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Schönviszky László posztumusz dolgozatában három híres tudós szerepel: a francia Jacques Gaffarel 
(1601 — 1681), a német Athanasius Kircher (1601 —1680) és a magyar Szentivány Márton (1633 —1705). 
A maguk korában mindhárman a természettudományok legjelesebb ismerői közé tartoztak, írásműveik a tudo
mányok történetének mérföldköveit jelentették. A szerző könyvtári búvárkodásai során azt kereste műveikben, 
hogy a három évszázaddal ezelőtti tudósok mit tudtak és mit írtak a barlangok világáról. Állításaik, ismer
tetéseik mai szemmel naivnak tűnnek, sőt olykor mosolyra fakasztanak, a XVII. században azonban a koráb
biakhoz képest nagy lépéssel vitték előre a barlangokról szóló ismereteket. Némi túlzással azt is mondhatnák: 
ők voltak a szpeleológia tudományának korai előhírnökei.

Jacques Gaffarel

Párizsban 1654-ben érdekes könyv látott napvilá
got. Címe: Le rnonde souterrain, azaz magyarul 
„A földalatti világ”. Szerzője egy katolikus pap, 
Jacques Gaffarel, a teológia és kánonjog doktora. 
Életéről nem sokat tudunk. A franciaországi Mane- 
ban, Haute-Provence-ban született 1601-ben és 
Sigonce-ban halt meg. Teológiai tanulmányai 
mellett főleg a keleti nyelvekben képezte magát. 
Járt Spanyolországban, Itáliában, Görögországban 
és Kis-Ázsiában, és mindenhol felkereste a maga
sabb világi és egyházi hivatalokat. Richelieu bíboros 
korán felfigyelt rá, könyvtárosnak alkalmazta és 
Itáliába küldte kéziratok kutatására (1626 — 1633).

Gaffarel 1629-ben elsőnek kiadott munkájával 
nagy feltűnést keltett. A „Hallatlan érdekességek 
a perzsák talizmán figuráiról” szóló könyvében a 
Kelet misztikus hitoktatását részletezte. Munkájá
nak megjelenése után eretnekség címén vizsgálatot 
indítottak ellene. Kénytelen volt számos véleményét 
korrigálni. Könyvét újra kinyomtatták és a mű 
sikert aratott.

Másik munkájával, a Le monde souterrain-noX, 
„A földalatti világ”-gal már nem volt ilyen szeren
cséje. Az 1654. évi első kiadásból csak a címlap és 
négy oldal maradt meg a tartalomjegyzékkel, az 
1666. évi második kiadás pedig teljesen elveszett,

amint azt Kessler Hubert „Az örök éjszaka világá
ban” című munkájában 1957-ben elsőnek közölte 
a magyar irodalomban. A munka barokk korra 
jellemző hangzatos címét is ő hozta elsőnek, amely 
a következőképpen szól: „Földalatti világ, vagy 
történeti és bölcseleti leírása a Föld összes legszebb 
és legritkább barlangjainak, üregeinek, lyukaknak, 
vermeknek és pincéknek, különböző állatok és 
ismeretlen néptörzsek rejtett és titokzatos menedék
helyeinek, szakadékoknak, mélységeknek, csodá
latos hegyiszurdokoknak, híres mindenfajta bányák
nak, földalatti lakóhelyeknek, sírboltoknak, kata
kombáknak, sziklába vésett templomoknak, rend
kívüli forrásoknak, sziklaáthajlásoknak, ciszternák
nak, kiüregeit víztartóknak, és általában a világ 
leghíresebb üregeinek, valamint csodálatos tartal
muknak.”

Ez az éppen rövidnek nem mondható cím abban 
az időben nem a tartalom pontos fedését kívánta 
szolgálni, hanem inkább az érdeklődést felkelteni. 
Ezen néhány oldalból álló első kiadás töredékét a 
párizsi Nemzeti Könyvtár értékes unikumként 
R 3088 helyszám alatt őrzi. Erről a bécsi Pirker 
Rudolfnak a Die Höhle első évfolyamában, 1959- 
ben megjelent GaffareVs „Die unterirdische Welt” — 
die erste Höhlenkunde c. cikkéből értesültünk. 
Athanasius Kircher: Mundus subterraneus című,
két óriási fóliáns kötetet kitevő munkájában 1665-

