajné, Krycie mená RD, 25. sept. 1942.

2 Druhovu silou slovenskej armády na východe bola Zaisťovacia divízia, ktorá sa však nezapájala do útočného 
postupu. Vykonávala prevažne strážnu činnosť na území okupovanej Ukrajiny a neskôr v Bielorusku. V 
súvislosti s narastajúcimi záškodníckymi útokmi sa jej príslušníci zúčastňovali aj protipartizánskych ak-
cií. Na východnom fronte pôsobili aj jednotky slovenských vzdušných zbraní, ktoré zväčša podnikali len 
prieskumné a hliadkovacie lety.
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zborníky, štúdie či články. Medzi známe publikácie zaoberajúce sa slovenskou 
armádou v období druhej svetovej vojny patria monografie Pavla Mičianika, 
dielo Tomáša Kluberta, syntéza od Františka Cséfalvaya a kolektívu autorov, 
práce Jozefa Bystrického a podobne.3 Drvivá väčšina týchto prác sa venuje 
hlavne samotným vojenským operáciám, resp. politickým pohnútkam a poza-
diu, ktoré stáli za realizáciou vstupu a zotrvaním Slovenska vo vojne. Zároveň 
je v nich vyhradený pomerne malý priestor zdravotnému stavu mužstva.

Hlavným cieľom predkladanej vedeckej práce je analýza a kategorizácia 
najčastejších sexuálnych trestných činov, ktorých sa dopustili vojaci Rýchlej 
divízie na východnom fronte v roku 1942. V príspevku je zároveň venovaný 
priestor pohlavným chorobám. Samotný text bol vytvorený najmä na základe 
analýzy pramenných materiálov, ktoré sú obsiahnuté vo fonde Rýchla divízia 
a jej podriadené jednotky.4 Vzhľadom na intímny obsah zdrojov som sa rozho-
dol pri dotknutých osobách neuvádzať celé priezvisko, ale len jeho začiatočné 
písmeno. Hodnosť a krstné meno uvádzam v kompletnom znení. Zväčša nará-
bam s rozkazmi, materiálmi, svedectvami a trestnými oznámeniami. K väčšine 
rozsudkov sa mi, vzhľadom na rozsiahlosť fondu a roztrieštenosť materiálu, 
nepodarilo dostať.

Skúmaný časový úsek je ohraničený zdola 19. júlom 1942.5 Vtedy sa 6 696 
mužov Rýchlej divízie pod velením generála II. triedy Jozefa Turanca6

 pohlo 
zo svojich obranných postavení na rieke Mius smerom na Rostov nad Do-
nom, s úmyslom aktívneho zapojenia sa do obnovenej nemeckej letnej ofen-
zívy označovanej ako operácia Braunschweig.7 Sledovaný časový úsek končí 
dislokáciou jednotiek v obranných postaveniach na rieke Psekups koncom 

3 Pozri MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu III.; KLUBERT, T.: Slovenská armáda 

v druhej svetovej vojne.; CSÉFALVAY, F. et al.: Vojenské dejiny Slovenska 1939 – 1945 V.; BYSTRICKÝ, J.: Rýchla 

divízia na východnom fronte v roku 1942, s. 4-63. 
4 Spomenutý fond sa nachádza vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave a obsahuje viac ako 200 škatúľ 

materiálov.
5 V niektorých prípadoch spomínam pre ilustráciu aj staršie obdobie. 
6 Jozef Turanec bol nakoniec 23. septembra 1942 hlavne kvôli pretrvávajúcim zdravotným ťažkostiam vystrie-

daný plukovníkom Štefanom Jurechom. Pozri JAŠEK, P.: Generál Jozef Turanec, s. 16.
7 Pôvodne sa táto operácia nazývala Fall Blau, ale 30. júna 1942 došlo k jej premenovaniu na operáciu Braun-

schweig. Pozri CSÉFALVAY, F. et al.: Vojenské dejiny, s. 92. 
  Spomínaná nemecká letná ofenzíva začala 28. júna 1942, pričom jej ciele určovala smernica číslo 41 z 5. apríla 

1942. Hlavným cieľom celej operácie bol výpad skupiny armád Juh do oblasti Kaukazu, kde boli bohaté ropné 
polia. Ich obsadením by bol prerušený prísun pohonných hmôt pre nepriateľa a zároveň takto mali byť zabez-
pečené pohonné hmoty pre vlastnú armádu. Pozri OVERY, R.: Rusové ve válce 1941 – 1945, s. 197. 

  Už 23. júla 1942 vyhlásil Adolf Hitler novú smernicu číslo 45, označovanú ako operácia Edelweiss, ktorou došlo 
k rozčleneniu skupiny armád Juh na skupinu armád A a skupinu armád B. Zjednodušene povedané, úlohou skupi-

ny armád A, ktorej súčasťou bola aj Rýchla divízia, bolo naďalej pokračovať smerom na kaukazské ropné polia, 
pričom skupina armád B mala postupovať smerom na Stalingrad. Pozri MASSON, P.: Historie německé armády 

1939 – 1945, s. 188.; LUCAS, J.: Hitlerovy horské jednotky, s. 171. 
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roka 1942. Rýchla divízia bola ešte pred začiatkom letnej ofenzívy podriadená 
nemeckej 17. armáde, ktorá sa nachádzala v zostave skupiny armád Juh.

Sexuálne trestné činy

Participácia vojakov Rýchlej divízie na východnom fronte nebola spoje-
ná len s vojenskými operáciami, ale u mnohých jej príslušníkov dochádza-
lo k nevojenskému kriminálnemu správaniu. Na základe štúdia archívnych 
materiálov možno povedať, že vojaci pomerne často páchali sexuálne trestné 
činy. Ak bolo podozrenie zo spáchania takéhoto činu oprávnené, začal sa prí-
padom zaoberať poľný prokurátor Rýchlej divízie (rovnaký postup sa týkal 
všetkých kriminálnych skutkov). Za právny poriadok a vynášanie rozsudkov 
nezodpovedal len úrad poľného prokurátora. Pri menej vážnych skutkoch mali 
rozhodovaciu a tresnú kompetenciu, v záznamoch označovanú ako „kázenská 

právomoc“, aj niektorí velitelia divízie. Takáto právomoc bola nezriedka veľmi 
problematická, keďže ňou disponovali aj velitelia, ktorí nemali vojenské práv-
ne vzdelanie a povedomie. Preto častokrát dochádzalo k pochybeniam pri po-
sudzovaní skutkov a stanovovaní trestov veliteľmi. V dôvernom rozkaze číslo 
88 vydanom v mene veliteľa Rýchlej divízie generála II. triedy Jozefa Turanca 
z 20. augusta 1942 sa o tomto probléme píše: „Zistil som, že jednotliví velitelia 

vybavení kázenskou právomocou trestajú svojich podriadených trestami, ktoré nie 

sú uvedené v služobnom predpise A-I-1: ako odnímaním naturálnych a peňažných 

náležitostí a udeľovaním kázenských trestov na slobode, spojených s odňatím žoldu 

a zahraničného prídavku, pričom výkon trestu odkladajú do príchodu na Slovensko… 

Odňatie žoldu a prídavkov spojených s výkonom trestu prostej a zostrenej samoväzby 

je možné len v tom prípade, keď sa trest vykonáva… a nie tak, že potrestanému sa 

odníme žold, i prídavky a výkon trestu sa odloží do návratu na Slovensko. Zakazujem 

používať iných trestov než dovoľuje predpis A-I-1.“
8

V rámci sexuálnych trestných činov páchaných na východnom fronte 
vojakmi Rýchlej divízie subjektívne rozlišujem, neberúc do úvahy modernú 
právnu kvalifikáciu, dve základné skupiny: menej závažné a závažné trestné 
činy. Aktéri spadajúci do prvej skupiny síce porušovali vojenský trestný zá-
kon, ale pri ich konaní nemožno hovoriť o ublížení druhým osobám. Typic-
kým a pomerne frekventovaným bolo nedovolené opustenie jednotky a „dru-
ženie“ sa s opačným pohlavím. Takéhoto trestného činu sa dopustil napríklad 

8 VHA BA, fond RD, inv. č. 7, šk. č. 2, Veliteľstvo Rýchlej divízie, Dôverný rozkaz, Dôverné rozkazy VRD, 
Dôverný rozkaz č. 88, 20. aug. 1942.
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slobodník Štefan J. 16. októbra 1942 sa vyhol kopaniu krytu odchodom na 
ošetrovňu, kde však nebol uznaný za chorého. Následne v noci opustil ubi-
kácie a „išiel za ženskými“. Za uvedený trestný čin dostal úhrnný trest 30 dní 
samoväzby.9

Menej frekventované, ale z právneho hľadiska mimoriadne problema-
tické, boli sobáše uzatvárané medzi mužstvom a miestnymi obyvateľkami 
za prítomnosti pravoslávnych duchovných. V dôvernom rozkaze veliteľstva 
Rýchlej divízie číslo 126 z 31. decembra 1942 sa uvádza: „Upozorňujem, že 

takéto jednanie je protizákonné a trestné a sobáše takto uzavreté sú podľa slo-

venských jak civilných, tak aj cirkevných zákonov neplatné. Ak sa v budúcnosti 

vyskytnú podobné prípady, zakročím nie len proti tomu, ktorý sobáš uzavrel, ale 

aj proti predstavenému dotyčného previnilca, že nezamedzil uzavretiu sobášu.“
10 

Treba podotknúť, že sobáše s domácim obyvateľstvom nemožno považovať 
za skutočne sexuálne trestné činy. Avšak vzhľadom na ich zjavný sexuálny 
„podtón“ ich v texte spomínam.

