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VÍZNYOMJELZÉSES VIZSGÁLATOK 

AZ AGGTELEKI-KARSZTON

Sásdi László—Szilágyi Ferenc

Ö S S Z E F O G L A L Á S
A szerzők 1984 nyara óta végeznek viznyomjelzéses vizsgálatokat az Aggteleki-karszton. 1986 tavaszáig 

hét víz festést hajtottak végre. Ezek közül 5 végződött eredményesen: Hazug kút—Nagy-Tohonya-forrás, 
Nagy Hálóréti- víznyelő—Kopolya-forrás, Táros- töbri-víznyelő—Bedela-kút, Szomor-hegyi-víznyelő—Komlós- 
forr ás, Benebérci-víznyelő—Be nebérci-forrás, Hl. Alsó-Acskó-forrás (árvízi bifurkációs kapcsolat). Az imolai 
Ördöglyuk-viznyelőbe táplált fluoreszceint sehol nem észlelték, ez, valamint a földtani viszonyok ismertében 
valószínűsítik a víznyelő mélykarszttal való közvetlen kapcsolatát. Egy esetben (Mogyorós-kát eltűnő vize) 
a kísérlet eredménytelenül zárult.

Új fejezetet nyitott az Aggtelek-Rudabányai- 
hegvség földtani és hidrológiai megismerésében a 
MAFI által 1980—1985 között végzett földtani tér
képezési munka. Ennek során tisztázódtak a hegy
ség vitás rétegtani problémái és bizonyítottá vált 
a takaros felépítés. A földtani eredmények mellett 
a vízföldtani viszonyokra vonatkozó ismereteink is 
számos új, jelentős adattal bővültek a MÁFI, illetve 
a VITUKI Papp Ferenc Karsztvízkutató Állomás 
sokéves észleléseinek, valamint az újabb szerkezet- 
kutató fúrások és az alábbiakban ismertetett víz- 
nyomjelzéses vizsgálatok eredményeként.

1. A Szelce-völgyi Hazug-kút 
és a Nagy-Tohonya-forrás közötti összefüggés 

vizsgálata
A Jósvafő mellett 218 m tszf. magasságban közép

ső triász wettersteini mészkőből fakadó Nagy- 
Tohonya-forTás az Aggteleki-karszt második leg
jelentősebb forrása (1. ábra). Eddig mért vízhozama 
1200 1/p és 70 000 1/p között váltakozott, sokévi 
átlagos vízhozama 77001/p. A forrás mögött húzódó 
barlangjáratot (Kossuth-barlang) 1956. február 7-én 
Kessler Hubert vezetésével tárták fel. A forrás víz
gyűjtő területét még nem sikerült pontosan körül
határolni. GÁDOROS M. (1971) szerint kiterjedése 
kb. 17 km2 lehet, melyet a Lipinye-tető, Tohonya- 
bérc, Nagy-oldal területe alkot, de hozzávehetjük 
a Lófej-forrás vízgyűjtő területét is. A festést meg
előzően 3 felszíni víznyelőponttal való kapcsolatát

a kutatóállomás dolgozói és a Papp Ferenc Barlang- 
kutató Csoport tagjai mutatták ki: Lófej-forrás el
tűnő vize, Kuriszláni-víznyelő, Gergéslápai-víznyelő.

Az időszakosan működő Hazug-kút Szelce-pusztá- 
tól Ny-DNy-ra 1,5 km-re fakad a Szelce-völgyben, 
340 m tszf. magasságban, a Nagy-Tohonya-forrástól 
4 km-re ÉK-re. A kb. 300 1/p-es maximum víz
hozamú forrás csak az Aggteleki-karszt forrásainak 
legjelentősebb áradásait okozó, hosszantartó inten
zív esőzések idején aktív (pl. 1974. októberében). 
Működése valószínűleg a karsztvízszint kivételesen 
nagyfokú emelkedésével függ össze (2. ábra).

Közép, ill. kis víz időszakában a Szelce-völgyben 
(így az időszakos Hazug-kút környezetében és víz
gyűjtőterületén is) a lehulló csapadékvíz beszivárog
va a felszín alatt áramlik el. Feltételeztük, hogy 
a Hazug-kút forrásteknője ilyenkor a Nagy-Toho- 
nya-forrás víznyelőjének tekinthető.