1



1

ben Gaffarelnek ezen munkáját ugyanis elég részle
tesen ismerteti, aminek alapján Pirker a feljebb idé
zett cikkét is megírhatta. E szerint Gaffarel a föld
alatti üregeket öt főcsoportra: isteni, emberi, állati, 
természetes és mesterséges eredetű barlangokra 
osztja. Ezt a beosztást azonban — mint Pirker a 
továbbiakban írja — nem szabad a modern tudo
mányos rendszerezés mértékével mérni. A besorolás 
a barlangok fekvése és tartalma, a felhasználási 
célok stb. szerint váltakozik. Valamely barlang 
besorolása egy csoportba elég önkényesen történik, 
és a csoportok is átfedik egymást. A sírbarlangoknak 
a mai logika szerint az emberi célra használtak 
között kellene lenniök. Gaffarel azonban kereszté
nyire és pogányra osztja azokat, s az elsőket az 
isteni, az utóbbiakat pedig a mesterséges barlangok 
csoportjába helyezi.

Gaffarelnak azonban ezen első kísérletét a bar
langok beosztásánál nem szabad lekicsinyelni. 
Gondoljunk csak Kraus Franzra, ki 1894-ben meg
jelent barlangtanában, a mesterséges és az emberek 
által használt természetes barlangokat elég rendszer
telenül csoportosította. A főcsoporton belül aztán 
Gaffarel az érdekes és fantasztikus történetek tarka 
sorozatát adja. Ő nyilvánvalóan a hozzáférhető 
irodalomból, az antik költőktől, a bibliából, a 
szentek életéből és zsidó-arab írásokból szedte össze 
anyagát. A tartalomjegyzékben tükröződik az az 
anyagmennyiség, amiben a jelzős szavak összezavart 
felsorolása részben csak a Kircher-féle magyarázat 
által vált érthetővé.

Az isteni barlangokhoz számítja Gaffarel az 
égieket és a tisztítótüzieket, továbbá minden vallási 
célra használt földalatti üregeket (az indiai szikla
templomokat, a római katakombákat), az angyalok 
megjelenési barlangjait (Mihály arkangyalét Monté 
Garganoban) és a varázslók, boszorkánymesterek, 
koboldok és farkaskoldusok (gonosz és kapzsi embe
rek) által használt barlangokat. Itt van most Gaffarel 
igazán elemében, itt tudja gazdag fantáziáját jól 
kamatoztatni. Végezetül itt vannak még az ókor 
jóshelyei is (Delphi, Jupiter Amon szent helye), s az 
antik mitológia faunjainak és nimfáinak barlangjai.

A második fejezetben az emberiség különböző 
csoportjait és azokat a foglalkozásokat sorolja fel, 
amelyek barlangokkal hozhatók kapcsolatba: tör
vényadók és próféták, zsidók, varázslók, filozófusok, 
költők, látók és ördöngősök, csavargók és tolvajok. 
Sok szent is tartózkodott barlangban, így Szent 
Rozália a Palermo melletti Monté Pellegrinon, 
Mária Magdaléna a délfranciaországi Sainte-Beaum- 
ban. A mondabeli óriások és törpék is sokszor 
barlangokban rendezkedtek be. Gaffarel hihetet
lenül hangzó kijelentéseit azonban Kircher nem 
fogadhatta el, mivel ő Máltán és Etruriában jól 
megismerte a barlanglakásokat.

Az állatok által benépesített barlangok fejezetét 
az állatok felsorolása tölti ki. Ezek között nincs 
egyetlen valódi barlanglakó sem. Az ismertetésben 
oroszlánok és tigrisek, elefántok, krokodilusok, 
kígyók, sárkányok, farkasok és medvék szerepel
nek, valamint halak és rovarok.

Legmeglepőbb a természetes barlangok csoport
jának alosztálya, ez azzal magyarázható, hogy 
Gaffarelnek nincs saját természeti megfigyelése. 
Csodálatos és titokzatos erőket tételez fel. A bar
langokról csak annyit mond, hogy az felvidít vagy 
sírásra hangol, élénkké vagy álmossá, némává vagy 
fecsegővé tesz, halált okoz vagy gyógyít, megfiatalít 
stb. A megszilárdulás tulajdonságát a cseppkő
képződésnél ismeri fel. Kifejezetten barlangi tarta
lomnak nevezi még a havat, vizet, áramló levegőt, 
olajat (!), kincseket és másokat. A sziklaáthajlásokat 
épp úgy a természetes barlangokhoz számítja, mint 
az emberi holttestek barlangjait.

