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Szablyár Péter

A HAZAI TUDOMÁNYOS BARLANGKUTATÁS
KÉT ÚTTÖRŐJE:
PETÉNYI SALAMON JÁNOS ÉS KOVÁCS JÁNOS
Ö S SZ EF O G LALÁS
Petényi S. J. és Kovács J. természettudósok a XIX. század közepén jelentős őslénytani, biológiai és fejlődés
történeti vizsgálatokat végeztek a magyarországi barlangokban. A szerző bemutatja a két tudós életpályáját,
áttekinti és értékeli barlangokkal kapcsolatos megfigyeléseiket és azok tudománytörténeti jelentőségét.
A Bihar-hegységi (Románia) Fericse község ha
tárában nyíló Fericsei-barlangban két régi felirat
olvasható:
„IX. megvizsgálva Petényi Salam, és Kovács János
által 1854 181” (1. fotó)
„Csontbarlang 18/1854” (2. fotó, készültek 1984.
június)
Kik voltak e „barlang-vizsgálók” a múlt század
ban, néhány évvel a szabadságharc bukása után?
Petényi Salamon János
A felvidéki Ábel-Lehotán született 1799. július
30-án. Evangélikus lelkésznek készült, teológiai ta
nulmányait Pozsonyban és Bécsben végezte. Itt már
állandó látogatója volt a természetrajzi múzeumnak,
kitanulta a madártömés és preparálás mesterségét.
1826-ban hazatért és apja nyomdokába lépve Cinkotán lelt lelkész. 1833-ban — állását feladva —
madártani gyűjteményével együtt Pestre költözött.
1834-ben a Magyar Nemzeti Múzeum állattani tára
felügyelőjének nevezték ki. Ekkor már nemzetkö
zileg ismert szaktekintély, akit szakmai-baráti vi
szony fűzött a német madártan megalapítójához,
Neumannhoz és az állattani enciklopédiájáról köz
ismert Brehm édesapjához. Tudományos tevékeny
sége ekkor kezdett kiteljesedni. Rendezte a Magyar
Nemzeti Múzeum madártani gyűjteményét, saját
gyűjteményét pedig a múzeumnak ajándékozta. El
készítette élete főművét, Magyarország madárvilá
gának leírását, ami azonban csak halála után, tö
redékeiben jelenhetett meg. E munka alapján a ma
dártan szakemberei Petényit tekintik tudományuk
hazai megalapítójának.
Halkutatásai is jelentősek voltak, számos fajt és
alfajt határozott meg. Élete utolsó évtizedében állat
tani kutatásainak eredményei és korát megelőző
fejlődéstörténeti-származástani gondolkodásmódja
vezette el az őslénytani kutatások területére. 1847ben a beremendi Szőlőhegy karszthasadékaiban
végzett ásatásokat Kubinyi Ágoston társaságában.
Az ásatás eredményeit tartalmazó előadását 1851.

január 11-én olvasta fel a Magyarhoni Földtani
Társulat szakülésén (KUBINYI, 1864). Petényi ezen
munkájával kezdődött meg Magyarországon a ge
rinces ősmaradványok tudományos feldolgozása.
Módszere merőben új volt, a lelőhely teljes feldol
gozására törekedett, fejlődéstani összefüggést kere
sett a ma élő és kihalt állatfajok között (Darwin
könyve ,,A fajok eredetéről” csak 1859-ben jelent
meg!). Felismerte, hogy a kihalt állatfajok leg
jobban hozzáférhető lelőhelyei a barlangok ki
töltései, ezért barlangok sorát kereste fel és végzett
azokban tudományos megfigyelést és gyűjtést.
Számos külföldi tudós társaság tagja volt. A ha
zai tudományos életben kivívott rangjának elisme
réseként— egy kicsit megkésve — 1846 decembe-