A viznyomjelzéses vizsgálatot 1984. augusztus 
1-én hajtottuk végre. Mivel a Hazug-kút nem műkö
dött, a szükséges vizet a Jósva-pataktól teherautóval 
szállítottuk fel, melynek tartálya 4,6 m3-es volt. 
10 órától 17 óráig 6 fordulónyi vizet juttattunk fel, 
egy-egy tartálynyi vízben 2 q sót (NaCl) oldottunk 
fel. Az összesen 27,6 m3 vizet és 1200 kg sót a Hazug- 
kút forrásteknőjébe öntöttük, s a sós víz kb. 20 m 
felszíni folyás után tejlesen elnyelődött. A biztonság 
kedvéért, valamint a só megjelenésének ellenőrzése 
végett az 5. forduló vizével 16 liter 40%-os fluoresz
ceint is a rendszerbe tápláltuk.
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1. ábra. A Jósva- és Ménes-völgy közötti terület vázlatos földtani térképe
Jelmagyarázat: 1. forrás, 2. vízmegfigyelési hely, 3. víznyelő, 4. tó, 5. kimutatott karsztvízösszefüggés, 6. földtani képződmények határa: 
a) biztos, b) szerkesztett, 7. antiklinális, 8. szinklinális, 9. tektonikus vonal, 10. pikkelyhatár: a) biztos, b) szerkesztett, 11. takaró
szerkezet határa.
Kőzettani jelölések: 1. perkupái evaporit-formáció (felső perm — alsó triász), 2. bódvaszilasi homokkő-formáció (alsó triász), 3. kam- 
pili rétegek általában, 4. gutensteini formáció (mészkő és dolomit), középső triász, S. steinalmi formáció (mészkő és dolomit), 6. reiflingi 
mészkőformáció, 7. derenki mészkőformáció (középső és felső triász), 8. wettersteini formáció (mészkő és dolomit), 9. pötscheni mészkő- 
formáció (felső triász), 10. hallstatti mészkőformáció, 11. bretkai mészkőformáció (oligocén, alsó miocén), 12. putnoki slir-formáció, 
13. pannon üledékek általában, 14. patakhordalék (holocén).

A Nagy-Tohonya-forrás megfigyelését 6 órán
kénti rendszeres mintavétellel (6, 12, 18 és 24 órakor) 
ezenkívül napközben alkalmanként további minta
vételekkel oldottuk meg. A forrásvizek Cl-  ion elem
zését a V1TUKI Papp Ferenc kutatóállomásán 
Izápy Gábor, a MÁFI részéről Molnár Erzsébet 
és Kriegler Gabriella végezte. Naponta egyszer 
a Kopolya- és Bolyamér-forrásokból is vettünk víz
mintát, bár nem látszott valószínűnek, hogy a nyom
jelzett víz ezekben megjelenjen.

A Nagy-Tohonya-forrás vizének Cl - ion tartalma 
kb. 3—5 mg/1 között mozog, így az alapszintet 
6 mg/l-ben határoztuk meg. A Cl - ion mennyiségé
nek egyértelmű növekedését az elemzés alapján 
az augusztus 16-i aklimatikus áradás (szivornyás ki
törés) leszálló ágában figyeltük meg (3. ábra), míg 
a fluoreszceint jól láthatóan először 17-én reggel 
észleltük.

Ezáltal bizonyossá vált a Hazug-kútnak és a D-i 
környezetének a Nagy-Tohonya-forrással való kap
csolata. A látszólagos vízsebesség 10,8 m/óra volt.
A legmagasabb Cl“ ion értékeket (16 mg/1) 18-a 
és 20-a között határoztuk meg, értéke 25-én ismét 
az alapszint alá csökkent. Az első megjelenés, illetve 
az újbóli alapszint alatti Cl~ ion mennyiségének
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mérése közötti időszak alatt 360 kg NaCI jött ki 
a forrás vizében oldott állapotban, a betáplált 
mennyiség 30%-a.