A mesterséges barlangok csoportja mutatkozik 
a legjobban átgondoltnak. Itt határozza meg őket a 
legpontosabban előállításuk, illetve felhasználásuk 
szerint: ciszternák, vízvezetékek, kanálisok, sír
boltok, pincék, kavernák, labirintusok (például a 
Syrakkusai), parkgrották, közúti alagutak, tömlöcök, 
mészégetők és effajták, bezárólag a bányaművek 
minden faja és a földalatti kőfejtők.

Végezetül Pirker a Gaffarelről szóló cikkében 
megemlíti még a barokk kor emberének a rendkívüli 
dolgok iránti szenvedélyét, és azt, hogy munkájával 
nem annyira tanítani, mint inkább csodáitatni akar. 
Nagy kár, hogy Gaffarel munkájából eddig egyetlen 
teljes példányt sem sikerült találni, mert az sok 
értékes adatot tartalmazhat. Végeredményben 
Gaffarel munkája a tudományok új ágában, a 
szpeleológiában az első lépést jelentette, s az addig 
ismeretlen barlangok világának felfedezéséhez ve
zetett.

Athanasius Kircher

Mindenesetre, hogy Gaffarel első barlangos mü
vét ennyire is megismerhettük, főleg Kircher Atanáz- 
nak köszönhetjük, aki azt kiváló Mundiis sabter- 
raneus című munkájában elég részletesen ismertette.

Kircher Atanáz német tudós volt, Gaffarel kor
társa, ki a Fulda melletti Geisában született 1601- 
ben és 1680-ban halt meg. Kircher 1618-ban be
lépett a jezsuita rendbe, matematikával és bölcsé
szénél foglalkozott. Előbb a würzburgi egyetemen 
tanított, majd a pápa meghívására Rómába ment, 
ahol a Collegio Romanában matematikát és héber 
nyelvet oktatott. Számos fizikai műszert fedezett 
fel. Feltalált egy gyújtó üveget, és őt tartják a laterna 
magica felfedezőjének is. Rómában múzeumot ala
pított, melyben gépeket és természeti ritkaságokat 
gyűjtött. Az általa alapított Museo Kircheri 1870 
óta az olasz állam tulajdona. Könyveket írt a mág
nesességről, a fényről és az árnyékról; sokat foglal
kozott egyiptomi építészettel és más régészeti kér
déssel is.

Dieter Pfeifer: Die geschichtliche Entwicklung dér 
Anschauungen über das Karstgrundwasser című mun
kájában 1963-ban azt írja Kircherről, hogy az 
1665-ben publikált ,,Mundus subterraneus” című 
művében az akkori világkép teljes átfogó ismerte
tését adja; azonkívül majdnem az egész Föld hidro- 
gráfiai viszonyait bámulatos pontossággal magyaráz
za meg.

2



Július Caspart a Speleologische Jahrbuch 1936-ban 
megjelent 15/17. évfolyamában Kircher: Mundus 
subterraneus című munkájáról kivonatolva a követ
kezőket mondja:

Kircher a földalatti világról szóló munkáját két 
részre osztja. Az első rész a világegyetemmel és a 
Földdel foglalkozik 7 könyvecskében. A második 
rész 5 könyvecskéjében a kőzetekről, a földalatti 
élőlényekről, fémfeldolgozásról, kémiáról és mecha
nikáról ír. Az első könyv második (az egész mű 
nyolcadik) része négy fejezetben a földalatti világ 
élőlényeiről szól, amelynek ismertetésére az alábbiak 
bán térünk ki.

/ fejezet. Állatok, amelyek a föld belsejében élnek, 
mivel ezek a földön kívül nem élhetnek. Ide tartozik 
a rothadásból (bomlásból) származó három fajuk.

2. fejezet. Földalatti sárkányok. Ezek szárnyas és 
szárnyatlan sárkányok. Utóbbiakról beszél a szent
írás is. A szárnyas sárkányok Egyiptomban gondo
san temettettek el.

Az Istenanya, Szent Margit, Szent Hilarius stb. 
a sárkányokat le tudják teríteni (elejthetik). Vajon 
ezeknek van-e szárnyuk? Kircher megkérdőjelezi.

