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K R O N I K A 

Martin Szentiványi — prvý slovenský hydrogeológ teoretik? 

(Venujem prvej skupine slovenských hydrogeológov päťdesiatnikov — V. Bohmovi, P. Bu-
jalkovi, J. Fidesovi, O. Frankovi, J. Frankovičovi, E. Kullmanovi, J. Šubovi, P. Tkáčikovi) 

Fakt, že sa na Slovensku prvá skupina 
hydrogeológov päťdesiatnikov objavuje až 
V súčasnosti, svedčí o tom, aká je naša hydro
geológia mladá. Aj keď sa táto vedná disci
plína v Európe začala formovať už v minu
lom storočí, treba ju rovnako pokladať za 
vermi mladý vedný odbor. Genetické, hydro
dynamické a dokonca aj hydrogeochemické 
otázky, pravdaže, zaujímali mysle už našich 
dávnych predkov a takéto otázky, ale aj od
povede na ne sa objavovali vlastne už v sta
roveku. Jednou z najuznávanejších autorít 
starovekého Grécka bol filozof Aristoteles. 
Jeho náhľady ovplyvnili nielen myslenie an
tickej verejnosti, ale boli základom svetovej 
vedy až do konca osvietenstva (18. stor.), keď 
už prírodné vedy dostávali exaktný ráz. Ale 
mnohé Aristotelove názory si podržali plat
nosť až do dnešných čias. 

Na Slovensku sa záujem o prírodné vedy 
evidentne prebudil iba v období humanizmu 
(16.—17. stor.). Aj keď odborné diela s proble
matikou vôd z tohto obdobia, napr. J. Wern
her: Podivuhodné vody na Spiši (pred rokom 
1549) alebo o Podivuhodných vodách Uhor
ska (1549), sú iba opisné, ich význam pre 
naše etnikum i celú Európu bol veľký, pre
tože oboznamovali celú vtedajšiu učenú Eu
rópu s osobitosťami nášho vodného bohatstva. 

Rozvoj univerzitného štúdia v Európe vy
volal, rozšíril a prehĺbil záujem o prírodné 
vedy a, prirodzene, aj o nové otázky a od
povede na ne. Práve v tom čase umožnili 
objavy technických zariadení v nebývalej 
miere poznávať zákony prírody a formulovať 
ich. O rozvoj vedy na Slovensku sa vtedy 
výrazne zaslúžila Trnavská univerzita. Aj keď 
ju viedlo protireformačné úsilie jezuitov, 
predsa len v prírodných vedách patrila medzi 
najprogresívnejšie vysoké školy. 

Jednou z veľkých postáv tejto univerzity 
bol polyhistor Martin Szentiványi. Od roku 
1667 (narodil sa 20. 10. 1633 v Liptovskom 
Jane) účinkoval ako univerzitný profesor 

v Trnave, vo Viedni, Štajerskom Hradci, 
Mníchove a v Košiciach. V rokoch 1690—1693 
bol aj rektorom univerzity v Trnave. M. Szen
tiványi bol podnikavým mužom. V Turci vy
budoval dve papierne, ktoré dodávali kva
litný materiál pre trnavskú tlačiareň. Zomrel 
v Trnave 29. 3. 1705. 

M. Szentiványi zasiahol svojím vedeckým 
dielom do viacerých odborov. Vo všetkých 
jeho prácach sa prelínajú staré náhľady s no
vými poznatkami a metafyzická abstraktnosť 
s empirickou konkrétnosťou. V prírodných ve
dách vyšiel z tradičných aristotelovských ná
zorov, ale neuspokojoval sa s nimi. a ak sa 
objavili nejaké pochybnosti, overoval si ich. 

Medzi množstvom odborných prác publi
kovaných v súhrnnom diele Curiosiora et 
selectiora variarum scientiarum miscellanea — 
Vzácnejšie rozmanitosti, vybrané z rozličných 
vedných odborov I. U. III (Trnava 1689 a 1702) 
je z hydrogeologického hľadiska pozoruhodná 
jeho 8. ťyzikálnomatematická rozprava De 
admirandis virtutibus et proprietatibus la
cuum, fontium. fluviorum aliarumque aqua
r u m . . . O podivuhodných silách a vlastnos
tiach jazier, prameňov, riek a iných vôd, kto
ré sa vyskytujú vo svete, ale najmä v kraji
nách podriadených najvznešenejšiemu dvoru 
rakúskemu a hlavne v Uhorskom kráľovstve 
(1689, I. zv.). 

V tejto rozprave sa autor na podklade die
la J. Wernhera pokúsil interpretovať rozma
nité otázky týkajúce sa najmä minerálnych 
a termálnych vôd na Slovensku, ale aj oby
čajných vôd a iných javov našej prírody. 
V rozprave rozšíril problematiku vôd na celý 
vtedy známy svet, a tak oboznamoval našu 
odbornú verejnosť nielen so samotnými fakt
mi a problémami, lež aj s ich dobovou inter
pretáciou. V tom je aj originálnosť jeho prá
ce. Objavenými interpretáciami, aj keď s ne
odmysliteľnými dobovými akcentmi, sa 
M. Szentiványi postavil u nás na prvé miesto, 
a tak sa stal vlastne priamym predchodcom 
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či dokonca priekopníkom hydrogeologických 
teórii na Slovensku. 

