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K R O N I K A 

Znalec slovenskej balneohistórie Augustín Rebro 
šesťdesiatročný 

Pri intenzívnom hydrogeologickom priesku
me minerálnych a termálnych vôd sa hydro
geológovia začiatkom 60. rokov zamerali nie
len na progresívnejšie prieskumné metódy, 
ale zároveň sa ich pozornosť obracala aj na 
rozmiestnenie prameňov, spôsob ich zachyte
nia a využívania v dávnejšej minulosti. Zvlášť 
ich zaujímali chemické analýzy minerálnych 
a termálnych vôd vykonané v druhej polovici 
minulého storočia. Hlbšie štúdium starších 
archívnych materiálov týkajúcich sa nevšed
ných výskytov zdrojov liečivých alebo osvie
žujúcich minerálnych a termálnych vôd, ale 
aj ich využívanie v kúpeloch a plniarňach 
dalo podnet k vzniku nového interdisciplinár
neho odboru — balneohistórie, v ktorej 
okrem hydrogeológov našli predmet svojho 
záujmu historici, lekári, chemici a ďalší špe
cialisti. Minerálne a termálne pramene sa 
prostredníctvom tejto mladej vedeckej inter
disciplíny stali predmetom výskumu z geogra
fického, hydrogeologického, historického a me
dicínskeho hladiska. 

Vážnejším činom pri zrode tohto nového 
vedného odboru bolo v roku 1974 vydanie 
menšieho diela Juraja Wernhera O podivu

hodných vodách Uhorska v slovenskom prekla
de s vysvetľujúcimi a hodnotiacimi poznám
kami A. Rebra. Toto rozsahom neveľké dielo 

• vyšlo prvýkrát roku 1549. Sú v ňom prvé 
zmienky o 22 miestach s prameňmi kyseliek 
a termálnych vôd na Slovensku. A. Rebro sa 
pričinil aj o to, že roku 1980 vyšlo Wernhero
vo dielo Podivuhodné vody na Spiši, ktoré je 
podľa historických výskumov staršie ako 
predchádzajúce. 

Po vydaní prekladov týchto najstarších li
terárnych prác o minerálnych vodách sa 
A. Rebro už ako skúsený balneohistorik púšťa 
do prekladov a štúdií ďalších historických 
prác. Boli to oslavné básne na liečivé účinky 
piešťanských teriem O piešťanských kúpeloch 
od J. J. Torkoša z roku 1745 a Uzdravujúce 
piešťanské kúpele od A. TrajanaBenešovské
ho z roku 1642. 

Tak ako súčasní prírodovedci najskôr opi
sujú prírodné formy a úkazy a potom skú
majú príčinné súvislosti, aj A. Rebro po 
prvých prekladoch a štúdiách diel opisného 
charakteru pristupuje k prekladu a zhodno
teniu práce osvietenského vedca Martina 
Szentivanyho O podivuhodných silách a vlast
nostiach vôd. Autor sa v tejto práci snaží 
pochopiť jadro problémov a prirodzeným spô
sobom, rozumom vysvetliť to, čo sa dovtedy 
pokladalo za tajomné a podivuhodné. 

S rozvojom prírodných vied v 18. storočí 
sa pochopiteľne zvyšuje záujem vedcov o štú
dium liečivých účinkov termálnych vôd. Dô
kazom toho je práca A. Rebra Rajecké Tepli
ce v období osvietenstva, ktorá vyšla roku 
1982. Obsahuje príklady a dobové hodnotenia 
chemických rozborov vôd z týchto kúpeľov 
od P. Adamiho a A. Kelina. Tieto analýzy sú 
cenné aj preto, lebo stoja na začiatku vedec
kého poznania v zisťovaní toho, čo vyvolávalo 
dobrý chýr o ich liečivosti. 

Pri príležitosti 300. výročia narodenia jed
nej z najvýznamnejších osobností našich kul
túrnych dejín vedca Mateja Bela napísal 
A. Rebro prácu S Matejom Belom o kúpeľoch 
a minerálnych vodách. V nej kládol dôraz na 
priame a nepriame citácie z Podromu a No
tícií, aby v nej historici, balneohydrogeológo
via, balneológovia, lekári a hydrochemici našli 
hodnoverný zdroj informácií pre odborné 
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a populárne práce. Slovenská akadémia vied 
udelila A. Rebroví za toto dielo pamätnú me
dailu Mateja Bela Za zásluhy o rozvoj histo
rických vied. 

Desiatku svojich balneohistorických prác 
A. Rebro uzatvára úvodom a vysvetlivkami 
k prekladu M. Okála Turčianskoteplické elé
gie, ktorých autorom je Ján Valentíni. Tieto 
oslavné básne sú dôkazom vďaky za liečivé 
účinky miestnych termálnych kúpeľov. 

Okrem publikačnej činnosti v oblasti bal
neohistórie má A. Rebro veľké zásluhy na 
uskutočnení všetkých troch balneohistoric
kých konferencii v Trenčianskych Tepliciach, 
Piešťanoch a najmä v Bardejovských Kúpe
ľoch. 

A. Rebro sa okrem balneohistórie publikač
né prejavil aj ako balneohydrogeológ. Bol 
členom autorského kolektívu, ktorý sa pod 
vedením P. Krahulca pričinil o to. že roku 1978 
vyšlo dvojzväzkové rozsiahle dielo Minerálne 
vody Slovenska. V ňom sú zahrnuté bohaté 
poznatky z prieskumu a registrácie zdrojov 
minerálnych a termálnych vôd, ktoré získal 
on a jeho blízki spolupracovníci. Úspech tohto 

diela, ktorému bola udelená prémia Sloven
ského literárneho fondu, povzbudil A. Rebra 
k vytvoreniu a vedeniu autorského kolektívu 
knihy Vody uzdravujúce a osviežujúce. Po
pulárnovedeckou formou tu vysvetľuje tvor
bu, formy výskytu, zachytávanie a využívanie 
minerálnych a termálnych vôd a ich ochranu. 

A. Rebro, ktorý sa tohto roku dožíva svoj
ho významného životného jubilea, šesťdesia
tich rokov, je v súčasnosti najstarším hydro
geológom pôsobiacim v podniku IGHP. n. p., 
Žilina. Počas viac ako tridsaťročného pôso
benia v tomto podniku napísal okrem uvede
ných publikácií ešte asi 40 časopiseckých 
článkov, zjazdových a konferenčných príspev
kov a vypracoval okolo 90 záverečných správ 
z geologickoprieskumných úloh. 

Húževnatá práca A. Rebra na poli balneo
hydrogeológie, ktorá je v úzkej symbióze 
s balneohistóriou, je veľmi záslužná. Pri vý
znamnom míľniku jeho životnej cesty mu slo
venskí geológovia želajú ďalšie plodné roky 
života, pevné zdravie a úspešné pokračovanie 
v načatej ceste odhaľovania minulosti našich 
minerálnych vôd. 

Kazimír Malatinský 
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