1. Korabeli rajz Petényi Salamon Jánosról
( KUBINYI, 1864)

2. Petényi Salamon János és Kovács János
barlangi kutatásait megörökítő felirat
a Fericse-barlangban
rében a Magyar Tudományos Akadémia természettudományi osztálya levelező tagjainak sorába válasz
totta.
Az életét a tudománynak szentelő, gyakorta testi és
lelki megpróbáltatásokat kiállt tudós 1855. október
5-én halt meg Pesten.
A zömében kéziratokban fennmaradt hagyatékát
az Akadémiára hagyta, amely bizottságot jelölt ki
az anyag kritikai értékelésére és azok kiadásának
előkészítésére. 1864-ben Kubinyi Ferenc szerkeszté
sében kiadott kötet (Petényi S. János hátrahagyott
munkái) csak egy töredékét tartalmazta Petényi
dolgozatainak. A kiadatlan, viszontagságos sorsú
kéziratok madártani vonatkozású részeit Csörgey
Titusz feldolgozásában Hermán Ottó adta ki ké
sőbb.
Petényi őslénytani és biológiai megfigyelései
1854 júniusában Kovács Jánossal — aki akkor a
Tisza családnál nevelősködött — a Bihar-hegység
Sebes- és Fekete-Körös közötti területének barlang
jait kereste fel. Utazásuk eredményeiről még abban
az évben az Akadémia szakülésén számolt be (PE
TÉNYI, 1854 a). Fő célkitűzésként azt jelölte meg,
„hogy az ott létező, számos barlangok közt az ismert
's netán még ismeretlen csontbarlangokat felkeres
sem, kikutassam, ’s azokat őslénytani tartalmukkal
együtt megismerjem és leírjam."
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Bár a fent megfogalmazott célkitűzésekben bar
langbiológiai kutatások nem szerepeltek, a felkere
sett barlangok különös élővilága megragadta Pe
tényi figyelmét: „A csontbarlangok nem csak sír
boltjai az őslényeknek, azok egyszersmind laktanyái
most élő többféle állatoknak is, 's azért valamint
őslénytani, úgy zoológiái tekintetben is felette érde
kesek. Bemtök valamint általában minden egyéb barlángokban is, születnek, tartózkodnak, élnek 's halnak
meg az állatország’ több osztályainak legritkább, feletté nehezen megszerezhető, de épen azért, 's több
egyéb tekintetben, érdekteljes élő lények.”
Megkülönböztetett figyelmet szentelt a denevé
reknek. Velük kapcsolatos megfigyelései a hazai
denevérkutatás kezdeteinek jelentős részei:
„A1 barlangok’ lakóihoz számítandók az emlősök*
sorozataiból jelesen a’ denevérek. A ’ barlangok ta
nyái több denevér fajoknak, mellyek azokban nyáron
át vagy egyenként, vagy párosán, vagy családosán
szétszórva laknak, fiadzanak; a telet pedig azokban
gyakorta ezrenként összecsoportozva téli álmukban
átalusszák. Az Igriz-barlángban szinte akadtunk több
denevér palotákra, 's azok talaján denevérganaj raká
sokra. .
„Akadtunk azonban az Igriz barlangtól alig fé l
órányira éjszakkeletre fekvő „Pizsnicze"1, azaz:
Pincze nevű szomszéd barlangban számos denevérek
re, hol a* barlang’ előcsarnokában elhintett fris há
nyadékok azonnal figyelmeztettek azok* ottlétére.
Kevés kutatás után a’ csarnok’ mennyezetéhez ta
padva látánk több kisebb nagyobb csoportozatait a’
deres denevérnek vagyis a’ tulajdonképi szárnyas
egérnek ( Vespertilio murinus; das grosse Maeuseohr) "
„De a* pizsnicze barlangnak mélyebb, sötét csar
nokaiban találtam egy más, az előbbinél sokkal rit
kább, tehát érdekesebb faját a’ denevéreknek, t. i. a’
barlang denevért (Miniopterus Schreibersii, Natterer;
Vespertilio Ursinii, Bonaparte), meIlyet Orsini a' pá
pai tartományok’ jelesen AscolV környékén és az
Algír’ barlangjaiban; hazánkfia Schreibers Károly
tanácsos, s a' bécsi cs. kir. udvari természettáp volt
igazgatója, Bánságban a9galambost’ (kolumbáczi) és
a’ veteránt barlangban fedezték fe l1, magam pedig
1841-ben és 1846-ban az aggteleki, 1845-ben az abaligeti (Baranyában) és az idén Biharban a' pizsniczei,
a' fericsei és ayfonáczai barlangok’ sötét palotáiban
számos példányokat leltem.”
Denevérekkel kapcsolatos fejtegetéseit folytatva
aggteleki emlékeit idézte fel, amelyből a barlangi
idegenforgalom múlt századi attrakcióinak nem ki
fejezetten állatvédő jellegét is megismerhetjük: „Ki
az aggteleki barlangot meglátogatta, ’s ott az úgyne
vezett „Denevércsarnokot” is figyelmére méltatta,
vissza fog emlékezni az ott látott ezen fajú denevérek*
töménytelen sokaságára, hol azok egymásba kapasz
kodva, rajok és drapériák gyanánt függnek le paloiáik’ mennyezeteiről, a’ közikbe tett lövésre nagy
fürtökben fulladozva 9s hemzsegve töltvén el a’ bar
lang’ szomszéd osztályait.”
Legkisebb termetű patkósorrú denevérfajunk fel
fedezéséről így emlékezik meg: „A június’ 25-kén
megvizsgált, Rézbányától nem messze fekvő Segyestei