2. A Nagy-Hálóréti-viznyelö 
és a Kopolya-/orrás kapcsolatának kimutatása

A Kopolya-forrás Szinpetritől É-ra 1500 m-re fa
kad, 215 m tszf. magasságban középső triász 
wettersteini mészkőből (I. ábra). Sokévi átlagos 
vízhozama kb. 1180 1/p (eddig mért minimum: 
10 1/p, maximum: kb. 26 000 1/p). Felszíni vízgyűj
tőjét illetően — melynek kiterjedése kb. 4 km2 — 
jórészt csak feltevésekre vagyunk utalva: Kessler 
Hubert az 1935-ben feltárt Kopolya-zsombolyban 
folyó patakvizet festette meg fluoreszceinnel, a jel
zett víz rövid idő (?) múlva a Kopolya-forrásban 
jelent meg. Elterjedt egy másik víznyomjelzéses vizs
gálat eredménye is, mely szerint a Nagy-kotyor víz
nyelőben eltűnő víz 2 óra(!) múlva jelent meg 
a forrásban.

A Nagy-Hálóréti-víznyelő a Kopolya-forrástól 
1150 m-re ÉÉNy-ra található, egy 0,4 km2-es le
folyástalan terület legmélyebb pontján. A 360 m 
tszf. magasságban levő víznyelőt az Acheron Bar-
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2. ábra. Vázlatos földtani szelvény a Nagy- Tohonya-forr ás és a Nagy-oldal között. Jelmagyarázat: 1. kampili 
rétegek, 2. wettersteini mészkő és dolomit, 3. tektonikus vonal, 4. forrás, 5. karsztvízszint: aj kis víz, b) árvíz

langkutató Csoport bontotta, munkájukat azonban 
nem koronázta siker.

Az 1985. március 15-i hóolvadáskor a nyelőbe 
kb. 30 1/p hozamú hóolvadék ömlött. Ehhez 16,05 
órakor 8 liter 40%-os fluoreszceint öntöttünk, 
és a befolyó víz hozamát mederalakítással 100 1/p-re 
növeltük.

A nyomjelzett víz legvalószínűbben a Kopolya- 
forrásban volt várható, így megfigyelését a Kis- 
Kopolya-forrással együtt folyamatosan végeztük, 
a festék első megjelenéséig. A továbbiakban a 
Bolyamér- és a Fedor-forrással együtt naponta egy 
mintát vettünk a március 21-i ott-tartózkodásunkig.

A fluoreszceint március 16-án 5,50 órakor észlel
tük először a Kopolya-forrásban 5500 1/p vízhozam 
mellett, 6,30-kor a víz már erősen zöld volt. Az utol
só mintavétel idején a forrásvíz még mindig zöld

volt, míg a többi forrás vize fluoreszceint nem tar
talmazott.

A víznyomjelzéses vizsgálat eredményeként így 
igazolódott a Nagy-Hálóréti-víznyelő és a Kopolya- 
forrás kapcsolata. A víz látszólagos sebessége az 
adott vízhozam mellett 83,6 m/óra volt.

3. A Szomor-hegyi-viznyelö és a Komlós-forrás 
közötti kapcsolat kimutatása

A jósvafői Baradla- és Béke-barlang — így a 
Jósva- és a Komlós-forrás — felszíni vízgyűjtő terü
letét még nem sikerült pontosan elhatárolni egymás
tól (4. ábra). További nyitott kérdés, hogy a 
Baradla Retek-ágának Kúszó-ága honnan kapja 
vizét, hiszen kis víz idején is állandó vízfolyást 
találunk benne, melynek hozama 100—200 1/p. 
A kérdés tisztázása érdekében egy vizsgálatsoroza-

3. ábra. A Nagy-Tohonya-, Bolyamér- és Kopolya-források vízhozamának és Cl-ion tartalmának változása
VÍZHOZAM



tót kívánunk elvégezni, melynek első kísérlete volt 
az alábbiakban ismertetendő vízfestés.

A Komlós-forrás Jósvafő Ny-i határában fakad 
219 m tszf. magasságban. A tőle D-re elterülő 
karsztterület (Szár-hegy, Szomor-hegy) beszivárgó 
vizeit, és a vele határos nem karsztos pannon üledék
ből felépült területen összegyűlt áradmányvizeket 
hozza felszínre a forrás és a víznyelők között ki
alakult kb. 5 km hosszú Béke-barlang főágán keresz
tül. A forrás eddig mért minimális és maximális 
vízhozama 10 1/p, ill. 18 970 1/p, sokévi átlagos víz
hozama 920 1/p.

