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Az Őslénytan-Rétegtani Szakosztály
15 éves miiköc1ésének mérlege
Dr. Báld,: Tamás*

1903. j<'llulÍr 9-én <' Magym'honi Földtani Társuht egy. a SzakoRZtályunk
szempontjáb61 igen jelentős és számomra kiilönü!-len emlékezetes előlldóill6sre
gyúlt össze. Az ülésen BOG Cll László professzor eU1ökölt. ifj. DUDlcn Endre a
bryozoála-ól. KECSKEM.éTI Tihor a bakonyi nummulitesekn1l. TÓTn Gl,hor fizikUR a fora.miniferák röntgen-\·i7.sgálatáról, jc'nnagltm n. törökbálinti pectunculuSZOK hOll10kl'ól tartottunk elíhlClú$t. amihez ORAVECZ Jú.no8 hejelentése kapcsolódott a kal'ni nu\rgl\ n"gykarú tengeri csillagmaradvány(,ról. Az ülés érdekes
pl'ogra.mja. is minden fiJ!yelrllC't J1leg~'rdem~lt, fLmi azon!mn itt BZC\lllpontunkbúl
különüsen jelcntőfi esemény volt.: a? eWn,dúsok végeztével ICERTAI Cyörgy, rt.
Tál'suJat fe!ejt,heu,tlon emlékű, széles j(,tókörli ní"",i elnöke az 58 résztve\'ijnek
bejelentl'tte az ,.Űslénytllni Rzakesoport" me.gahtku!('""t. :\'lort a kezdd i években ez volt Szakosztályunk himtltlo" neve. Első elnöke Boascn professzor
lett.
Ettől a <bitumtúl kezdn~" uo mai napig funkriom'l.:riusa. "ottam Szako!-lztt't.. Lyunk~
nak. ~lőbb rnint titkár. a.z utóbhi 2 ciklusba.n. mint elnük. Ezért ne vegyék
tölem szeréllytelenst'gnC'k. ha. ~Z eltelt.. immár több mint 1.") év mérle~ének lTIe.f!4
,ron{"'liára. Illerck vállalkozni. Ug~· érzem kötelefi.ségclll fi. krúniká-s. az iJ'án~'ítú (;s
a. kritikus 8z('nH~vel l'ztl,mot adni tapasztalata,üll1'61 épp a. ma.i na.pon. fLlllikor
megvl\,Iok fl, sznko!'tztll.lybn,]1 eddig bet,öltött vezfltö tiF'ztHC!J!ellltt';1.
Az "Oslénytu,ni 87.rt.kcsnpol't" l\IHŐ ho,l'0111 (:vét fi. jól Aikcrii It elűad6iilések 801'0·
za.ta, élénk Bzakmni viták BokH.RÍLgn. jellemezto. E1Rő elíjn.dúink küzütt, üdvözöl·
hettük G.;C7.Y Bllrnltbó ·t. BAH'L'lfA Ferencet. MA.T7.0N Lí",zlót. JANnsSY Dénest. KRIVAN Pált. ORAVECZ J',nost. JAMDOR Áront. SIJ)Ó 1IIí,rit,t és még folytath<'tní,m a sort. Érdekes külföldi útibeszlÍmol6k,tt hallottunk többek között
BOGscn Lászlót6l. MEZNERICS Ilonll.tól. HÁMOR G"zírtól. BOHN Pétertől. BEKE
Mr.riótól. Rendezvényeinken leVltlr.bb 30-40 tltctr.rsllJ1k jelent mej!. é... búslakodtunk, hu. notán ('~ak húszan ~yúltÜJlk Ö~SZ(". A SzakCBoport j"Ílnyítll~ába.n
na.gy Rogítségünk.re volt a népe~. 15 tagú "Intézübizottsúg", fL mai "Vezetőség"
elödtostülete. Némi árnyékot votot.t munkánkra. hogy néhány nagytokintél~·ű.
aknc16mia.ilag is magasa.n kvalifikií..lt mal!Yn.l' paleontológu~ tuc10Illá-Rt, sem vett
müködésünkrűl, és késűbb som ~ikerillt őket megnyerni ügyünknek. Tevékenységünket azonban ez nem j:!átolta, és annál értékesebb volt BZ{LmunkrfL a? fl, segítség. melyot többok között a köriinkből az6ta végleg eltávozott kiváló tagtlÍrsainktól: MEZNERICS Ilom.tól. HORUSITZKY Feronctől. lI1A.TZON Lászl6tól
kaptunk. Az auyaegyesülettel. a Tá.rsuhtt Elnökségévol mindvégig kitűnő kapcsolataink voltak. Onzetlen segítségükot nap mint nap élveztük. Különösen
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felejthetetlen marad az a támogat{c", nwlyet KRIVÁN Pál. akkori főtitkár nyúj_
toU az indul(t.~ th"eioon, de ('7. a K('~i1űkl't'zf;ég:t későbbi id[;6zak elnökei és fütit~
kárai részéről ifol osztatlanul felnllla.nuJt.