helység’ határában . . . található Tibakoje nevű csepkÖves barlangban leltem a’ Patkóczoknak legkisebb
európai faját, t. i. a’ t ó patkóczot (Rhinolophus
hiposideros Bechst. — Rhin. hippocrepis Herm. —
Rhin. bihastatus. Geoffr.; das kleine Hufeisen),
melly e helyen legelőször fedezteték fe l ay magyaror
szági emlősök" faunája számáraV ’
Az „1)” lábjegyzet valószínűleg a budai Bátoribarlangban tett denevérmegfigyeléseire utal: ,,!)
nagy patkóczot ( Rhinolophusferrum equinum. Daub.;
Rhin. unihastatus. Geoffr.; das grosse Hufeisen)
a* budai hegység’ Lipótmező barlangjában; a’ dombos
orrú patkóczot ( Rhin. clivosus, Rüppel; hügelnasiges
Hufeisen) pedig, melly eddig csak Afrika és Dalmátországból volt ismeretes, ű’ siklósi barlangban fedez
tem fel. "S így az európai patkócznak valamennyifaja
képviseltetik hazánk faunájában i s ”
Az Akadémia matematikai és természettudományi
osztályának 1854. május 29-i „kis gyűlésén” Petényi
felolvasta „A9 vastagbőrüek és az orrszarvúakról
általában, a’ hornyolt szarutlanóczról pedig különö
sen” c. értekezését (PETÉNYI, 1854 c). Az ős orr
szarvúak fajai sorában a „rekeszorrú (átfalazott
orrú) orrszarvú ( Rhinocaros tichorhinus. Cuv.; . . . ) ”
maradványai lelőhelyeinek ismertetése kapcsán a
felvidéki „Lipova nevű csontbarlang”-bán feltárt tel
jes leletanyagot bemutatta: „Nekem is sikerült
1851-ben e’ fajból hazánkban több maradványokat,
jelesen több szép felső zápfogakat, kar-, lábszár-,
ujjpercz- és sarkcsontokat megszerezhetni a’ nemzeti
múzeum’ gyűjteményeinek, a’ vashámorok és vasöntő
hutákról ismeretes, Zólyom megye’ felsőgarami völ
gyében fekvő, Garamfalva (Hronecz, Rohnitz) (ma
Hronec) mellett éjszak felé emelkedő „Lipova” wevtf
csontbarlangból, hol az ősmedve (Ursus spelaeus),
az ásatag ló (Equus fossilis), az ősbika (Bős primigenius), a" juhbika (Ovibos fossilis), az ásatag gím
szarvas (Cervus elaphus priscus) és az őselefánt’
(Elephas primigenius) maradványai közt eltemetve
volánok.”
A halála után kiadott — 9 tanulmányt, ill. azok
bírálatait tartalmazó — válogatott gyűjteményben
(KUBINYI, 1864) jelent meg (annak III. fejezete
ként) „A magyarországi ásatag állatok maradványai
nak jegyzéke” c. dolgozata. Ebben a leíró, rendsze
rező anyagban a Magyarországon fellelt — és a Ma
gyar Nemzeti Múzeumba bekerült — emlős, hüllő
és hal ősmaradványokat sorolja fel. A leletek leírá
sán kívül utal a lelőhelyre, a megtalálás körülmé
nyeire és a lelet jelentőségére is.*
Összefoglalva megállapítható, hogy Petényi ős
lénytani-biológiai kutatásait céltudatosan, tervsze
rűen kiválasztott — már ismert vagy reménybelinek
ítélt — lelőhelyek felkeresésével végezte. Annak elle
nére, hogy részletes beszámolót csak a bihari „expe
díciójáról” készített, hivatkozásai alapján arra kö
vetkeztethetünk, hogy számos hazai barlangot ke
resett fel, és végzett azokban tudományos igényű
megfigyeléseket.
* Sok ősmaradvány a Természettudományi Múzeum őslény
tárában Petényi eredeti kézírásával ma is megtalálható.