1660 novemberében a római Lanius elejtett egy 
madáralakú sárkányt, libalábakkal és kígyónyakkal; 
a fejét Kircher kapta meg.

Szent Magdolna az ő vezeklő barlangjából, 
Marseille mellől elűzött egy sárkányt, amit aztán 
Szent Márta megfogott, megkötözött és a mai 
Tarasconba vitt.

1345. évben a gózoni Deodatus Johanita testvér 
Rhoduson egy közismert sárkányt terített le.

XIII. Gergely — röviddel pápává választása előtt 
— Bologna mellett egy szárnynélküli sárkányocskát 
fogott.

1602. évben a Staffel falában levő barlangban 
egy sárkány csontvázát találták. A Pilátussal szem
ben a hegyen látott egy paraszt olyan sárkányt, 
amely nedvet hagyott hátra, alvadt vérhez hasonlót, 
és abban egy sötét követ talált, ami aztán minden 
betegség elleni gyógyszernek bizonyult.

1712. évben Syntram és Beltram hercegek Lanzen- 
bergből berni területen, Burgdorfnál vadászni 
mentek. Egy sárkány Beltramot elnyelte, Syntram 
és kísérője azonban a sárkányt elejtette, hasát fel
vágták és Beltramot még élve húzták ki belőle.

A sárkányok keletkezését — Kircher szerint — 
úgy magyarázták, hogy különböző magok össze
folyásából korcsok keletkeznek. Rablómadarak 
hurcolnak kígyót, madarakat, nyulat, sast, kutyát, 
sőt gyermekeket is az ő fészkükbe eledelnek. Mivel 
nem tudnak minden élelmet elfogyasztani, rothadt 
tömeg képződik a különböző magok keverékéből. 
Abból születik a sárkányifjú, aki magát aztán óriás 
sárkánnyá növi ki. A különböző nemű sárkányok 
szaporíthatják magukat, de mégis hagyják inkább 
a gondviselésre. Többnyire egy barlangban csak egy 
sárkány keletkezik.

A sárkányok tüzet hányni látszanak, azonban ők 
csak azon fények által csillognak, amik bizonyos 
halak, korhadó fák és a szentjánosbogarak fényei.

3. fejezet. Földalatti emberek. Nyugat-Angliában 
a mártír Edmund kolostorától nem messze fekszik

Wulputes falu. Itt a szomszédos Farkas-barlangból 
1140-ben aratás idején két gyermek jött elő, kiknek 
egész törzsük zöld volt. Ezek csak friss babot ettek, 
azonban fokozatosan tanultak kenyeret és mást is 
enni. Az új koszt által lassan eltűnt a zöld bőrszínük. 
Nemsokára a fiú meghalt, a leány azonban később 
férjhez ment. A leány elmesélte, hogy Szent Martin 
országából jöttek, ahol az ő atyja birkákat őrzött. 
Harangszót hallottak, azt követték, míg arra földre 
értek, ahol elfogták őket. Előző hazájuk nagyon 
világos ország volt.

4. fejezet. Földalatti szellemek. Mivel a sötétség 
ellensége a fény, mint Isten arca, a szellemek kerülik 
a nekik nem megfelelő helyet, csak észak elkárho- 
zott országainak örök sötétségében mutatkozhat
nak emberi alakban.

Ezeken kívül van még két része Kircher „Mundus 
subterraneus” munkájának — amik ugyan nem 
barlanggal kapcsolatosak, de magyar vonatkozásuk 
miatt mégis ide kívánkoznak. Ezek az 1678. évi 
kiadásban találhatók. Az egyik, a II. kötet 124. ol
dalán régi bányász-babonával kapcsolatos, „Démo- 
nocskák Magyarországban” címmel a bányarémek, 
a törpe bányászmanók előfordulásáról szól. Meg
jelenésükkel részben segítik a bányászokat, részben 
pedig hatalmas robajlással omlásokat idéznek elő. 
A manók többnyire egyedül levő bányászok előtt 
jelennek meg. A látományt azonban nem kívánatos 
másoknak elmondani, mert akkor hamarosan meg
hal az illető. Az úrvölgyi bányaprefektus több 
esetet közölt Kircherrel.

