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K NEDOŽITÝM SEDEMDESIATINÁM ZAKLADATEĽA 
PROTIALKOHOLICKÉHO OBZORU PRIMÁRA MUDr. MI

CHALA TURČEKA 

Úvahy môžu byť veľmi pestré: čo by sa všetko bolo splnilo, keby ... - keby sme ne
museli písať to keby ... ! Aká nesmierna je strata pre národnú kultúru a medicínu , 
že nám tak skoro odišiel! V Protialkoholickom obzore Č. 4 - 5 v roku 1970 sme hodnotili 
osobnosť predčasne a neočakávane zomrelého primára Michala Turčeka . 

Narodil sa 4.5. 1921 v Rajci v lekárskej rodine . Teraz by mal 70 rokova ak by mu bol 
osud doprial dožiť sa toho, iste by to bolo trvalé slnko. Lebo doktor Turček nebol ko
métou, ktorá zažiari a zmizne v kozmických diaľavách , od samej mladosti svietil, vyni-
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kal, lebo jeho mozog bol nabitý nevyčerpateľnou energiou . Do gymnázia chodil u fran
tiškánov v Malackách , odkiaT písal listy rodičom vo veršoch . Tam založil a redigoval 
vlastnoručne ilustrovaný študentský časopis Student - chudák . V septime napísal diva
delnú hru , ktorú sám režíroval a bola prezentovaná nielen gymnazistom, ale aj širokej 
verejnosti. Ako mladík spieval , kreslil , písal básne , organizoval a hýril nápadmi. Tento 
základ v nezmenšenej kapacite a dynamike potom preniesol do svojho vyvoleného od
boru - psychiatrie; náležite sa to aj prejavilo. Popri vyčerpávajúcich záujmoch v tema
tike Alkoholizmus jeho pozornosti neušlo nijaké kultúrne dianie týkajúce sa Slovenska 
a Slovákov. 

Jeho všeobecný záujem o Tudové umenie a umenie všeobecne, napr. Umenie lieči 
duševne chorých (1968) , Umenie a alkoholizmus (1960) , spoločná práca s umenoved
kyňou M. Malíkovou: Franz Xaver Messerschmidt - príspevok k hodnoteniu patologic
kých prvkov tvorby (1962) ; (táto umenovedkyňa vydala r. 1982 v Mníchove 299-strano
vú knihu pod názvom Franz Xavet Messerschmidt , kde sa na tÚto prácu ·odvoláva), 
konkretizoval medziiným do rozprávok pre deti, ale aj pre dospelých , do série ezopov
ských bájok, do úspešných inscenácií v televízii, rozhlase a filme a vyhrával ceny za ne. 
Často publikoval v novinách a časopisoch nielen vedecké, populárno-vedecké a osve
tové články . Vydal dve úspešné knihy: Striptíz pri poháriku a Alkohol a deti , ktorá 
vyšla aj v maďarčine a vyšla aj v reedícii. 

Neúprosný boj proti alkoholizmu rozvinul tak systematicky, že skoro neostal nevy
užitý priestor. Roku 1965 založil odborný časopis Protialkoholický obzor, ktorého bol 
vedúcim redaktorom. Viedol ho s mimoriadnym citom pre dosiahnutie všetkých 
do úvah pripadajúcich oblastí, teda od biochémie, problematiky toxikománie a epide
miológie abúzov, gerontológie , tabakizmu , posudkovej činnosti, súdneho znalectva, 
pracovnej terapie , rehabilitácie, organizácie práce sociálnej služby na psychiatrických 
oddeleniach a v liečebniach , hodnotenia psycho patologických prvkov, skupinovej psy
choterapie v prírode, problémov penológie, boja proti primitivizmu, vzťahu alkohol 
a šport, sporenia a alkoholizmu , vodičov motorových vozidiel a alkoholizmu, sexuál
nych motívov v slovenskej etnografii, ochrannej liečby , delíria tremens až po škodlivos
ti povier. Sám sa presvedčil , ako ťažko sa bojuje proti poverám a tradíciám. Videl zá
kernosť týchto zvykov a povier , keď "na posilnenie" dávali Tudia deťom alkoholické 
nápoje podla krajov: víno, pivo aj pálenku. Robil biologické pokusy (1962,1963,1964) 
s klíčením pšenice, kukurice, fazule a raže v alkoholických roztokoch, ale aj s pulcami 
a žubrienkami v týchto roztokoch, o ktorých aj referoval. 