3. Petényiék által készített „Csont-barlang”
felirat a Fericsei-barlángban
Hazai barlangkataszter a múlt századból
A hazai barlangkutatás története számára talán
legérdekesebb Petényi-művet, a „Magyarország bar
langjai” c. értekezést sajnos nem ismerjük. Létezésé
ről csak a Kubinyi Ferenc által szerkesztett kötetben
(KUBINYI, 1864) megjelent bírálatokból szerezhe
tünk tudomást. A lektorok a — feltehetően — be
nem fejezett ér ekezést annyira hiányosnak tartották,
hogy közlésre nem javasolták. Érdemes idézni a kri
tikákból! Pettkó János Selmecbányái tanár — töb
bek között — ezt írja:
„A magyarországi barlangok jegyzékét a szerző,
úgy látszik, nem fejezte be, hanem csak anyagot
gyűjtögetett; különben hogyan is maradhatott volna
el, hogy csak egyet említsek, az o l y i s m e r e t e s
a g g t e l e k i barlang ?” „ . . . a barlangok sorozása
egészen önkényesnek és elvnélkülinek látszik.”
Fridvalszky Imre is néhány jelentős barlang ki
maradása miatt utasítja el az anyag kiadását: „A IX.
számú s Magyarország barlangjairól szóló értekezés
ben nem csak az újabb időkben felfödözött, de már
rég ösmért, nagyterjedelmű és őslénytani tekintetben
igen érdekes barlangok, mint az agteleki, abaligeti, veterani stb. kimaradtak. Ezen szembeötlő hiány nyil
vános jele annak, hogy az elhunyt szerző e tekintetben
csak jelentéktelen, s be nem fejezett oly töredékjegyzéket hagyott hátra, mely sajtó alá nem való.”
A sommás kritikai megjegyzések ellenére is az
elkallódott — valószínűleg első — hazai barlangkataszter félbemaradt állapotában is jelzi Petényi
előremutató, tudományos rendszerező tevékenysé
gének saját korában valójában fel sem ismert jelen
tőségét.
A hazai biológia, madár- és őslénytan ebben a szá
zadban újra felfedezte Petényi életművének tudo
mányos jelentőségét ( JÁNOSSY, 1979). Halálának
100. évfordulójáról 1955 őszén a Magyar Tudomá
nyos Akadémia emlékülésen emlékezett meg a buda33
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4. Petényi Salamon János és társainak bejegyzése
a Baradla emlékkönyvébe, miután megtekintették
a barlangot 1846. szeptember 1-én
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetem aulájában.
Ugyanabban az évben Vértes László ősrégész a
bükki Peskő barlangjaiban folytatott ásatások kap
csán feltárt II. számú kőfülkét Petényi-barlangnak
nevezte el f VÉRTES, 1956).
Kovács János
Szeghalmon, 1816. november 9-én született. Árva
gyermekként iratkozott be 1833-ban a Debreceni
Református Kollégiumba, ahol tanulmányai befeje
zése után tanítóskodott is.
1844—46 években a berlini egyetem hallgatója
volt, ahonnan zoológus tanárként tért vissza. 1846-

tól tíz éven át a Tisza családnál nevelő. Ez alatt kö
tött szoros barátságot Petényi Salamonnal, akivel
1854-ben a Bihar barlangjainak őslénytani és bioló
giai felfedezésére valóságos expedíciót szervezett.
1855ben Tisza Domokos nevelőjeként afrikai
utazásra indult (Figari tanár és Schlabrendorf gróf
társaságában). Október 16-án pillantották meg az
észak-afrikai partokat. Egyiptomi útjáról értékes
állat-, növény-, ásvány- és kőzetgyűjteménnyel tért
haza, melyet a Magyar Nemzeti Múzeumnak ado
mányozott.
1856tól a debreceni Református Kollégium Fő
gimnáziumának tanára volt. A természetrajz okta
tását egy igen színvonalas természetrajzi gyűjtemény
létrehozásával és fáradhatarlan fejlesztésével tette
teljessé. Afrikai élményeiről sokat mesélt tanítvá
nyainak, akik ezért „áfrikai Kovácsinak nevezték
maguk között ( BALOGH, 1904).
1867-ben a bécsi geológiai társulat levelező tag
jává választotta. Arany János jó barátja volt. Negy
ven évi szolgálat után, 1896-ban vonult nyugállo
mányba. 91 éves korában, 1906. december 7-én halt
meg Szalacson (Salaci, Románia), ahol élete utolsó
évtizedét töltötte.
A Sebes- és Fekete-Körös vidéki vizsgálatai
Kovács János az 1847—1855 közötti időszakban
tett földtani kirándulásainak eredményeiről a Ma
gyarhoni Földtani Társulatban tartott előadásában
számolt be (KOVÁCS, 1863), ismertetve a felkere
sett területeket és barlangokat:
„/. 1847-ben Biharban a Berettyó völgyének kőszén
és ászfalt telepeit vizsgáltam meg. . .
II.
1853. aug. havában a Körös völgyének egy részét
N. Váradtól Élesdig-, s különösen a pesterei határban