A Szomor-hegyi-víznyelő a Komlós-forrástól D- 
DNy-ra 2500 m-re, a Szomor-hegy csúcsától Ny-ra 
helyezkedik el középső triász wettersteini mészkő 
és pannon agyagos kavicsüledék határvonalában 
330 m tszf. magasságban. Vízgyűjtő területe: 
0,24 km*

1985. március 19-én 10.55-kor a víznyelőbe be
folyó 250 1/p hozamú hóolvadékhoz 4 liter 40%-os 
fluoreszcein oldaltot öntöttünk. A víz újramegjele- 
nési helyeként csak a Jósva- és a Komlós-forrás 
jöhetett számításba, így ezeket figyeltük alkalman
ként. (Bár a kúszó-ági víz származási helyének meg-

4. ábra. Az Észak-borsodi-karszt délnyugati részének vázlatos földtani térképe. Jelmagyarázatot és a kőzet
tani jelölések magyarázatát lásd az 1. ábránál
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ismerése volt a cél, elegendő volt a Jósva-forrás 
figyelése, hiszen a Kúszó-ágból kifolyó víz kis víz 
esetén a Baradla víznyelőin át (Retek-ági meder
nyelő, Minerva-, Négerkunyhó- és Nászágy-víz- 
nyelő) a Jósva-forrás Medence-forrásába jut, míg 
közepes vagy nagy víz esetén a Baradla óriás-termi 
víznyelőjén át a Jósva-forrás alsó-barlangi Táró- 
forrásába kerül. Miután csak a festék megjelenési 
helyére voltunk kíváncsiak, a források megfigyelé
s é t  naponta, alkalmanként terveztük.

A Komlós-forrás vize 20-án reggel 5.30-kor már 
erősen zöld volt. 4500 l/p vízhozam mellett a víz 
hőmérséklete 5,6 °C volt. A vízben a fluoreszcein 
jelenlétét a 21-i mintavétel idején még észleltük, 
a Jósva-forrásban a fluoreszcein nem jelent meg.

A víz látszólagos sebessége a 2,5 km légvonalbeli 
távot figyelembevéve 129 m/óra volt. Ha tekintetbe 
vesszük a Béke-barlang ismert járatait, melyeken 
a víz végigfolyt, a valódi sebesség minimum kétszer 
ekkora lehetett.

4. A Benebérci-viznyelő, a Be nebérci-forrás 
és az Alsó-Acskó-f orrás kapcsolata

A Benebérci-viznyelő Szögligettől 2000 m-re É-ra 
található az Acskó-völgy felett, 290 m tszf. magas
ságban (5. ábra). Vízgyűjtő területe 0,02 km*. 
A középső triász gutensteini mészkőben kialakult 
nyelő a tőle É-ra levő perm—alsó triász evaporitos 
rétegek alkotta területen összegyűlt csapadékvizet 
nyeli el. Az eddigi feltételezések szerint a víz az Alsó- 
Acskó-forrásban jelenhet meg, mely tőle DNy-ra 
120 m-re gutensteini mészkőből fakad, 238 m tszf. 
magasságban. A forrás sokéves átlagos vízhozama 
kb. 70 l/p, eddig mért minimum: 15 l/p, maximum 
1500 l/p.

A vízgyűjtőtől 100 m-re fakadó Benebérci-forrás 
(249 m) vízhozam adatait illetően csak szórványos 
mérések eredményei állnak rendelkezésünkre: alap
hozama: 5—10 l/p, árvízi hozama kb. 150 l/p.

A víznyomjelzéses vizsgálat idején (1985. március 
19-én) a víznyelőben kb. 30 l/p hozamú vízfolyás

5. ábra. Az Alsó-Acskó-f orrás környékének vázlatos 
földtani térképe. Jelmagyarázat az 1. ábránál

— ’ 5 *• *. \  7.
6. ábra. Vázlatos földtani szelvény Trizs község 
és az imolai Ördöglyuk-vlznyelö vonalában. Jel- 
magyarázat: 1. pannon agyagos kavics, 2. pút no ki 
slir, 3. bretkai mészkő, 4. steinalmi mészkő, 5. tekto
nikus vonal, 6. forrás, 7. barlang

tűnt el, ehhez 1,5 liter 40%-os fluoreszcein oldatot 
öntöttünk 12.25-kor. öblítővízként a nyelő melletti 
gödörben összegyűlt vizet kannával öntöttük át, 
10 perc alatt kb. 30 1-t. Az említett források meg
figyelését a kis távolságra való tekintettel azonnal 
megkezdtük, más forrás a jelzett víz újramegjelenési 
helyeként a földtani és morfológiai viszonyok miatt 
nem jöhetett számításba.