Počas svojho pôsobenia zažil v Čajakove rodinnú terapiu - v okolí Želiezoviec až 
po Nitru ich bolo niekoTko , kde pacienti boli vykorisťovaní nielen u súkromníka, ale 
aj na štátnych majetkoch, bývali v mimoriadne zlých podmienkach. Bojoval a vybojo
val ich zrušenie . V Pezinku počas svojho pôsobenia založil arteterapiu, ktorej vedúcim 
bol akademický maliar J . Knil. V Bratislave robil prieskumy na školách a v závodoch 
o postoji k alkoholizmu, spolu s Verejnou bezpečnosťou robil razie v nočných lokáloch, 
na VeTkú noc filmoval na ulici opitú mládež, robil libretá a scenáre k protialkoholickým 
výstavám. 

Sociálne práce s alkoholikmi aj s ich rodinnými príslušníkmi dokumentoval v socio
logických prácach: Názory a postoje občanov o alkoholizme (1968), Ľudová tradícia 
v epidemiológii alkoholizmu (1966), Alkoholizmus a verejná mienka (1966, 1968), Vi
nohradnícka oblasť: stúpanie počtu delíria tremens (1968). Dráždili ho aj sentencie, 
ktoré bolo možné v našej spoločnosti denne počúvať: in vino veritas. Týmto a podob
ným problémom venoval svoje psychologické rozbory, vždy hTadajúc koreň ich vzniku 
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a modus ich uplatnenia v spoločnosti. Na túto tematiku mal veTa prednášok v rozhlase, 
televízii a samozrejme na odborných fórach. Usporadúval rehabilitačné pobyty pre pa
cientov PAL v Dúbravke, na Bezovci v júni roku 1964, kde vydával a ilustroval časopis 
Vatra, stanový tábor v septembri 1964 pri veTkom dunajskom ostrove, v júni a septem
bri 1964 opäť na Bezovci . 

Primár Turček sa neuspokojil vlastnými predstavami alebo spôsobmi, ktoré boli 
v platnosti u nás, ale navštevoval v blízkych okolitých štátoch zariadenia a získaval pria
teTovaspolupracovníkov podobného zamerania, navštevoval záchytné stanice a pro
tialkoholické oddelenia, poradne, napr. v Gyule, Budapešti, Krakove, vo Viedni a re
feroval o nich . Viackrát prednášal na medzinárodných podujatiach v Záhrebe, Buda
pešti , vo Viedni , v Miláne a inde . Z týchto ciest prinášal nové názory o liečbe alkoho
lizmu a uplatňoval ich vo vlastnej praxi . 

ObTúbenou oblasťou primára Turčeka boli dejiny slovenskej psychiatrie, dejiny 
ústavníctva, a povery. Čiastkovými prácami boli: 40 rokov Psychiatrickej lie.čebne v Pe
zinku (1965) , Sté výročie psychiatrie na Slovensku (1966). 

Mnoho prác ostalo v rukopise, spomeniem iba rozsiahlejšie. Spolu napísali s prof. 
MUDr. A . Janíkom, DrSc., Vývin Tudského myslenia, ktorá má vyše 400 strán (z nej 
je aj ukážka), Povery a tradície, Mirabellum a Povery a Tudové názory na vznik a liečbu 
duševných chorôb. Keď som do nich teraz nazrel, chýbali v nich marxistické slovné 
zvraty a VeTká októbrová revolúcia, a preto nie div, že Avicenum (1962) ich nevydalo 
"pre finančné ťažkosti". Ale určite by boli obohatením aj dnes, keby boli po malých 
úpravách vydané . 

Z pezinského pracoviska počas jeho pôsobenia (1949 - 1953) boli i naše spoločné 
práce: Pneumoencefalografické nálezy pri progresívnej paralýze; o elektronarkóze; 
ťažkej hystérii ; spánkovej liečbe alkoholikov; farmakoterapii delíria tremens atď. Me
dzitým pozdravil aj moje päťdesiatiny a šesťdesiatiny, za čo som mu aj teraz povďačný, 
lebo si tým veTmi nevylepšil milostivý posudok kádrovníkov. 