Petényi S. és Kovács J. idézett munkáiban szereplő erdélyi barlangok azonosítása
Megnevezés a szövegben

Mai elnevezés

Igricz-barlang
Pizsnicze (Pösnicze) barlang
Fericsei-barlang
Fonáczai-barlang

Pestera Igri^a
Pestera Pi$ni{a
Pestera de la Ferice
Pestera de la Finálé
(Fonóházi barlang)
Pestera Tibocooia
Pestera Onceasa (P. Zmeilor de la
Onceasa, Sárkány-barlang)
Pestera Cimpeneascá
Pestera de la Casa Zmeului
Pestera Bátrinului
Av. de la Fundátura Hobenilor
Pestera Ungurului
Pe$terile Ticlului
Pestera Ro§ie

Tibakoje cseppköves barlang
Uoncsassza-csontbarlang, Oncsászai Zmeuluj
Kimpanyászka-barlang
Tündérvári-barlang
Batrinui-barlang
Fundaturai vízvesztő lyuk
Magyar-barlang
Cziklu
Vereskői-barlang

Kataszteri szám*
3727/9
3727/8
3439/1
3423/17
3425/141
3414/1
3613/3
3725/42
3711/8
2064/11
3726/30
3711/12
3725/26

* A kataszteri számok GORÁN, C.: Catalogul sistematic al pesterilor din Románia 1981 (Bucuresti, 1982)
alapján.
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eső I g r i c i nevű barlangot vizsgáltam meg, s nagy
örömömre felfedeztem, hogy az egy igen gazdag csont
barlang.
III. 1854. Jun. havában felejthetetlen emlékű Pe
tényi barátommal ismét a Körös völgyét vizsgáltuk
meg; de most N. Váradtól egészen Brátkáig vizsgál
tunk, fő tárgyát tévén a pesterei határban eső I g r i c i
és P ö s n i c z e nevű barlangok, s a kalotai Vále
mnyérét (kék pataknak) a Pisnica mnyéré (kék
pincze) barlangjába való berohanása; innen a dámosi
hegyeken keresztül a Fekete Körös völgyére át menve,
ott a Fericsei, Oncsászai, Funáczai és Segyesteli bar
langokat; a kalugyeri Izbuk nevű félbehagyó forrást,
s a kimpanyászka nevű víznyelő barlangot, mint
szinte ezen víznek Vaskóh mellett a hegyből isméti
kifolyását; végre a tenkei vasas fürdőt és a ripai kő
bányákat vizsgáltuk meg.
IV. Ugyancsak 1854. okt. havában én a Petényi
barátommal megkezdett vizsgálatot egyedül foly
tattam, N. Révet téve kiindulási pontul, meglátogatva
a P a s k u jy a t ü n d é r v á r i és az egymást te
téző h á r o m P o l i c s é r i l ö r barlangot, a
b a t r i n u i és f u n d a t u r a i vízvesztő lyukakat,
a P t y a t r a S o l y m o l uj, G r o p a l e c z u
és p o no r i barlangokat, Bánlakán a nagyszerű
M a g y a r b a r l a n g o t , s a sergesi határban a
C z i k l u t.
V. 1855. ápr. havában a n.-váradi és törösi hegy
omlásokat és a pesterei határban eső La Crucsa nevű
barlangot vizsgáltam meg.
VI. Végezetre ugyanazon évben júniusban a bán
lakai veszélyes hozzájárású vereskői barlangot láto
gattam megy
A megvizsgált több, mint húsz barlang közül né
gyet tartott őslénytani szempontból jelentősnek
(Igricz-, Zmeuluj-, Bulsuluj- és a Fericsei-barlang),
ezek közül is az Igricz-barlangot emelte ki:
„j a csontok, úgy látszik, csak az Igriciben vannak
még most is az állatok ősidei tanyáján, a többiekben
pedig a víz által hordottak azon helyre, a hol most
hozzájuk lehet jutni.”
Az őslénytani leletek tételes ismertetése után bar
langbiológiai megfigyeléseit összegezte:
„A mi az élő faunát illeti, arra nézve sem volt ered
ménytelen több rendbeli utazásom: nevezetesen a
Rhinolophus clivosust (dombos patkócz), melyet ed
dig csak Dalmátiában találtak, Európában elébb a
tündérvári, később a bánlakai és pesterei barlangok
ban felfedeztem; s a Rhinolophus hyposiderist a
Tyibakoéban, s a Miniopterust Schreibersiit a Pisniczében feltaláltuk; s Petényi barátom a Dámcsai
hegyeken a Hypudeus rufust kapta meg. — Nekem
pedig a fericsei barlangban egy még eddig egészen
ismeretlen bogarat volt szerencsém találni a Casops
fericsensist, s a révi barlangokból szintén több fajta
bogarakat, legyeket és pókokat hoztam, mit csak
azért említek meg itt, hogy a példa által mások is
felbuzduljanak a további kutatásra
Bár régészettel Kovács János nem foglalkozott,
a barlangokban talált cseréptöredékek felkeltették
érdeklődését: „ . . . a Rév és Bánlaka között eső
minden barlangban igen sok durva-vastag cserepet
találtam, melyek arra mutatnak, hogy ezen barlan-