Do druhej skupiny sexuálnych trestných činov možno zaradiť najmä zná-
silnenie, prípadne pokus o znásilnenie. Z archívnych materiálov vyplýva, že 
tento druh trestného činu bol na východnom fronte pomerne frekventova-
ný. Z mnohých dokumentov možno ako príklad vybrať hlásenie náčelníka 
generálneho štábu 17. armády Wehrmachtu z leta roku 1942: „V posledných 

dňoch stali sa tieto prípady: V Beloretschenskaja príslušníci armády znásilnili nie-

koľko žien. V Twerskaja príslušníci istej jednotky prepadli strážneho na stojke, 

aby si takto vynútili vstup do domu, kde chceli znásilniť tam sa nachádzajúce diev-

ča.“
11 Práve v zostave spomenutej armády sa nachádzala aj Rýchla divízia. 

Treba však podotknúť, že uvedené hlásenie sa týkalo 17. armády ako celku, 
pričom v ňom nie sú uvedené mená vinníkov a ani ich armádna príslušnosť.

Pohlavné choroby

Prirodzený následok intímneho zbližovania sa s domácim obyvateľstvom 
predstavovali pohlavné choroby. Uvedené bolo natoľko vážne, že už počas 
neskorej jesene roku 1941, teda v prvom roku invázie do Sovietskeho zväzu, 

9 VHA BA, fond RD, šk. č. 60, Veliteľstvo – pomocný úrad, Denné rozkazy spojovacieho práporu 2, Denný 
rozkaz číslo 190, 19. okt. 1942.

10 VHA BA, fond RD, inv. č. 7, šk. č. 2, Veliteľstvo Rýchlej divízie, Dôverné rozkazy VRD, Dôverný rozkaz číslo 
126, 31. dec. 1942.

11 VHA BA, fond RD, šk. č. 62, č. j. 25.551, Veliteľstvo – štábna rota (Kriváň), Spisy tajné, dôverné, Propaganda 
na Kaukaze, 5. sept. 1942.
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obdržali vojaci Rýchlej divízie namiesto teplého oblečenia a zásob, 40 000 
prezervatívov. Treba podotknúť, že transport so zimnou výbavou bol odo-
slaný už na začiatku septembra, ale keďže železnica bola preťažená, tak pred-
nosť dostali munícia, zbrane a spomenuté „ochranné prostriedky“.12 

Problém s pohlavnými chorobami pretrvával aj v nasledujúcom roku. 
Uvedené dokladajú mnohé archívne materiály. Napríklad z dôverného roz-
kazu číslo 22 z 2. apríla 1942 (vydaný pre peší pluk 20) sa dozvedáme nasle-
dovné: „V poslednej dobe sa vyskytlo niekoľko prípadov pohlavnej nákazy. Pretože 

kontrola žien, čo sa týka pohlavnej nákazy naráža na značné technické prekáž-

ky, zakazujem voj. [vojenským] osobám každý pohlavný styk s nimi…. Denne 

sa v posádke medzi vojakmi potulujú cudzie ženské… bez toho, aby boli poľnými 

žandármi zadržané a vykázané.“
13 Rozkaz ďalej ukladal všetkým dôstojníkom 

a poddôstojníkom, aby kontrolovali dodržiavanie zákazu u mužstva. Navyše 
bolo nakazenie sa pohlavne prenosnou chorobou v poli kvalifikované ako 
trestný čin sebapoškodzovania.14 Na základe uvedeného bolo podané trestné 
oznámenie napríklad na rotníka Jána K., ktorý sa bez povolenia 29. júla 1942 
vzdialil od svojej jednotky „k ženskej v Rostove [Rostov nad Donom], u ktorej 

sa pohlavne nakazil… za súlož neplatil… ochranného prostriedku nepoužil…“. Ob-
žalovanému príslušníkovi bola diagnostikovaná akútna kvapavka.15 

Cenné svedectvo sa nachádza v zdravotníckej správe zo 7. septembra 
1942, súčasť divízneho osobitného materiálneho rozkazu, kde sa doslova 
uvádza: „V poslednej dobe vyskytuje sa u príslušníkov RD [Rýchlej divízie] mno-

ho pohlavných chorôb. Nariaďujem, aby šéflekári jednotiek prevádzali čo najčas-

tejšie periodické prehliadky a pri tej príležitosti poučovali mužstvo o následkoch 

pohlavných chorôb a o ochrane proti nim.“
16 Na jednej strane sa v texte nepíše 

o počtoch nakazených a konkrétnych typoch infekcie. Na druhej strane už 
samotný fakt, že celá zdravotnícka správa sa venuje len spomínaným po-
hlavne prenosným chorobám spolu s odvšivením a odsvrabením mužstva, 
vypovedá nepriamo o ich častom výskyte v radoch príslušníkov divízie.

12 MIČIANIK, P.: Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I, s. 231.
13 VHA BA, fond RD, inv. č. 330, šk. č. 115, Peš. pluk 20/II. prápor/5. rota, Dôverné rozkazy mt. p. pl. 20, Dô-

verný rozkaz č. 22, 2. apr. 1942.
14 Ibidem. 
15 VHA BA, fond RD, inv. č. 232, šk. č. 80, Mot. peší pluk 20 – veliteľstvo, Spisy tajné, Trestné oznámenie podľa 

č. 517, 21. – 26. aug. 1942.
16 VHA BA, fond RD, šk. č. 70, č. j. 20.961, VRD, Osobitný materiálny rozkaz, 7. sept. 1942.
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Záver

Na základe výskumu archívnych materiálov možno konštatovať, že pácha-
nie sexuálnych trestných činov (znásilnenie, pokus o znásilnenie, pohlavný styk 
s miestnymi ženami a podobne) príslušníkmi Rýchlej divízie na východnom 
fronte v roku 1942 nebolo celkom zriedkavé. Zmienky o takomto konaní či do-
konca trestné oznámenia sa v divíznych materiáloch nachádzajú pomerne často. 
Treba však podotknúť, že takéto chovanie sa vyskytovalo aj v armádach ďal-
ších zúčastnených štátov. Samostatnú kapitolu predstavujú pohlavné choroby. 
Tie boli prirodzeným dôsledkom intímneho zbližovania sa s domácim obyva-
teľstvom. Popri všiach a svrabu predstavovali vážne zdravotné riziko, pričom 
neohrozovali len samotných nakazených, ale mohli negatívne vplývať na bojovú 
kompetenciu divízie. Preto bolo nakazenie sa pohlavne prenosnou chorobou 
v poli kvalifikované ako trestný čin sebapoškodzovania.

Obr. 1. Jednotky Rýchlej divízie pri prechode rieky Mius na gumových člnoch v júli 1942. 
Zdroj: CINCÍK, J. – DORÁNSKY, J. Od Tatier po Kaukaz, s. 163.
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Obr. 3. Návšteva dobytého Rostova nad Donom. Sprava do ľava: Minister národnej obrany generál I. 
triedy Ferdinand Čatloš, veliteľ Rýchlej divízie generál II. triedy Jozef Turanec a náčelník štábu Rýchlej 
divízie podplukovník Štefan Tatarko. Zdroj: CINCÍK, J. – DORÁNSKY, J. Od Tatier po Kaukaz, s. 181.