A Benebérci-forrásban 14.10-kor észleltük elő
ször a fluoreszceint, szinte azonnal nagy töménység
ben. A vízhozam kb. 100 l/p volt. 15.05-kor a 300 l/p 
vízhozamú Alsó-Acskó-forrásban is jelentkezett a 
fluoreszcein, erősen felhígulva.

A látszólagos vízsebesség 62,5 m/óra, ill. 43,3 
m/óra volt.

A vizsgálat eredményeként az Aggteleki-karszt
vidék második bifurkációs karsztvízrendszerének 
létét sikerült minden kétséget kizáróan igazolni.

5. A Mogyorós-kát eltűnő vizének kutatása
1985 júliusában a Ménes-völgyben is végeztünk 

víznyomjelzéses kísérletet. A völgy felső szakaszán 
fakadó Mogyorós-kút kb. 500 m felszíni folyás után 
fokozatosan, 50 m-en belül eltűnik (1. ábra). A víz 
újramegjelenési helyét illetően feltételezhetjük, hogy 
az vagy a 428 m magasan fakadó Lófej-forrás (távol
ság 2250 m) vagy a 331 m tszf. magasságban fakadó 
Medvekerti-forrás (távolság 1800 m) lehet.

A kb. 440 m tszf. magasságban elhelyezkedő 
nyelőzónában eltűnő kb. 50 l/p hozamú vízbe 
1985. június 17-én 10-órakor 10 liter 40%-os fluo
reszcein oldatot tápláltunk. Az említett két forrás 
megfigyelését a viszonylag nagy távolság és a dolo
mitos tározó kőzetre való tekintettel (lassú vízmoz
gásra enged következtetni) naponta egyszeri minta
vétellel oldottuk meg. A biztonság kedvéért bár 
a földtani viszonyok elvileg ezt a lehetőséget kizár
ták — hetente kétszer a Szlovákiában fakadó (Alsó
hegy Ny-i fennsíkjának É-i lába) Sólyom-forrásból 
és a Jabloncai-forrásból is vettünk mintát. A fluo
reszceint ezidáig egyik forrásban sem észleltük.
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Ennek okai a következők lehetnek:
1. a fluoreszceint a nyelőzóna agyagos üledékei 

(terrarossa) abszorbeálták,
2. a vízmozgás annyira lassú, hogy a víz csak több 

hónapos késéssel jelenik meg, akkorra azonban 
a fluoreszcein-koncentráció az észlelési minimu
mot sem éri el.

6. Az imolai Ördöglyuk-víznyelőben 
eltűnő víz kutatása

A víznyelő Imola községtől NyÉNy-ra 1400 m-re 
helyezkedik el a Tóberke-völgyben, kb. 270 m tszf. 
magasságban (4. ábra). Két négyzetkilométeres 
vízgyűjtő területe felső pannon—pleisztocén agya
gos-kavicsos üledékek alkotta dombvidéken alakult 
ki. Csapadékmentes időszakban kb. 100—200 1/p 
vízhozamú patak ömlik állandóan bele, azonban 
nagy esők után a több m3/p hozamú vízfolyásokat is 
visszaduzzasztás nélkül elnyeli. A nyelőszájtól induló 
barlangjáratot 1960-ban tárták fel, további kutatása 
jelenleg is tart. A 60 m hosszú, 30 m mélységig 
ismert járat felső része alsó miocén ún. bretkai mész
kőben, alsó szakasza középső triász steinalmi mész
kőben alakult ki.

1954-ben Jakucs László festette meg először a 
nyelőben eltűnő vizet 5 kg fluoreszceinnel, azonban 
a víz egyetlen figyelt forrásban sem jelent meg. 
(A megfigyelésbe a Jósva- és Komlós-forrást, vala
mint a fiatal üledékekből felépült terület forrásainak 
egy részét (szlovákiai területen is) vonták be.

Dénes György 1960-ban a barlang feltásárát köve
tően 15 kg fluoreszceinnel végzett víznyomjelzéses 
vizsgálata szintén eredmény nélkül zárult.