A másik említésre érdemes közlemény a II. kötet 
202—209. oldalán jelent meg. Kircher 19 kérdést 
intézett a felső-magyarországi Schemnitz (Selmec) 
város kamarájában összegyűlt tisztségviselőkhöz, 
a bányák képviselőihez, s könyvében a kapott 
válaszokat közli. E fejezet előszavában Kircher a 
következőket írja: „Midőn munkámon nagy gond
dal dolgoztam és igen sok nehézség merült fel, 
melyeknek labirintusából alig tudtam kiszabadítani 
magam, a magyar bányák metallurgusait hívtam 
fel konzultációra, mivel náluknál híresebbet 
Európában nem lehet találni.”

Szenti vány Márton
Rapaics Raj mund A magyar biológia története 

című 1953-ban megjelent munkájában írja: „A nagy- 
szombati egyetem tanárai és természetfilozófia 
előadói között bukkan fel Szentivány Márton neve, 
akinek tudományos munkásságát jól ismerjük, mert 
hatalmas méretű enciklopédikus műben maradt az 
utókorra”. A mű címe: Curiosora et selectiora 
variarum scientiarum miscellanea, magyarul: Érde
kesebb és válogatottabb közlemények különböző 
tudományokból”. A mű három hatalmas kötetből 
áll. Nagyszombatban (Tirnaviae-ben) jelent meg 
1689 -91-ben, az ottani egyetemi nyomda leg
nagyobb kiadványa.

Serfőző József Szentivány Márton S. J. munkás
sága a XVII. század küzdelmeiben című, 1942-ben 
megjelent munkája szerint Szentivány Márton 
1633. október 20-án született a család ősi fészkében,
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a Liptó megyei Szentiványon. Apja 1644-ben meg
halt. Az ifjú Márton 1653-ban belépett a jezsuita 
rendbe. Előbb logikát tanult Nagyszombatban, 
majd 1657 —58-ban fizikát Bécsben, tanulmányait 
1664-ben fejezte be. Oktatói munkásságát 1667-ben 
kezdte meg a nagyszombati kollégiumban, s a 
következő években Grazban, Bécsben, Münchenben 
járt. Végülis Nagyszombatban állapodott meg, ahol 
királyi főcenzor, később az egyetem rektora volt. 
1705-ben halt meg.

Szám szerint 56 művet írt, közülük legfontosabb 
a fentebb említett enciklopédia. Ez a műve az 
ismeretterjesztést szolgálta, a tudományokat nagy 
lépéssel nem vitte előre, de éber szellemisége, érdek
lődése és aktivitása által Szentivány Márton a 
XVII. század második felének egyik szellemi irányí
tója lett. Szentivány példaképe a hasonló tudomá
nyos gondolkodású — előbb ismertetett — Kircher 
Atanáz volt.

Szentivány a „miscellanea”-iben — a második 
kötetben — a barlangokkal is foglalkozik. Ennek 
a fejezetnek a címe: „Kivájt mélyedésekről, bar
langokról, kavernákról, valamint szakadékokról és 
hasadékokról” (66 — 75. oldal), és téziseit 90 pont
ban sorolja fel. Valamennyit nem ismertethetem 
cikkem korlátozott terjedelme miatt, csupán a leg
érdekesebb részeket ragadom ki.

Az 1. pontban a cseppkövek képződéséről azt 
írja, hogy „a föld alatti nedvesség által megpuhított 
köveket tartalmazó cseppekből változatos formák, 
főleg oszlopok képződnek, amik valósággal meste
rek kezeitől kialakítottaknak látszanak, és ezek 
hosszúságukban és szélességükben állandóan növe
kednek, gyarapodnak. Vannak barlangok, amelyek 
a cseppek elcsúszása következtében igen nagy 
üreget képeznek, mint ahogy a poéta mondja: a 
cseppek kivájják a követ, de nem erővel, hanem 
állandó csapódásukkal.” Szentivány Márton tehát 
már abban a korban tisztában volt a mélyben 
mozgó víz pusztító hatásával.

A 3. pontban Plinius 31. könyve nyomán a 
skóciai Slanisban levő barlangot ismerteti, melyben 
szép, különlegesen fehér cseppkőoszlopok láthatók. 
Majd a Pergamum közelében fekvő Lydia bányájá
ról ír. Azután megemlíti Dávid királyt is, aki Saul 
király haragja elől 400 emberével egy barlangban 
rejtőzött el. Egy ilyen nagy barlang van Stiriában 
Graz mellett is — közli Szentivány —, mely szintén 
sok embert képes befogadni (Kobelloch.)