Obr. 2. Vojaci Rýchlej divízie počas postupu Rostovom nad Donom v lete roku 1942. Zdroj: CINCÍK, 
J. – DORÁNSKY, J. Od Tatier po Kaukaz, s. 168.
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Summary

Sexual Crimes and Venereal Diseases of Members of the Slovak Rapid 
Division on the Eastern Front in 1942

Peter Vanek

The presented paper deals with sexual crimes and venereal diseases 
of members of the Slovak Rapid Division on the Eastern Front from the 
beginning of German Summer offensive called Fall Blau, till the end of 
December 1942. The research was based on study of archive materials in-
cluded in the Rapid division and its subordinate units fund – stored in 
the Military History Archive in Bratislava. In conclusion, it can be stated 
that sexual crimes were relatively common on the Eastern Front. Sexual 
diseases were also widespread, what could negatively affect the the combat 
readiness of the unit.
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Recenzie, správy a podujatia

SCHÜTTE, J. M.: Medizin im Konflikt: Fakultäten, Märkte und Exper-
ten in deutschen Universitätsstädten des 14. bis 16. Jahrhunderts. 
Education and Society in the Middle Ages and Renaissance, vol. 53. 
Leiden; Boston: Brill, 2017, 481 s.

V stredoeurópskom priestore by sme k monografii Jany Madlen Schütte 
hľadali porovnateľnú analógiu s ťažkosťami. Nie je to kvôli nedostatku odbor-
níkov, ktorí by sa obdobiu a téme, medicíne neskorého stredoveku venovali, 
ale predovšetkým kvôli skromnejšej báze primárnych zdrojov. Pri porovnávaní 
možných ekvivalentov je na strane nemeckej monografie tiež jej rozsah, preto-
že slovenská, česká, poľská alebo maďarská historiografia rieši jednotlivé témy 
z množiny obsiahnutej v knihe čiastkovými, menšími výstupmi. Základom mo-
nografie je doktorská práca obhájená v Göttingene, v roku 2015. Pôvod textu 
je viditeľný pri viacerých aspektoch, jednak typických pre nemecké prostredie, 
ako je napríklad úctyhodný rozsah strán a vysoký počet sekundárnej literatúry 
a použitých primárnych zdrojov. Črtou, ktorá je často prítomná v dizertačných 
či diplomových prácach všeobecne, je práve množstvom sekundárnej literatúry 
podmienené, miestami pridlhé zotrvávanie pri teoretických východiskách alebo 
prehľade doterajšieho bádania, čím vznikajú digresie, ktoré mierne odťahujú po-
zornosť od hlavnej línie práce. V recenzovanej monografii ide o miesta, ktoré sa 
venujú všeobecne dejinám vzdelanosti, univerzít alebo konkrétnych fakúlt, tiež 
napríklad (opakované) predstavovanie konceptov „odbornosti“ v stredovekom 
myšlienkovom svete, „moci a chápania moci“ Michela Foucaulta, „symbolické-
mu kapitálu“ a „habitus“ Pierra Bourdieua. Akumulovaný a aplikovaný teoretic-
ký základ bol nepochybne potrebný, napríklad pre vstup do témy profesionálnej, 
neskorostredovekej a renesančnej „módnej“ seba-reprezentácie. Podobné opod-
statnenie potreboval v texte aj termín (v slovenčine) „lekársky trh“, či „trh lekár-
skej starostlivosti“. Ten by si však zaslúžil azda ešte viac pozornosti. V slovenskej 
odbornej literatúre podobný termín absentuje, dodajme, že aj v nemecko-jazyč-
nom prostredí vyvolal kontroverzie, či kritiku práve kvôli nedostatočnej defi-
nícii. Treba však dodať, že autorka relatívne priamo a jednoducho opodstatňuje 
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aplikovanie daného termínu už v prvej kapitole (v podkapitole Theoretische und 

metodische Zugänge: Experten auf dem medizinischen Markt), pomocou všeobecnej 
definície stredovekého trhu, ako priestoru obchodu, ponuky rôzneho tovaru, či 
služieb a dopytu, čo je v monografii prenesené na trh so zdravotnou starostli-
vosťou či liečením. Použitie termínu je opreté o práce Patricka Wallisa, ktorý ho 
aplikoval na reálie novovekého Anglicka. Teoretické pasáže, začlenené do prvej 
a ďalej roztrúsené po nasledovných kapitolách, sú dobre čitateľné a pri celkovom 
pohľade na prácu nevyhnutné, jednak miesto, ktoré im je v niektorých prípa-
doch venované môže u čitateľa „prekryť“ priestor vlastného výskumu autorky.

Analýza, interpretácia a komparácia informácií sa zameriava na tri univerzit-
né mestá Svätej ríše rímskej, na Viedeň, Kolín nad Rýnom a Lipsko. Zdrojmi sú 
pramene z archívov mestských inštitúcií, archívov lekárskych fakúlt a univerzít, 
dobové lekárske publikácie a tiež množstvo sekundárnej, hlavne nemecko-ja-
zyčnej literatúry. V tomto zmysle je možné spomenúť, že autorka nezahrnula 
niektoré anglicko-jazyčné publikácie, ktoré pojednávajú o analogickej téme ale-
bo témach v Anglicku, či Británii.

Predmetom monografie, ako hovorí titul je “konflikt medicíny”. Konflikt má 
definované dve hlavné roviny, alebo oblasti. Jednak by ich čitateľ mohol pomnožiť 
aspoň o jednu naviac. Jednou z oblastí konfliktu, je boj členov lekárskych fakúlt a vô-
bec fakúlt ako takých, o miesto či pozíciu voči ostatným fakultám na univerzitách. 
Druhým konfliktom je výkon praxe lekárov, absolventov a členov lekárskych fakúlt 
s inými liečiteľmi, či „poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti”, bez univerzitného 
vzdelania. Dodatočný konflikt, ktorý je v práci zahrnutý pod oblasť osobnej a inšti-
tucionálnej konkurencie na univerzitách, by sme mohli nazvať ako „konflikt vied“, 
či vedných disciplín. Medicína bola dobovo chápaná ako veda, ale aj ako „umenie“ či 
„zručnosť“, vzhľadom na jej teoretický aj praktický charakter. Jej praktický rozmer ju 
definoval ako ars mechanicae, čo na inštitucionálnej úrovni zmenšovalo jej „prestíž“ 
v porovnaní s troma vyššími fakultami. Táto skutočnosť mala dopad na rozmer fa-
kúlt, na pozíciu ich predstaviteľov v rámci akademickej hierarchie, čo sa odrážalo 
napríklad na nižšom počte platených profesorov, na nižších pozíciách v rámci per-
sonálneho substrátu, alebo na účasti, respektíve neúčasti na voľbách rektora. V sym-
bolickej rovine bolo prejavom týchto skutočností napríklad poradie či umiestnenie 
členov fakúlt v univerzitných „rituáloch“, napríklad na promóciách. Opis a interpre-
tácia symboliky, ktorá sprevádzala dobové udalosti a fenomény, zaujíma v monogra-
fii dôležité miesto, pochopiteľne z dôvodu, že vážnu úlohu zohrávala v historickej 
realite. Pasáže a kapitoly, ktoré sa venujú symbolickým prejavom identity lekárskeho 
stavu na univerzitách aj v spoločnosti sú zároveň pozitívnymi črtami práce.
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Prvá kapitola, ktorá je zároveň definovaná ako úvod, sumarizuje súčasný stav 
výskumu a rysuje kontúry tém a otázok. Autorka tak činí s pomocou prehľadu 
modernej sekundárnej literatúry aj historických zdrojov, ktoré ilustrujú „boj fa-
kúlt“ (napríklad Immanuel Kant), stredovekými traktátmi o „poradí vied“ a tiež 
dokumentovanými prípadmi, v ktorých sa už ukazuje konfrontácia praxe uče-
ných a neučených lekárov či liečiteľov. Väčší priestor je venovaný spomenutej 
teoretickej rovine seba-reprezentácie (Selbstinszenierung alebo self-fashioning). 
Kapitola je zakončená prehľadom archívov, skupín prameňov a stručným pred-
stavením obsahu a štruktúry nasledovných kapitol.