Feltételezéseink, ill. a kapcsolat bizonyítása érde
kében 1985. július 13-án a nyelőben eltűnő 250 1/p 
hozamú patakvízhez 100 liter 40%-os fluoreszcein 
oldatot öntöttünk. A megfigyelést nagy területre 
terjesztettük ki. Egyrészt a Jósva-Medence-forrásból, 
valamint a Komlós-forrásból vettünk mintát, más
részt — feltételezéseink ellenére, a biztonság ked
véért — a Trizs—Égerszög vonaltól D-re és DK-re 
levő patakokból. A Csörgős-patak völgyében 3, 
Imola belterületén 2, Felsőtelekes határában 2, 
a Rét-patak völgyében 3 mintavételi pontot jelöl
tünk ki, ezenkívül Égerszög határában a Delelő-kútat 
és a Kenderáztató-forrást figyeltük. A mintavétele
zést az első hónapban naponta, további 2 hónapig 
hetente kétszer, majd hetente egyszer végeztük el, 
melyben a VMTE Baradla Barlangkutató Csoport 
segédkezett. A források és patakok figyelése jelenleg 
is tart, a fluoreszcein megjelenését eddig sehol nem 
észleltük. A mintavételi helyeken 1985. október 10- 
től aktív szenes megfigyelést is alkalmazunk, a szenet 
havonta cseréljük.

Az eddigi eredmények alapján leszögezhetjük, 
hogy az imolai Ördöglyukban eltűnő víz nem jut 
vissza a fiatal üledékekbe. A továbbiakban feltéte
lezhetjük:
1. A víz a karsztvíznívó felszínén (a szint magassága 

nem ismert) repedésrendszerben lassan áramlik 
a Jósva-Medence-forrás felé, megjelenése 1—2 
éven belül várható.

2. A víz a mélykarsztban É felé áramlik. Ez esetben 
több 10, esetleg több 1000 év múlva szintén 
a Jósva-Medence-forrás vizében jelenik meg, 
annak szubtermális komponenseként.

3. A víz a mélykarsztban D vagy DK felé áramlik 
(errefelé az Alsószuha 1-es számú fúrásban isme
rünk 43 °C-os, mélykarsztból származó vizet).

Sásdi László Szilágyi Ferenc
Budapest Budapest
Bécsi út 6. Vörösmarty u. 61
1023 1064
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DRAINAGE TRACING INVESTIGATIONS 
IN THE AGGTELEK KARST

Researchers of the Hungárián Geological Institute 
performed a geological survey in the Aggtelek- 
Rudabánya Mountains, North-Hungary, between 
1980 and 1985. The area includes the most important 
karst region of Hungary, a national park today. 
In addition to the well-known major caves (the 
Baradla, Béke, Kossuth and the Szabadság), several 
other, still unexplored karst water System are hidden 
in karstic rocks. Authors have carried out several 
water tracing experiments and summarize the 
results and the conclusions in their present paper.

HCCJIE^OBAHHE /fBII/KEHIlfl BO^bl 
HA ArTTEJIEKCKOM KAPCTE

CoTpyflHHKH BeHrepcKoro rocyziapcT B eH H oro 
TeoJiorHHecicoro MHCTHTyTa c 1980-ro no 1985-ft r. 
npoBOAHJiH reoJiorHHecKoe K a p i n p o B a n n e  b  ropax 
ArrTejieK-PyitaőaHbji Ha ceBepe BeHrpHH. 3aecb 
H a x o ü H T c a  ca.v ib iH  ő o j i b i u o H  K a p cT O B b iü  p e rn o H  
BeHrpHH, KOTopbiö b  HacToamee Bpe.MH jiBJiíieTC* 
HaLWOHaJIbHblM napKOM. KpOMe H3BeCTHbIX ŐOJIb- 
mnx nemep (EapaaJia, Eeice, KomrnyT h  Caőaflinar) 
3Ziecb cicpbiBatoTCH eme HecicoJibKo, M eHbiuero 
pa3Mepa c h c t c m  x o a o b  b  xapcTOBbix Hopoaax. 
ABTOpaMH CTaTbH ŐblJlH BbinOJIHCHbl MHOrOHHC- 
jieHHbie onbiTbi no oKpaiuHBaHHio b o á m , h x  pe3yjn»- 
T a T b i h  oöoőmeHHH npH B O flflT CH  b  H acT O íim eft 
CTaTbe.
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