5. Korabeli rajz Kovács Jánosról (a Debreceni
Református Kollégium gyűjteményéből)
gokat valaha emberek lakták; de az igazi csontbar
langokban, éppen a csontokkal vegyesen emberi lény
nek semmi nyomára nem akadtam, s úgy hiszem ezen
barlangokból nem lehetne megmutatni, hogy ezen
állatfajok kivesztekor már létezett a földön ember
faj, — mit a külföldnek több csontbarlangjaiban már
bebizonyítottak.”
Annak ellenére, hogy Kovács János tudományos
életműve — pályája alakulása folytán — lényegesen
szerényebb Petényiénél, mégis figyelemreméltó.
A jelenségek véletlenszerű észlelésén céltudatosan
túllépő, az okokat és összefüggéseket feltáró, előre
eltervezett utakat bejáró két múlt századi természettudós tevékenységét példaként tekinthetjük ma is.
Végezetül köszönetét mondok dr. Takács Béla
debreceni múzeumigazgatónak a forrásmunkák fel
kutatásában nyújtott segítségéért.
Szablyár Péter
Budapest
Váralja u. 15.
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TVVO PIONEERS OF THE HUNGÁRIÁN
SPELEOLOGICAL RESEARCH:
S. J. PETÉNYI (1799—1855)
and J. KOVÁCS (1816—1906)

ZYVEI PIONIERE
DÉR UNGARISCHEN HÖHLENFORSCHUNG:
S. J. PETÉNYI (1799—1855)
und J. KOVÁCS (1816—1906)
Salamon János Petényi und János Kovács, die
zwei Naturwissenschaftler habén bedeutende paláontologische, biologische und entwicklungsgeschichtliche Forschungen in zahlreichen ungarischen Höhlen in dér Mitte des 19. Jahrhunderts
durchgeführt. Dér Autor macht de Lebenslauf dér
zwei Wissenschaftler bekannt, sowie bewertet ihre
Beobachtungen in Zusammenhang mit den Höhlen
und dérén Bedeutung auf dem Gebiete dér Wissenschaftsgeschichte.

J \B \ IUIOHEPA OTEHECTBEHHOH
HAYHHOH CnEJIEOJIOTHH:
BAHOlIi I1ETEHH — U1AJIAMOH
H RAHOI1I KOBAH

B cepeuHHe X lX -o ro
Salamon János Petényi and János Kovács carried
out paleontological, biological and phylogenetical
surveys in Hungárián caves in the middle of 19th
century. The author introduces the careers of the
two scientists, surveys and evaluates their observations concerning caves and its significance with
respect to history of Science.
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ctojicthíi yneHbie

JlaHoni

UlanaMOH neMeHWH h fOaHoui KoBan npoBejin
3Ha4HTejibHbie naneoHTOJiornHecKHe h ÖHOJiornHecKne MCCJieAOBanHH BeHrepcKHX nem ep h H3yiiHJiH
HX HCTOpHIO pa3BHTHfl. AbTOP 3HaKOMHT HaC C

paöoToft 3thx ^pyx yneHbix, jiaeT oŐ3op

h

oueHKy

HaőiiioűeHMíf, CBH3aHHbix c nemepaMH, a TaKxe hx
3HaneHHe b h c to ph h HayKH.