V druhej kapitole je viac rozvedený viacúrovňový „konflikt medicíny“. Na-
povedá to aj jej titul, Medzi inštitucionalizáciou a inscenizáciou: medicína ako scientia 
a ako ars. Autorka opisuje medicínu ako odbor, ktorý stála niekde medzi teo-
retickou vedou a praxou, a preto vyvolávala množstvo obvinení a stereotypnej 
kritiky jednak zo strany učených kolegov ako aj potenciálnych pacientov a teda 
spoločnosti. Dôvodom preto môže byť paradoxne fakt (v texte málo zvýrazne-
ný), že aj lekári pôvodne situovali svoje povolanie na pomedzí vedy a praktic-
kých schopností. Potvrdzuje to napríklad aj znenie zakladajúceho štatútu fakulty 
vo Viedni z roku 1389, v ktorom je medicína, rovnako ako právo, pomenovaná 
ako scientia, ale ďalej v texte sa uvádza jej praktický význam, pri liečení chorých, 
čo ju radí k artes mechanicae, podľa stredovekého vzorca k poľnohospodárstvu, 
architektúre, vojenstvu, kováčstvu a podobne. Ako bolo spomenuté, doktori 
medicíny zápasili o zrovnoprávnenie so svojimi kolegami z iných odborov a ich 
organizáciami na univerzitách, najmä s právnickými fakultami. Tento konflikt 
inštitúcií v akademickom prostredí vedie retrospektívne až ku „sporu disciplín“ 
do 14. storočia. Knižka pokračuje opisom historického pozadia zakladania le-
kárskych fakúlt vo Viedni, Kolíne a Lipsku, predstavením počiatkov právne-
ho a správneho fungovania, vedeckého a pedagogického zamerania, osobností, 
ktoré sa na procesoch podieľali, ktoré fakultu reprezentovali v úvodných deká-
dach či storočiach, zbierok štatútov, počtami študentov a podobne. Načrtnuté 
je skoro storočné oneskorenie za analogickými inštitúciami na území dnešného 
Talianska a Francúzska a z kontextu sa tak dajú vyrozumieť aj takto opodstat-
nené diskrepancie, či „konflikty medicíny“, ktoré „za Alpami“ už nemali miesto. 
Jednak chýba hlbšie porovnanie kontextov, inak spomenutých v prípade ne-
mecko-jazyčných území, ale aj napríklad komparácia štatútov lekárskych fakúlt 
v Bologni, Padove alebo Paríži.

V druhej podkapitole prechádza autorka k predstaveniu druhej oblasti kon-
fliktu, konkrétne k pozícii neakademických liečiteľov na „lekárskom trhu“. Tí 
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sú označovaní v zdrojoch z prostredia fakúlt ako empirici, v iných zdrojoch bol 
takýto liečiteľ synonymicky pomenovávaný ako chirurgus, wundarzet, barbitonsor, 
bartscherer. Iných praktikantov (felčiarov, pôrodné babice) spomína okrajovo, 
črtá sa tu však špeciálne miesto lekárnikov, ktorým sa práca venuje neskôr. Po-
sledná podkapitola, sa mierne nesystematicky, venuje pôvodu kontroverzného 
postavenia medicíny v antike a stredoveku, jej priradeniu k artes mechanicae 

v traktátoch stredovekých intelektuálov, vôbec definícii skupiny týchto „umení“ 
a koreňom nedôvery voči lekárom napríklad v prácach Rogera Bacona, Frances-
ca Petrarcu alebo neskôr Erazma Rotterdamského. Dôvody boli rôzne, od vše-
obecnejšieho základu a kritiky spôsobu vzdelávania, ku konkrétnejším, akými 
boli obvinenia z nekompetencie pri riešení morovej nákazy. Medicína musela 
zápasiť s tradíciou učenej i laickej skepsy. Schütte tvrdí, že pod tlakom na opod-
statňovanie legitimity svojej disciplíny, zdôrazňovali lekári antickú textovú tra-
díciu a vzdelanosť a argumentovali za delegáciu praktickej liečby na „neučených“ 
liečiteľov, napríklad na holičov alebo chirurgov. V univerzitnom kontexte to 
malo ukázať, že ich vzdelanie bolo na rovnakej úrovni ako učencov vzdelaných 
na iných fakultách a zároveň malo na „lekárskom trhu“ slúžiť na odlíšenie uni-
verzitne vzdelaných lekárov od ostatných liečiteľov. Celkovo však druhá kapi-
tola pôsobí dojmom viac rozvedenej úvodnej kapitoly, keďže jednotlivé „fronty“, 
na ktorých medicína bojovala, predstavené v podkapitolách, spája.

Tretia z kapitol sa zaoberá procesmi tvorenia autority a identity lekárov 
v rámci univerzity, pri čom autorka zvýrazňuje úlohu pitiev ako stratégie, ktorá 
mala tento proces podporiť a prezentovať. Lekárske fakulty a ich členovia v ne-
meckých krajinách vedome napodobňovali svojich talianskych kolegov, keď si 
osvojili pitvy ako spôsob predstavovania svojej odbornosti, aj keď so značným 
oneskorením a s menej veľkolepým prejavom. Jana Madlen Schütte dokladuje 
tento trend na príkladoch dvoch významných lekárov zo 16. storočia, Balda-
sara Heselera a Felixa Plattera. Obaja boli fyzicky prítomní pri pitve (pitvách) 
Andreasa Vesalia. Baldasar Heseler je dokonca autorom správy z prvej verej-
nej pitvy Vesalia v Bologni. Felix Platter vykonával verejné pitvy na univerzite 
v Bazileji. Oba prípady ukazujú, že pitvy neboli „iba“ demonštráciami vedomostí 
či znalostí, ale tiež predstaveniami, ktorých zámerom bolo vizuálne prezento-
vať morálnu, profesijnú a spoločenskú autoritu univerzitne vzdelaného lekára, 
jednotlivo ale aj kumulatívno-kolektívne. Na týchto miestach autorka hodnotí 
aj dopad na vzdelávanie medikov, zamýšľa sa nad počtami vykonaných pitiev 
alebo opisuje proces ako boli získavané telá. Legitimizácia postavenia lekára bola 
znovu dvojaká, išlo o vzťah disciplíny k iným vedám a ich organizačného ste-
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lesnenia – fakúlt, na univerzitách a znovu voči laickým liečiteľom v spoločnosti. 
Potvrdzoval to aj samotný, v právnych dokumentoch fakúlt upravený a rituálny 
priebeh pitvy, v rámci ktorého chirurgovia alebo holiči predvádzali postup, kým 
lekári čítali popisy z textov a poskytovali komentáre. Na tomto mieste sa zapra-
covanie talianskeho kontextu ukázalo ako veľmi užitočné, autorka totiž dopĺňa 
pasáže z traktátov Alberta de Zancariisa a Gabriela Zerbisa, ktorí opísali ako sa 
má lekár, kvôli svojej auctoritas správať: nemal byť videný v spoločnosti „pospo-
litého ľudu“, ale iba v prítomnosti iných učencov alebo duchovných, mal byť 
opatrný pri kritike iných lekárov, prejavovať verejne svoju zbožnosť a podob-
ne. Rovnaké rady sa objavujú iba o niečo neskôr vo Viedni, v traktáte Martina 
Steinpeisa, dekana lekárskej fakulty, z roku 1520. Druhá časť kapitoly sa priamo 
venuje konfliktom medzi fakultami, v rámci akademickej hierarchie a samo-
správy. Text sa znovu vracia ku spomenutým kritickým stredovekým traktátom 
a dopĺňa niektoré nové, ktoré sa venujú stavbe a organizácii univerzít všeobecne 
(Bernardus Florentinus, Coluccio Salutati, Francesco Petrarca). V písomne do-
ložených sporoch na univerzitách Svätej ríše rímskej sa objavujú argumentácie 
o „váhe“ medicíny a práva, ktoré prechádzajú do faktických treníc o praktických 
záležitostiach, ako spomenuté poradie „priority“ počas rituálnych sprievodov 
a ceremónií, zasadacom poriadku v senáte či všeobecne účasť na správe univer-
zity. Ako ukazuje v monografii uvedený príklad z Viedne, zo začiatku 15. storo-
čia, takéto spory sa viedli aj roky, v tomto prípade od 1412 do 1417. Zaujímavé 
je, že v rámci sporov sa neskôr objavovali aj argumenty, ktoré boli prenesené 
z diskusií či kontroverzií medzi samotnými lekármi, „nasledovníkmi“ gréckych, 
rímskych a arabských zdrojov na jednej a zástancami „paracelsovských“ myšlie-
nok na druhej strane, ako v prípade doloženom v Dekanatsbuch z Kolína, z roku 
1566. Záverečné strany kapitoly (s. 152 – 197) sú presýtené referenciami a citát-
mi archívnych zdrojov troch univerzít, korešpondencie a dobových traktátov, 
ktoré dokumentujú konkrétne spory a udalosti.