Záverom podotýkam, že som spomenul iba niektoré z jeho vyše 300 prác. Jeho myš
lienky však možno počuť z gramoplatne, pre ktorú napísal text "Boj proti alkoholiz
mu". Nič nedokonalé, nič primitívne mu nedalo spať, lebo z večera do rána mal hotové 
návrhy na zlepšenie prevádzky, na výstavbu, nespočetné množstvo metodických ná
vrhov pre Ministerstvo zdravotníctva na zlepšenie stavu slovenskej psychiatrie, pre 
zriadenie protialkoholických poradní, záchytných staníc atď., atď. 

Môžeme iba smútiť nad stratou nadaného, usilovného a dôsledného slovenského le
kára- psychiatra , ktorý so zanietenosťou sa usiloval zlepšiť podmienky našich chorých 
po každej stránke . Žiar , primár MUDr. Michal Turček 18. mája 1970 zomrel. Hlboko 
sa klaniame jeho dielu . Jeho podnetnosť, usilovnosť a práca by nám mala byť vzorom. 

Prof MUDr. Karol Matulay 
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K. Matulay : K NEDOŽITÝM SEDEMDESIATINÁM ZAKLADATEĽA 
PROTIALKOHOLICKÉHO OBZORU PRIMÁRA MUDr. MICHALA 
TURČEKA 

Súhrn 

Pripomíname si nedožité sedemdesiatiny primára Michala Turčeka (4.5 . 1921 - 18. 5. 1970). 
Od mladosti prežil svoj krátky, ale plodný život veľmi intenzívne, s citom pre sociálnu problema
tiku a ťažkosti duševne chorých. Jeho záber v psychiatrii bol neobyčajne široký (viac ako 300 prác), 
odbornej, výskumnej a teda aj prednáškovej a publikačnej činnosti; dotkol sa prakticky všetkých 
oblastí psychiatrie, pričom sa zvlášť zameriaval na oblasť alkoholizmu z najrozličnejších aspektov. 
Popri svojej odborneí činnosti sa stihol venovať aj širokej zdravotnovýchovnej činnosti. Bohatosť 
jeho osobnosti dotvára aj jeho literárna činnosť od mladosti a pestrosť osobných záujmov. 

Toto nezvyčajne bohaté dielo stihol primár MUDr. Michal Turček vytvoriť vo svojich 49 rokoch 
života, no neúprosná choroba mu zabránila v práci pokračovať. My, čo sme ho poznali a spolu
pracovali s ním, spomíname na neho s úctou a obdivom. 

K. Matulay: COMMEMORATION OFTHE HEAD PHYSICIAN MUDr MI
CHAL TURČEK, THE FOUNDER OF THE "ANTIALKOHOLIC RE
VIEW" 

Summary 

We commemorate the 70th birthday of the late head physician MUDr Michal Turček (4th May 
1921 - 18th May 1970). He Iived his short, but fruitfullife very intensively, with sensibility for the 
social problems and suffering of the mentally iiI. His activities in psychiatry were unusually broad. 
More than 300 works included professional, scientific publications and lectures. He touched prac
tically all branches of psychiatry, especially alcoholism , he dealt with from all points of view. Be
side his professional activities he found time for extensive health education. Richness of his pcr
sonality completes his literature activities, starting already in his youth and the diversity of his 
interests. 

Dr. Turček managed to create his extraordinary work in the 49 years of his life - the merciless 
disease made an end to his effort. We all, who knew him and cooperated with him remember him 
with awe and respect. 

K. Matulay: ZUM SIEBZIGSTEN GEBURTSTAG DES VERSTORBENEN 
PRIMARIUS MUDr MICHAL TURČEK , DES GRONDER DER "AN
TIALKOHOLISCHEN RUNDSCHAU" 

Zu~ammenfassung 

Wir gedenken den siebzigsten Geburtstag des verstorbenen Primarius MUDr Michal Turček 
(4 . 5. 1921 -18. 5. 1970). Von seiner Jugend an lebte er sein kurzcs , aber fruchtbares Leben schr 
intensiv, mit Empfindsamkeit fiir die soziale Problematik und Leiden der Geisteskranken . Seine 
Interessen in der Psychiatrie waren aussergewähnlich umfangreich. In seinen mehr als 300 Arbei
ten sind professionelle, wissenschaftliche Publikationen und Vorträge imbegriffen. Er beriihrte 
praktisch alle Gebiete der Psychiatrie, wobei er sich hauptsächlich mit dem Alkoholismus - aus 
den verschiedensten Aspekten aus - befassté. Neben seine r professionellen Tätigkeit fand er Zeit 
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fUr e ine in tensive Gesundheitserziehung. Seine literarische T ätitigke it , sowie die Divcrsitä t seiner 
pers6nlichen In te ressen sind Beweise fUr das Re ichtum sei ne r Pe rs6nlichkci t . 