Jeho myslenie bolo poznačené nábožen
ským vzdelaním, a preto nikoho nemôže pre
kvapiť, ak svoje tvrdenia podopieral autori
tou Písma. V mnohom však sám postrehol. 
že táto autorita je neprimeraná a progresívne 
sa obrátil na vlastné poznanie a v ňom hľadal 
oporu. Okrem toho je v jeho názoroch a ar
gumentáciách neraz viditeľný vplyv autority 
A. Kirchera. ktorý staval na rozumových 
Aristotelových dôvodoch. V mnohom sa ne
dokázal vymaniť z dávno prekonaných náhľa
dov (geocentrizmus). ale na druhej strane 
bol priekopníkom nových myšlienok najmä 
vo fyzike. 

Problematikou vôd sa M. Szentiványi za
oberal najskôr v 5. íozprave — Dissertatio 
5. elementaris seu de nátura et propnetatibus 
elementorum. V nej sa venoval podstate a 
vlastnostiam základných prvkov sveta, medzi 
ktoré počítal aj zem a vodu. Zatiaľ, čo táto 
rozprava má prevažne všeobecný filozofický 
charakter. 8. rozprava O podivuhodných silách 
a vlastnostiach vôd má praktické prírodo
vedné zameranie a vysvetľujú sa v nej kon
krétne prírodné javy. Autor ju rozdelil na dve 
hlavné časti, všeobecnú a špeciálnu. 

Vo všeobecnej časti sa zaoberal základný
mi otázkami, ako sám hovorí. ..potrebnými 
na objasnenie vecí". Rozoberá tu 21 otá
zok, formulovaných scholastickým spôsobom 
— otázka — odpoveď (napr.: Aký je pôvod 
riek? Odkiaľ majú svoj pôvod jazerá? Aké 
SÚ to vody uzdravujúce a chuťou vynika
júce? a pod.). 

Obsah špeciálnej časti rozpravy zvýrazňuje 
širší nadpis Podrobné vysvetlenie niektorých 
podivuhodných síl a vlastností jazier, prame
ňov, riek a iných vôd, ako aj ich prirodzené 
vysvetlenie. 

Nadpis naznačuje šírku i hĺbku problema
tiky, s ktorou sa chcel autor, možno povedať, 
popasovať. Bolo to v našej literatúre a v od
bore niečo dovtedy neznáme. 

Špeciálnu časť autor rozdelil na dva pod
celky. V prvom hovorí o podivuhodných vo
dách Uhorska a v druhom o obdivuhodných 
vodách iných krajín. 

Vodám v Uhorsku venuje 43 otázok. Zjed
nodušil si prácu tak, že ich vlastne ,.citoval" 

z diela J. Wernhera O podivuhodných vodách 
Uhorska (ale vonkoncom to nie je prepis 
tohto diela). Sám vysvetľoval tieto podivu
hodnosti rozumovými argumentáciami a iba 
tam. kde si nevedel poradiť s prirodzeným 
vysvetlením, zobral si na pomoc dôkazy 
z Písma. Zaujímavé však je. že autor vôbec 
neuvádza J. Wernhera. Azda preto, že dielo 
bolo v tom čase všeobecne známe. Len tak si 
možno vysvetliť také autorské nedopatrenie. 
Rovnako možno kvalifikovať aj postup Šte
fana Csibu. ktorý roku 1713 v rozprave 
O podivuhodných vodách Uhorska prebral od 
M. Szentiványiho celú 8. rozpravu, ale jeho 
meno vôbec neuviedol. Odvoláva sa však na 
J. Wernhera a sám iba prepracoval celkový 
vzhľad. 

Otázky o obdivuhodných vodách mimo 
Uhorska (od 44 do 100) sú pozoruhodné ši
rokým rozhľadom autora, a to nielen z fak
tografického hľadiska, ale aj pokiaľ ide o li
teratúru. Ale treba pripomenúť, že v niekto
rých odpovediach na položené otázky pozoro
vať bezradnosť a v iných otázkach sa zasa 
odzrkadľujú nesprávnosti v pôvodných in
formáciách. 

Celá špeciálna časť je najmä v odpove
diach na otázky vlastne, anachronicky vy
jadrené, prvou hydrogeologickou učebnicou 
u nás. Uviedli sme už. že sa M. Szentiványi 
v mnohom pridŕžal Aristotelových názorov 
a aj explicitne to vyjadril. Zväčša tam. kde 
sa od jeho názorov otvorene odkláňa, dostáva 
sa na vedecké scestie (napr. pôvod pramen
ných a riečnych vôd). Význam celej jeho 
hydrografickej práce spočíva v novom vysvet
ľovaní podivuhodností. resp. osobitostí po
vrchových a podzemných vôd. ako aj v tom. 
že autor pri vysvetľovaní už argumentoval 
zákonitosťami dovtedy neformulovaných alebo 
málo známych zákonov (gravitácie, kapilari
ty) prirod}. 

Szentiványiho rozprava je významná aj 
tým. že priniesla nové poznatky o niektorých 
našich minerálnych vodách či prameňoch 
(Liptovský Ján. Bojnice. Sliač. Dobrá Voda 
atď.) a vlastne doplnila a spresnila rozličné 
nejasnosti z diela J. Wernhera z r. 1549. 

Augustín Rebro 