Spomenutý konflikt odohrávajúci sa mimo univerzitného prostredia je pred-
metom štvrtej, najrozsiahlejšej kapitoly (s. 198 – 367). Z tohto dôvodu je aj pod-
robnejšie členená, na tri rozsiahle a ďalej podelené podkapitoly (Die Konkurenz 

zu Badern, Barbieren und Wundärzten; Ärzte und Apotheker in Konflikt; Die Aus-

einandersetzung mit jüdischen Ärzten). Celkovo ide o spomenutý priestor kon-
kurencie, definovaný pojmom „lekársky trh“. Práca sa dostáva k opisom vzťa-
hov medzi vzdelanými lekármi (a lekárskymi fakultami) a širokým spektrom 
amatérskych, ľudových, príležitostných, či potulných praktizujúcich liečiteľov, 
o ktorých vo včasnom novoveku, nielen vo Viedni, Kolíne alebo Lipsku nebo-
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la núdza. Autorka predkladá množstvo konkrétnych prípadov, ktoré ukazujú 
ako postupovali pacienti v snahe riešiť svoj zdravotný stav. Tieto situácie hovo-
ria jednak veľa o samotnom „trhu“ ale tiež o spoločenských dejinách medicíny. 
Napríklad spomenutý Erazmus Rotterdamský, potom ako ochorel na návšte-
ve u svojho známeho, tlačiara Dirka Martensa v Löwen v roku 1518, oslovil 
najprv liečiteľa (chirurgum), neskôr niekoľkých vzdelaných lekárov (medicos) 
a na záver židovského liečiteľa (hebraeus), pričom diagnóza a terapia každého 
z nich bola iná. Prípadov s rovnakým priebehom je uvedených niekoľko, už aj 
v úvode monografie. Potvrdzujú, že pozícia lekára, s ohľadom na výkone jeho 
praxe a teda aj možnosť živobytia, nebola jednoduchá. Pacienti, alebo osoby 
z blízkosti pacientov sa obracali na laických liečiteľov ak sa im nepozdávala 
diagnóza lekára (často získaná vďaka meraniu pulzu a uroskopiou), alebo pria-
mo, pretože učeným lekárom nedôverovali. Opačný postup, keď najprv oslo-
vili miestneho liečiteľa a neskôr učeného lekára aplikovali, napríklad keď sa 
ich zdravotný stav nezlepšoval. „Na papieri“ mali lekári významné privilégiá, 
na ich strane boli právom stanovené kontroly a regulácie, ale v skutočnosti sa 
o výkon lekárskej praxe delili s non legittime practicantibus. Učení lekári zdôraz-
ňovali výsadné právo lekárskych fakúlt a ich reprezentantov či absolventov, 
kontrolovať lekársku prax a „lekársky trh“. Aktérmi na tomto trhu boli okrem 
laických a vzdelaných lekárov pochopiteľne pacienti a tiež správne orgány. 
Laickí liečitelia, ránhojiči a holiči mali tiež svoje spôsoby ako prezentovať 
a obhajovať svoje odborné znalosti a schopnosti. Jedným z nich bola orga-
nizácia v cechoch, ako bol vo Viedni cech kúpeľníkov, cech holičov v Kolíne 
a spojený cech oboch profesií v Lipsku. Praktikanti organizovaní v cechoch 
mali nielen právny základ a teda ochranu zo strany svetskej vrchnosti, ale išlo 
o pestovanie vlastnej identity, organizáciu výkonu praxe, stanovovanie vnú-
torných regulácií pre jej výkon a podobne. Zásadnými vystúpeniami fakúlt 
a „ich lekárov“ v právnom zmysle boli obvinenia liečiteľov z neodbornosti. Tí 
boli následne predvolávaní mestskými úradmi a vypočúvaní s cieľom vydania 
alebo nevydania príkazu, ktorý mal ich praxi zabrániť. Univerzity a fakulty 
v boji o pacienta a kontrolu nad „trhom“ smerovali svoj výtlak na najvyššie 
miesta štátnej moci, ako v prípade privilégií udelených viedenskej lekárskej 
fakulte Maximiliánom I. v roku 1517, na základe ktorých predstavitelia fa-
kulty vykonávali kontrolu lekární a „testovali“ ránhojičov. Bez ich povolenia, 
ktoré nasledovalo po splnení stanovených podmienok (absolvovanie kurzov 
a praxe), nemohol pôsobiť vo Viedni žiaden ránhojič. Podobné zásahy verejnej 
moci v iných analyzovaných mestách však komentované veľmi nie sú.
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Iný spôsob obrany laických liečiteľov autorka uvádza na obšírnejšom príkla-
de Hansa Seyffa z Göppingenu (tiež Hansa von Gersdorffa, Walthera Hermanna 
Ryffa a iných). Seyff zahrnul do svojej rukopisnej príručky množstvo kazuistík 
nazbieraných počas dlhoročnej praxe (riadil skupinu siedmych lekárov pri am-
putácii nohy cisára Fridricha III.), ktoré mali predstavovať jeho vlastné úspe-
chy pri liečení a tiež získavaní sponzorstva. Typickým bolo, že zároveň nešetril 
kritikou iných praktizujúcich liečiteľov či tiež vzdelaných lekárov. Rozvíjajúcu 
sa argumentačnú rétoriku s dôrazom na praktické skúsenosti možno vysledo-
vať v publikovaných chirurgických príručkách, ako aj v tlačených samostatných 
listoch, ktoré propagovali ich liečiteľské služby. Schütte upozorňuje najmä na 
takzvané „oznámenia o založení“ (Niederlassungsankündingungen), v ktorých no-
vousadlí praktizujúci propagovali svoju odbornosť, v rámci daného miesta či 
mesta. Zatiaľ čo holiči a chirurgovia museli povedľa učených lekárov obhajovať 
svoju sociálno-ekonomickú pozíciu, v oveľa silnejšom postavení boli lekárnici. 
Ako bohatí mešťania platiaci dane dokázali zabezpečiť, aby bol ich hlas vypočutý 
napríklad na pôde mestskej rady, niektorí dokonca disponovali lekárskymi dip-
lomami a postupne sa vyčleňovali z lekárskeho stavu. Najmä lekárenské predpi-
sy z Lipska ukazujú, že lekárnici disponovali určitou nezávislosťou od lekárskej 
fakulty a ňou motivovaných regulácií. Napríklad predaj liekov a liečiv bol povo-
ľovaný a kontrolovaný miestnou správou. Autorka na záver spomína špeciálnu 
situáciu židovských liečiteľov či lekárnikov, na ktorých sa vzťahovali špeciálne 
zákazy alebo obmedzenia (pochopiteľne im bolo zabránené vôbec študovať), na 
druhej strane boli často schopní získať ochranu a záštitu od vplyvných klientov 
a rovnako pracovali na svojom Selbstdarstellung. Tieto časti monografie, prax 
neakademických alebo „nelegitímnych“ praktizujúcich, popis silného postavenia 
lekárnikov a špecifického miesta židovských praktizujúcich v oblasti zdravotnej 
starostlivosti sú pravdepodobne najpútavejšími miestami práce. Je to tak aj kvôli 
ilustrácii dynamiky konkrétnych sporov na archívnych dokumentoch, koreš-
pondencii a dobových traktátoch.

Záverom recenzie môžeme konštatovať, že napriek spomenutým drobným 
digresiám, v ktorých boli vysvetľované teoretické východiská pre uchopenie 
určitých fenoménov spoločenských dejín, niekoľkým opakovaniam stanovísk 
(rovnako aj v dlhšom závere) alebo postojov autorky (v závislosti od sekundár-
nej literatúry) ide bohatú a obohacujúcu prácu. Štúdium a prax medicíny pre-
šli počas neskorého stredoveku a raného novoveku pozoruhodnou premenou 
nielen na nemecky hovoriacich územiach. Tie sú v recenzovanej monografii, 
aj vďaka mnohým odkazom na predchádzajúcu historiografiu, pokryté zodpo-
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vedne a celá práca je tak pri opatrnej analógii, s ohľadom na špecifiká stredo-
európskeho priestoru a chronologický posun tém určite inšpiratívna. Ukážky 
častí primárnych zdrojov, viaceré „prípadové štúdie“ či dokumentované situácie 
poľahky vťahujú čitateľa do zaujímavej problematiky. Viac ako 1600 poznámok 
pod čiarou a sedemdesiat strán použitej bibliografie dokumentujú starostlivý vý-
skum, ktorý stojí za monografiou.

Adam Mesiarkin

BUJALKOVÁ, M. – ČOVAN, M. – MALINOVSKÁ, N. – PÉČOVÁ, R. (ed. 
et trans.): Matthaeus Palumbini Thurocio-Hungarus: De phthisi - 
Disputatio inauguralis. Matúš Palumbini Uhor pochádzajúci z Turca: 
O tuberkulóze – inauguračná dišputa. Martin: Osveta, 2021.