Sein ungew6hnlich reichcs We rk gestallte te He rr Primarius MUDr Michal Turček in 49 Ja hn:1l 
seines Leben - seine unbarmhe rzige Krankheit hinde rte ihm seine Arbe it fo rtzusc tzc n . Wi r aik . 
die wir ihm ka nnte n und seine Mitarbeite r wa ren gedenken seine r mit Eh rc und Bcwunuc rullg. 

K. MaTyJIaM: ITO CJIyqAIO HE M CITOJIHMB IIIErOCH CEMM)J,ECHTM

JIETMH OCHOBOITOJIOlKHMKA "ITPOTMBOAJIKOrOJIhH OrO OEO-

3PEHMH", rJIABHOrO BPA 'iA )J,-PA ME)J,MUMHhI M MXAJIA TYP'iE 

KA 

Pe310Me 

MbI BcnOMMHaeM He MCnOJIHMBWeeCH ceMMAeCHTMJIeTMe rJIaBHOrO Bpa'la A-pa MMXaJIa 
Typ'leKa (4. 5. 1921 - 18. 5. 1970). CBOIO KOpOTKylO, HO nJIOAOTBopHylO }KM3Hb OH npO:lKJ1JI 
O'leHb MHTeHCMBHO, 06JIaAaH 'lyBCTBOM rJIy60Koro nOHMMaHMH COI.\MaJIbHbIX n p 06JIeM 
M TpYAHoro nOJIO}KeHMH AYIlleBH060JIbHbIX. Kpyr npOQJIeM n CMxMaTpMM, KOTOpbIMM A- P M. 
Typ'leK 3aHMMaJICH B cBoeM npO<peCCMOHaJIbHOM M MCCJIeAOBaTeJIbCKOM pa60Te M, CJIe
AOBaTeJIbHO, Ha JIeKI.\MHX MB ny6JIMKaI.\MHX, He06bIKHOBeHHO WMpOK (OH HBJIHeTCH aBTopOM 
CBblwe 300 pa60T); A-P M. Typ'leK 3aTpoHyJI npaKTM'leCKM Bce 06JIaCTM nCMxMaTp MM, npM
'leM rJIaBHOe BHMMaHMe OH cocpeAOTa'lMBaJI Ha Bonpoc aJIKOrOJIM3Ma M Ha ero peweHMe 
c pa3HbIX TO'leK 3peHMH. HapHAY c npO<peCCMOHaJIbHotí: AeHTeJIbHOCTblO, A-P M. Typ'leK 
HaXOAMJI BpeMH M AJIH caHMTapHo- npOCBeTMTeJIbHotí: pa60TbI. O 60raTCTBe ero JIWIHOCTM 
CBMAeTeJIbCTByeT M ero JIMTepaTypHaH AeHTeJIbHOCTb M MHoro06pa3Me ero JIM'lHbIX MHTepe
COB. 

3TO He06bIKHOBeHHO 60raToe AeJIO ycneJI rJIaBHbIM Bpa'l A-P MeAMI.\MHbI MMXaJI Typ'leK 
c03AaTb 3a 49 JIeT cBoetí: }KM3HK Ho 6eCnOIl.\aAHaH 60JIe3Hb BocnpenHTCTBOBaJIa eMy npo
AOJI}KaTb CBOIO pa60Ty. MbI, ero 3HaKOMble M COTPYAHMKM, BcnOMMHaeM O HeM C 'lyBCTBOM 
rJIy60Koro YBa}KeHMH M MCKpeHHero BOCXMII.\eHMH. 
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Jaroslav Knil: 
Delírium 
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Ilustrácia z knihy: 
M. Turček: .,Striptíz 
pri poháriku" 