Szentivány a 8. pontban arról a barlangról is 
megemlékezik, amely szülőfalujának, Szentiványnak 
a határában található. Megemlíti a Liptószentjános 
feletti hatalmas barlangot is, amelyet ma Szta- 
niszovai-barlang néven ismernek Szlovákiában.

Még néhány érdekesség Szentivány Márton 
barlangismertetéséből:

A 17. pont szerint a Meatus-barlang a Nílus 
föld alatti folyása több száz római öl hosszban.

A 18. pontban az indiai Gangeshez hasonló 
folyót említ a Taurusban, mely útján tekintélyes 
barlangba bújik és ezerhúsz lépés után tör ismét a 
felszínre.

Az 56. pontban szereplő palesztinai barlang 
nevezetessége, hogy abban ölte meg Káin Ábelt.

A 60. pontban említés történik arról, hogy 
Ábrahám négyszáz szicílai ezüstért vásárolt egy 
barlangot, és abban adott lakást Ábrahám és Sára, 
Izsák és Rebeca, valamint Jácob és Lia részére. 
A hagyomány szerint a barlang közelében van 
Ádám és Éva sírja is.

Szentivány több olyan barlangot említ, melyben 
halálos kigőzölgés van. A 69. pontban olyan bar
langról is tud, melybe ha beviszik az áléit embert, 
újraéled.

Szentivány Márton „barlangkataszterének” 
utolsó, 90. pontjában egy írországi barlangot ismer
tet, melyet Szent Patrícius purgatóriumának nevez
nek. A hívő keresztények közül sokan felkeresik, 
mert benne imádkozva megtisztulnak bűneiktől.

SPELEOLOGICAL KNOWLEDGE 
IN THE 17TH CENTURY

In his posthumous paper, László Schőnviszky 
recalls the names of three famous scientists: the 
French Jacques Gaffarel (1601 — 1681), the Germán 
Athanasius Kircher (1601 — 1680) and the Hungá
rián Márton Szentivány (1633 — 1705). All three 
were brilliánt representatives of the natural Science 
of their time, their written works were reál land- 
marks in the history of Science. While reading their 
writings available in various libraries, he sought 
to find answers as to what scientists of three hundred 
years ago might know, what their opinion on the 
underground world of caves was and what they 
wrote about it. No matter how naive or sometimes 
even smile-provoking their statements and reports 
may seem in the light of present-day knowledge, 
they gave a great impetus to progress in the 17th 
century knowledge of caves compared to earlier 
times. With somé exaggeration we might even 
say: they were indeed early forerunners of the 
Science of speleology.

CBE^EHHH OTHOCHTEJIbHO nEIIJEP 
B XVII CTOJIETHH

B nocMepTHofi paöoTe Jlacjio IUchbhckh 
ynoMHHyTbi Tpoe H3BecTHbix yneHbix: (j)paHny3
TKaic Talapén (1601— 1681), HeMeu ATaHa3nyc 
Kwpxep (1601— 1680) h BeHrp MapTOH CeHTHBamt 
(1633— 1705). B CBoe BpeMa Bee Tpoe őbuiH 3 H a -  

HHTeJibHbiMH npeACTaBHTeJiaMH ecTecTBeHHbix Hayx, 
HX nHCbMeHHbie Tpyflbl HBHJIHCb BeXaMH B HCTOPHH 
pa3BHTH« HayK. ÁBTOp BO BpeMH ŐHŐJlHOTeHHblX 
HccJieztoBaHHH b hx paőoTax HcxaJi oTBeTa na 
Bonpoc: Tpn cTOJieTHH Ha3aa ynenbie hto 3Ha:m, 
Kax paccyíKnaJiH h hto nncajiH o MHpe nemep. Mx 
CBeneHHH, yTBep)KjteHHfl b cobpcmchhom CBeTe 
KaacyTca HaHBHbiMH, naace BbnbiBaioT yjibiőxy, 
ho TeM He MeHee b XVII Bexe no othoiuchhio k 
npeztmecTBeHHHKaM caenaJiH őojibiuoü mar Bnepe.it 
b flene no3HaHHa nemep. C HeőoJibniHM npey- 
BejiHneHHeM mohccm cxa3aTb: ohh őmjih paHHHMH 
npezmecTHHKaMH HayKH cnejieojiornn.
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