Autorský kolektív Márie Bujalkovej, Miroslava Čovana, Nory Malinovskej 
a Renaty Péčovej priniesol v roku 2021 kritickú edíciu inauguračnej dišputy Ma-
túša Palumbiniho (1652 – 1710) O tuberkulóze. Publikácia vznikla v rámci rie-
šenia grantového projektu Ministerstva školstva Slovenskej republiky VEGA 
1/0097/19 Opera Thurociensia et Trenchiensia. Choroby a ich terapia v jazykovom 

a medicínskom kontexte 17. storočia. Ako autori hneď v predslove predznačili, Pa-
lumbiniho inauguračná dišputa z roku 1679 si vyžadovala skutočne komplexný 
lingvistický výskum, keďže šlo o prvopreklad jedinečného pramenného mate-
riálu z obdobia raného novoveku. Prekladatelia sa, ako píšu, museli popasovať 
s početnými jazykovými hlavolamami, neznámymi skratkami, špecifickou for-
mou písania, alchymistickými symbolmi a podobnými ťažko riešiteľnými prob-
lémami, ktoré sa im nakoniec úspešne podarilo zvládnuť.

Samotnému prekladu Palumbiniho dišputy predchádza úvodná štúdia, kde 
sa Mária Bujalková, Nora Malinovská a Renata Péčová zaoberajú autorovým 
životom a dielom, jazykovými zvláštnosťami v texte dizertácie, tuberkulózou 
v rámci geografických súvislostí spojených s územím Uhorska, ochorením tu-
berkulózy v historickom kontexte a napokon pohľadom na tuberkulózu očami 
lekára. Kapitola je vhodne doplnená spomínaným historickým prehľadom v sú-
vislosti so šírením tuberkulózy v minulosti a oživením je takisto medicínsky 
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pohľad na toto ochorenie z pera univerzitnej profesorky – lekárky. V súčasnosti 
je toto kvapôčkové, z patofyziologického hľadiska, špecifické ochorenie vysoko 
aktuálne, od roku 2012 nepatrí na Slovensku medzi zoznam chorôb proti kto-
rým sa povinne očkuje a aj preto, ako dodáva sama autorka podkapitoly, môže 
zasiahnuť kohokoľvek a kedykoľvek (s. 25).

Meno Matúša Palumbiniho nie je vo všeobecnosti až tak známe. Pokiaľ ide 
o jeho život, nepoznáme presne ani konkrétne miesto jeho narodenia, vieme 
však, že ním bol región Turca. Toto bolo tiež dôvodom, prečo sa autori rozhodli 
pre preklad textu hornouhorského vzdelanca z konca 70. rokov 17. storočia. 
Palumbini bol evanjelik a pre svoje náboženské presvedčenie bol perzekvovaný. 
Keďže na území Uhorska neexistovala nijaká lekárska fakulta, za vysokoškol-
ským štúdiom odišiel do zahraničia. Tzv. peregrinatio academica pre luteránov 
ponúkali najmä univerzity vo Wittenbergu a Jene a práve druhá menovaná sa 
stala miestom, kde sa od 60. rokov 17. storočia do konca 17. storočia uplatnilo 
trinásť medikov z oblasti Slovenska. Matúš Palumbini bol jedným z nich.

Palumbiniho dizertačná tlač je zložená z titulného listu, dedikácie, deviatich 
hláv a je ukončená siedmimi gratulačnými rečami od dekana, predsedu, učencov 
a predstaviteľov cirkvi, z ktorých niektoré sú vo forme básní. Celý preklad je po-
pretkávaný jazykovými zvláštnosťami, ktoré autori (ako v samotnom preklade, 
tak aj v úvodnej štúdii; s. 15 - 17) vysvetľujú. V tabuľke sa tiež nachádza stručný 
prehľad lekárnických váh, mier a skratiek, ktoré sa používali pri písaní receptov 
a príprave liekov v lekárňach (pre funt, uncu, drachmu, škrupulu, zrno, resp. 
gram). Tým pádom je text dišputy ľahšie predstaviteľný aj pre laického čitateľa.

Na záver, vedecká monografia je viazaná v estetickej bledozelenej pevnej 
väzbe s vyobrazeným holubom nesúcim olivovú ratolesť. Ide o narážku na Pa-
lumbiniho priezvisko, kde latinské palumbes znamená holub. Propemptikon 
(sprevádzajúca báseň s prianím šťastia a úspechu) Vade Prosperum z roku 1679 
obsahuje chronogram, ktorý nás informuje o roku návratu Palumbiniho do 
Uhorska („Anno quo oLIVa feLIX a PaLVMbe In PannonIae DefertVr oras,“ resp. 
v roku, v ktorom je olivová ratolesť holubom prenesená do krajín Panónie).

Autorský a zároveň prekladateľský kolektív si stanovil za cieľ predstaviť od-
bornej, ale i laickej verejnosti dielo turčianskeho rodáka Matúša Palumbiniho. 
Táto nadčasová dišputa a taktiež samotná téma tuberkulózy je aktuálna i v sú-
časnosti, hoci rozšírenie tejto infekčnej choroby sa zdá na našom území zatiaľ 
ako zanedbateľné. Zaujímavá je i skutočnosť, že autori z Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydali Palumbiniho dišputu práve 
v roku stého výročia od prvej kalmetizácie, resp. očkovaniu proti tuberkulóze.

Matej Gogola
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Štvrtina, J.: Alchýmia a alchymistická symbolika v prvej polovici 
20. storočia. Bratislava: SAP, 2022, 197 s.

Autor knižnej publikácie sa podujal na originálne literárne spracovanie his-
toricky významnej problematiky alchýmie s cieľom prezentovať objektívnejší 
obraz o jej symbolike a vplyve na myslenie v procese zložitého vývoja. K nároč-
nému štúdiu si zvolil „mapovanie“ a analýzu prezentovaných názorov odborník-
mi a bádateľmi (adeptami alchýmie) v prvej polovici 20. storočia vo Francúzsku 
a Anglicku.

Recenzované knižné dielo je výsledkom štúdia stoviek literárnych prác, v zo-
zname ktorých sa uvádza aj práca autora pod názvom Prvá kapitola Tao Ťe Ťingu 

z pohľadu alchymistickej symboliky (Bratislava: SAP, 2020). Odbornosť spraco-
vania témy garantuje predchádzajúce oponentské pokračovanie (ako dizertač-
nej práce) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (v roku 
2021). Početnosť citovanej odbornej literatúry s väzbou na prezentovaný text 
dokazuje širokú rozhľadenosť autora v danej problematike.

Text monografie je rozdelený do piatych na seba nadväzujúcich kapitol: Me-
todológia, Adepti a bádatelia v oblasti alchýmie vo Francúzsku, Adepti a báda-
telia v oblasti alchýmie v Anglicku, Spôsob myslenia adeptov alchýmie a Typy 
a typológia názorov na alchýmiu.

V prvej kapitole autor pripomína riziká historického bádania v oblasti alchý-
mie, ktoré okrem istej dávky subjektívnosti býva „postihnuté“ utajovaním, resp. 
používaním šifrovaného jazyka s hermetickou alebo špecificky rôznorodou al-
chymistickou symbolikou.

V kapitolách 2 a 3 na základe výsledkov štúdia bohatých literárnych zdrojov 
a pôsobenia skupiny citovaných znalcov autor prezentuje a analyzuje konkrét-
ne názory a úvahy, ktoré sa uvádzajú o alchýmii v prvej polovici 20. storočia. 
Rozsiahle odborné štúdium mu umožnilo charakterizovať hlavné odlišnosti 
v kľúčovom vnímaní alchýmie a dospieť k vytypovaniu charakterovo odlišných 
zoskupení s vyjadrením ich špecifickej podstaty.

V štvrtej kapitole venuje autor značný priestor pre prezentáciu, výklad a zdô-
vodnenie názorovej pestrosti na alchýmiu, vyplývajúce zo spôsobu myslenia 
(chápania sveta). Okrem racionálneho rozlišuje sa myslenie iracionálne (utajo-
vaním alebo pomocou symboliky), imaginárne, mytologické (uplatňovanie ži-
dovskej a kresťanskej mystiky) a myslenie na základe podobnosti (korelatívne). 
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Hodnotenie tejto významovo mimoriadne náročnej kapitoly si vyžaduje erudo-
vaný logicko-analytický a filozoficko-psychologický prístup.

Kapitolu 5 možno označiť za vyvrcholenie autorovho štúdia problematiky 
alchýmie. Selektuje a odborne charakterizuje jedenásť typov alchymistických 
názorových, resp. náhľadových zoskupení, pričom rozlišuje typy: tradičný, spi-
rituálny, psychologický, teoretický (ťažiskovo spirituálny), opisný, ťažiskovo 
hmotný (archemický), spagyrický, hmotný (pozitivistický), špiritistický, mystic-
ko-kresťanský, a ako biologickú transmutáciu.

Čitateľa určite upútajú zaujímavé ak nie podnetné vyjadrenia o alchýmii uve-
dené v Úvode a Závere publikácie, kde autor jednak sumarizuje ciele smerujúce 
k pochopeniu alchymistického myslenia a tiež uvádza konkrétne odborné ziste-
nia či konštatovania. Napríklad, že alchýmia je istou formou predchémie s ira-
cionálnym myslením, ktoré treba chápať skôr z pohľadu matematického. Alebo, 
že alchymistickú symboliku nespája idea výroby zlata či elixíru nesmrteľnosti, 
ale idea transmutácie, premena toho čo skúma, vrátane človeka nešľachetného 
na ušľachtilého a podobne.

Záverom možno konštatovať, že recenzovaná monografia prináša výsledky 
originálneho odborného spracovania vývoja názorov na alchýmiu, na základe štú-
dia a analýzy rozsiahlych literárnych zdrojov publikovaných v prvej polovici 20. 
storočia významnými odborníkmi a bádateľmi alchýmie vo Francúzsku a Anglic-
ku. Zvlášť treba oceniť domácu „slovenskú“ pôvodinu spracovania danej proble-
matiky, teritória, ktoré prírodnými zvláštnosťami motivovalo k návšteve popred-
ných európskych alchymistov, vrátane Paracelsa, zakladateľa iatrochémie.

 
Jozef Čársky
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Pripomíname si

Ján Ambro (1827 – 1890)

28. október 1864 bol významným 
medzníkom vo vývoji zdravotníctva 
v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. 
Práve v tento deň bola otvorená Krajinská 
nemocnica (terajšia Fakultná nemocnica 
na Mickiewiczovej ulici). V tom období 
bola najväčšou a najmodernejšou nemoc-
nicou v celom Uhorsku. Spolu mala 250 
postelí. Pôrodníckych postelí však bolo 
len trinásť.

„Bratislavská kráľovská škola pre baby“ 
bola založená nariadením ministra ná-
boženstva a školstva Augustína Treforta 
(1817 – 1888), rodáka z Humenného – 
v priestoroch Krajinskej nemocnice. Škola bola zriadená ministerským dekré-
tom č. 27912 zo dňa 29. októbra 1872. Výučba na Škole začala dňom 1. januára 
1973. Zakladateľ a prvý riaditeľ babskej školy bol profesor (nie univerzitný) 
MUDr. Ján Ambro. S obdivom a vďakou si pripomíname 195. výročie narode-
nia prvého významného pôrodníka, Slováka, rodáka z Beckova.

Medicínu študoval v Pešti a vo Viedni, kde bol aj v roku 1852 promovaný. 
Ako mladý lekár sa pri pitve septickej mŕtvoly infikoval a prišiel o pravé oko. 
Praktikoval na rôznych miestach, naposledy v Budapešti, odkiaľ bol povolaný 
za riaditeľa Kráľovskej babskej školy do Bratislavy. Do histórie medicíny sa 
zapísal aj ako propagátor Semmelweisovho učenia o asepse.

Ján Ambro – ako múry beckovského hradu – odolával a prekonával mnohé 
ťažkosti a prieky, ktoré mu život pripravoval. Svojou priekopníckou prácou sa 
hlboko zapísal do dejín pôrodníctva v Slovensku. Napriek tomu nebol doteraz 
po zásluhe ohodnotený a ocenený. Narodil sa 27. marca 1827 v Beckove. Po-
chádzal z rodiny živnostníka – mäsiara. Otec mu zomrel v mladom veku. Mla-



150

HISTORIA MEDICINAEPripomíname si

dý Ján žil v biednych pomeroch, takže na štúdia si musel zarábať sám. Študoval 
na gymnáziu v Trnave a v Šoproni.

Revolučné roky 1848/1849 sa stali pre ďalší vývin štúdia našich medikov 
v Pešti osudnými. Následkom odnárodňovacích úsilí uhorskej vlády v pore-
volučnom období bolo prostredie Pešti pre slovenských študentov krajne ne-
priaznivé. V celej druhej polovici 19. storočia absolvovalo peštiansku lekársku 
fakultu len 79 medikov zo Slovenska, z nich len 11 Slovákov. Významnými 
osobnosťami, Slovákmi, zaslúžilými pre naše národné dejiny boli v tých časoch 
Ján Ambro a Jonáš Bohumil Guoth (1811 – 1888), ktorý ako lekár pôsobil 
v Hybiach.

Začínajúci lekár Ján Ambro, neskôr významný pedagóg, lekár pôrodník, 
pracoval na Pôrodníckom oddelení Všeobecnej nemocnice vo Viedni. Od 
roku 1855 bol asistentom na chirurgickej klinike prof. Jánosa Balassu v Pešti, 
od roku 1856 praktický lekár v Kis – Ujszállasi a od roku 1870 asistent na pô-
rodníckej klinike v Budapešti.

Keď praktikoval vo viedenskej nemocnici, medzi jeho učiteľov patril aj 
tvorca priekopníckeho učenia o asepse Ignác Filip Semmelweis. Ambro bol 
stúpencom a propagátorom jeho náuky. Na zjazde Uhorskej lekárskej spo-
ločnosti v roku 1868 v Jágri bol poverený vypracovaním návrhu opatrení na 
zníženie vysokej dojčenskej úmrtnosti, v ktorej Uhorsko patrilo medzi najza-
ostalejšie štáty Európy. Odvtedy sa zameral na boj za zdravie matky a dieťaťa. 
Chápal spoločensko-sociálne korene zlého stavu v tejto oblasti. Ambro sa sú-
stredil najmä na zlepšenia v zdravotníctve. V niekoľkých brožúrach upozornil 
na nedostatky v uhorskom zdravotníctve. Osobitným verejným listom požia-
dal ministerstvo zdravotníctva, aby zaviedli opatrenia v intenciách Semme-
lweisovho učenia. Vtedy existovali monoprimariáty chirurgia – pôrodníctvo. 
Ambro navrhoval zriadiť v nemocniciach osobitné pôrodnícke oddelenia, kde 
by sa mohli uplatniť najnovšie poznatky lekárskych vied, ktoré by vyhovovali 
aj požiadavkám humanity. Žiadal zaviesť povinnú odbornú výchovu pôrod-
ných asistentiek.

V roku 1868 predniesol Ján Ambro na zhromaždení Spoločnosti lekárov 
Uhorska v Jágri návrh Smerníc plánu budovania babských škôl na území 
Uhorska. Už pred príchodom do Bratislavy bol známy svojimi publikáciami 
o deťoch bez rodičov a o zriaďovaní babských škôl. Bol to on, kto alarmoval 
verejnosť k riešeniu vážnych zdravotných a sociálnych osudov detí slobod-
ných matiek v dvoch spisoch vydaných v 80. rokoch 19. storočia v nemčine 
a v maďarčine. Osobitne treba vyzdvihnúť, že tieto spisy sú jedným z najpod-
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statnejších prínosov do kladenia základov sociálnej pediatrie aj v európskom 
rámci.

Pamätné sú napríklad „Spis v mene opustených detí a bezmocných matiek“ 
z roku 1886 a „Ochrana nezákonných sirôt a slobodných matiek“ z roku 1887. 
Uvádzame výňatok: „…plodenie nezákonných detí, ktorého príčinou je pauperizá-

cia, demoralizácia obyvateľstva a konkubináty, je jednou z prvoradých celoštátnych 

a celospoločenských otázok. V jednotlivých kultúrnych zemiach sa zriaďujú pre ne-

šťastné matky na ochranu nezákonne narodených detí a sirôt ústavy. V našej krajine 

sú tieto najnevinnejšie bytosti, ktoré za nič nemôžu, vystavené bez ochrany zákona 

vážnej životnej neistote a náhode. Občianske postavenie takejto siroty je najnalieha-

vejším problémom nášho zákonodarstva.“

Ján Ambro zapracoval myšlienky a postupy Ignáca Filipa Semmelweisa 
(1818 – 1865) aj do svojho diela. Ambrova publikácia „Kniha o pôrodníctve 
pre baby“ vyšla v slovenčine v roku 1873. Ide vlastne o prvý originálny lekár-
sky spis tohto druhu v našej literatúre vôbec. Vyberáme niekoľko viet z „Pred-
mluvy“ k tejto knihe: „Abych úlohe a povinnosti úradu môjho nakoľko možno zadosť 

urobil, odhodlal som sa v slovenskej reči knihu o pôrodníctve pre baby vydať. S dôve-

rou odovzdávam prácu túto šľachetnému ctenému obecenstvu a s vďačnosťou prijímam 

každú priaznivú radu.

V Prešporku dňa 18 –ho augusta 1873. Dr. J. Ambro

Základné princípy asepsy a antisepsy, ktoré definoval a presadzoval prof. 
Semmelweis, zásadným spôsobom ovplyvnili ďalší vývoj nielen chirurgických 
disciplín, ale aj gynekológie a pôrodníctva. Je preto pochopiteľné, že MUDr. 
Ján Ambro, prvý riaditeľ a zakladateľ Kráľovskej babickej školy v Bratislave ich 
prostredníctvom svojej publikácie presadzoval.

Kniha sa venuje ľudskému telu, pravidelnej tehotnosti, pravidelnému pô-
rodu a šestonedeliu, nepravidelnostiam tehotnosti, nepravidelnostiam pri pô-
rode a nepravidelnostiam šestonedelia. Nachádzame tu informácie o zaobchá-
dzaní pri nebezpečných prípadoch, povinnosti baby podľa § 483, povinnosti 
baby v súdnych prípadoch podľa § 485, návod pre baby a prísahu pre baby. 
V roku 1874 vyšla kniha v maďarskom jazyku doplnená ilustráciami a tabuľ-
kami. Predtým sa používal preklad knihy Jana Strenga (pražský profesor pô-
rodníctva) „O pôrodníctve pre baby“, ktorá vyšla v češtine.

Ján Ambro však neriešil iba problém s odborným textom pre pôrodné asis-
tentky. Priestory Krajinskej nemocnice v Bratislave boli pre pôrodnicu nevy-
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hovujúce. Vybavenie ústavu bolo žalostné. Jadro tvorila miestnosť s desiatimi 
posteľami, vedľa ktorej bola izba predelená drevenou a čiastočne sklenenou 
prepážkou na dve časti, na pôrodnú izbu a poslucháreň. K nej bola pripojená 
miestnosť s tromi posteľami pre školnú pôrodnú babu. Na čele školy stál ria-
diteľ s jedným asistentom. V tomto krajne nepriaznivom a hygienicky nevy-
hovujúcom prostredí začala škola svoju činnosť v januári 1873 päťmesačným 
kurzom pre pôrodné asistentky.

Už v treťom roku činnosti „školy“ vypukla epidémia puerperálnej sepsy, na 
ktorú v rýchlom slede nadväzovali ďalšie endémie. Na zmiernenie tejto mizé-
rie doktor Ambro v roku 1876 premiestnil poslucháreň do susedného domu 
pri nemocnici. Okrem toho zaviedol poliklinický spôsob výučby, ktorý spo-
číval v tom, že rodičky, ktoré sa zavčasu hlásili k pôrodu, umiestňoval podľa 
možnosti v meste v bytoch pôrodných asistentiek. Tam ženy aj rodili v prí-
tomnosti žiačok babskej školy.

Ján Ambro ako horlivý hlásateľ Semmelweisovho učenia však s týmto po-
lovičným riešením nemohol byť spokojný. V roku 1880 vydal letáčik „Nedo-
statky Prešporskej krajinskej nemocnice a babskej školy.“ V celej nahote od-
kryl hygienické pomery a neudržateľný stav v nemocnici.

Úporne bojoval o novú budovu, čo sa mu nakoniec aj podarilo. Jeho úsilie 
bolo korunované úspechom, získal financie a povolenie na vybudovanie sa-
mostatného ústavu. Babská škola sa dostala do nových priestorov. So stavbou 
sa začalo v roku 1883 na križovatke Edlovej a Telocvičnej ulici (dnes Podjavo-
rinskej a Zochovej ulice) v Pálffyho záhrade. Stavbu a úpravu okolia urobil sta-
vebný podnikateľ Ignác Feigel za 70 051 zlatých a 77 grajciarov. Novú budovu 
nemocnice dali do používania už o dva roky, v januári 1885.

Pri tejto príležitosti nie je nezaujímavé uviesť i výšku ďalších, napríklad 
osobných výdavkov. Plat riaditeľa bol okrem naturálneho bytu 800 zlatých 
ročne. Ten sa v roku 1892 zvýšil na 1200 zlatých s prídavkom 100 zlatých kaž-
dý rok. Ústav mal spolu päť zamestnancov. Asistent okrem naturálneho bytu 
dostával 500 zlatých ročne. Pôrodná baba 300 zlatých s pravidelnou ročnou 
odmenou 50 zlatých a plné zaopatrenie. Prvá ošetrovateľka plné zaopatrenie 
a 240 zlatých, ostatné dve ošetrovateľky po 180 zlatých. Treba uviesť, že škola 
mala i majstra pisára. Tento v každom kurze za honorár 15 – 20 zlatých cvičil 
žiačky v písaní, čítaní a vedení pôrodného denníka.

Pri otvorení nového ústavu sa venovala čiastka 4000 zlatých na pedago-
gické potreby, ročné prevádzkové výdaje tvorili 10000 zlatých. Žiačky – prie-
merne 27 frekventantiek – za školenie a byt v internáte platili 12 zlatých a 50 
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grajciarov mesačne.
Riaditeľ prednášal denne a prednesenú látku asistent odpoludnia so žiačka-

mi opakoval. Okrem toho bolo denne praktické cvičenie s ústavným pisárom. 
Odborná praktická výučba nebola viazaná k dopredu daným termínom. Oby-
čajne štyri hodiny týždenne bolo vyšetrovanie tehotných, ktoré boli cielene 
prijaté do ústavu len pre pedagogické účely. Žiačka, ktorá bola pri pôrode, 
musela rodičku sledovať aj v šestonedelí. Musela sa cvičiť v ošetrovaní šesto-
nedieľok a novorodencov.

V roku 1875 podnikol Ján Ambro študijnú cestu do zahraničia so štipen-
diom 400 zlatých. O dva roky nato bol na dôkaz svojej horlivej práce v zdra-
votníctve vymenovaný za riadneho člena Krajinskej zdravotnej rady. Napísal 
19 vedeckých prác, v ktorých pojednával o osteomalatickej panve a o jej rozší-
rení počas pôrodu i o možných komplikáciách pri pôrode, predčasnom pôro-
de pri šikmozúženej panve, prolapse pupočníka, puerperálnej sepse, psychóze 
v šestonedelí, príznakoch periuterinnej hematokély, o pôrodniciach, o Sem-
melweisovom učení, o vybavení a riadení babských ústavov.

Vydal pamätný spis v záujme babictva, ďalej o slobodných a opustených 
matkách, a o nezaopatrených deťoch. Jeho publikačná tvorba sa spočiatku 
takmer výlučne venovala otázkam pôrodnej pomoci a detským domovom. Po-
dal návrh na organizáciu pôrodnej pomoci, na vybudovanie siete pôrodníc 
a na ich pracovnú náplň. Na tomto poli vykonal priekopnícku a pre Slovensko 
neoceniteľnú prácu. Zaviedol systematickú výchovu pôrodných asistentiek 
v pokrokovom zmysle. Bol prvým propagátorom Semmelweisovho učenia 
v Slovensku.

Najvýznamnejšou jeho publikáciou je predsa len učebnica pre pôrodné asis-
tentky, ktorou sa jeho meno natrvalo dostalo do slovenskej lekárskej literatú-
ry. Profesor Rudolf Peter (1900 – 1965), zakladateľ gynekológie detí a dospie-
vajúcich v Českej republike, kladie pri hodnotení Ambrovu knihu vyššie ako 
Strengovu učebnicu. Ján Ambro svoju úspešnú odbornú, vedeckú a výchovnú 
prácu na čele Školy pre pôrodné asistentky vykonával 17 rokov (1873 – 1890).

Po odchode MUDr. Jána Ambra do nečasu večnosti (15. mája 1890) sa 
druhým riaditeľom Babskej školy v Bratislave stal Dezidér Velits, slovenský 
lekár zo Sedmhradska.

Profesor Matoušek (Praha) spomína: V době, kdy u nás působil učitel Václava 

Rubešky (1854 – 1923) a předchůdce Karla Pawlíka (1849 – 1914) na stolici gyneko-

logie ma porodníctví české lékařské fakulty v Praze Ján Streng (1817 – 1887), působil 

na Slovensku vynikající porodník Ján Ambro, který se zasloužil o rozvoj porodníctví 
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na Slovensku založením, první moderní porodnice a první soustavnou výchovou po-

rodních asistentek na území dnešního Slovenska. Dějiny slovenského lékařství mohou 

počítat Jána Ambru mezi první zasloužilé budovatele slovenského lékařství. Proto je, 

myslím, naší povinnosti, abychom se i my seznámili s Jánem Ambro jako vynikajícim 

porodníkem bratrského slovenského národa.

Ambrov čas bol iným, v porovnaní so súčasnosťou. Bol to čas obrovských 
odhodlaní. Bol to čas túžob nie byť iba niekým, ale byť užitočným, priniesť 
niečo potrebné a perspektívne. Akoby títo velikáni túžili zanechať niečo zmys-
luplné a nie ako teraz, že mnohí chcú niečo velikánskeho, čím by seba chceli 
obohatiť.

Michal Valent
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