}{i,t jC'lentiis eKeményt 8zerehlt~k még u. kezdeti binom év történetéből kira~
J!adni. 1963. a.uJ!u~ztu~{d)an megjelAnt az "Őslényta.ni Viták" r. kiadyú,nyunk
l. füzete. Az a v{l.}!yunk ültütt tC'~tet ehben a. F>zcrény kiad\"ányhan. bogy az ülé_
~einkell elh~l.nJ!zott elijild~í.sok és értt-kes hozz{t.,,-:z61á,"iok mi(\lűbh rüg-7.ődjenek ft.
T:LJ!~{lg ~zélef{ebb körei .;..s nz utókor ~Zttlll:í.r[l,. Különö!o\('n 6zerettük yolna. a. ta.J1ulsií.g:oR és olykor he,('fl, Yitii.ka.t ilymóllon megörökíteni, innen a. szokatla.n
eim. Akkoriban. "Ii~ titkolt "ándékunk ,'olt, hogy idih"ol folyóiratt.{, fogjuk
fC'jleRzteni az .,Ü~ll·nytani Viták"-a.t. Sajno~C'7. jón"'~zt kü!sij körülmények mia.tt
nem va.lósul1mtoU meg. húr meg kell jegyezllelll, hogya kiadv{my me~jelente_
tt..:s~t sosem tudtuk fizabú,lyos~{L tenni.
A m(Lsik kiemelendD e6ellll'ny a Sznkofiztály elsií nn.gynmdezvénye. melyet
lUG5. iiprilif-iban hívtunk üSi'ze "l\fikl'npale0ntolúgini T[tná('~koz~ís" címen,
A {):"i l'é~zh'cyű [t, Fon:wlinifel'ák témnlüiréht"ll l\ÚJZON. 1'-.ECSKEl\I:f~TI, NYIRő
R.ÉKA, RID6 l\lÁluA. I\"I)yÁRy. :t. palynológia. t . . . makörl·bNL Z6LYOl\ll, NAGY
Ll\SZL6N:É. GÚCZAN. R,:\KnsT. MlIIÁL'IZ IS'L'YÁx~}:, . . .s evyi'b tl·m{LklJa.n HAJÓS
':\L\ RTA. BF.:KE )LÁR1A. ()RA YF,('Z. nÜMŰHY eJŐadú..<.:ait hallgathi.Ltta. meg.
lOGo. IlHi.,rciu!'o'ú,ba.n a. ~z:Jke!'opoJ"t ~rEZKERI('S IUl"NÁt választotta. rneg az
C'lnüki posztra. Elnüki til"ztrhf'Il lOG9-beH azt:i.,n GÉCZY Barnabás .kÖ\7ette.
1!lG7-ben kH flikel'es n;u!yrendezvényt is jebonyolítottunk, Aprilisonn 82
n......zt'·e'·Dn,1 ült i)~~ze két naprn. a ..Paleoükoló,:úai Kollok\"íum" G.ÉCZY elnöklett:·vel. . .-\.. sok téma- küzül külünti~en tnnuls{l-go~ \'olt fl, tengf"l'a.latti filmjeit.
f(:l1ykt~pt..'it belllutató dr. Jan ~ENE.'. 1l\C"~hi,ott \'ellllégünk ('ltíadá~a. ·CJ!yanez
é\' tlel'em1>erl')wn ifo:.IIH.:t GI':('zY~"el az C'lnüki székben .. E\'oluri{ls Kollokyiumot"
hi\'hlllk ü~~ze. nH'I~'{'n:L 71 ré~z;h-{'\'i; a palt'ontolúgu~ éH geolúf.'us l\f)llégák clöildií.~ain kivül t'·11t:·kf:>6 filozófiai é~ hiolúgiai tanulmúnyc.ka,t ir; mC'gi:.mel'hetett.
:.\lipdil! törekedtünk nHa, ht'gy fL nav-yrend(\zYények anyaga az- ,.Űslénytani
Viták" -ball n}je]ijhh llyollltatá:-:han ifo:. rügziidjün.
ljtol",ú és talll,ll JrchatúsoRahh koll(l}n'illmunk ..A l't'-t<'gtani korreláció és
ofizt{d~~nzú.:-; nlúd~z{'rt:i" t~makürhon ült, üSf4ZC" 1971. {L}ll'iJ it-ilxIJn. A rendC'zvény
elnöke FÜLür .JÚz~('f akach"lHjkul" volt.. A vitainllit.i\ I'CfOI'Rtulllokat (G.í:CZY.
H,.\.)IClR. B.\.LDl) mih, C'iijrt' kiadtuk az .JJsll·nytani Vit{lok·'-bal1. A két napon
át till'tt') lu'\'C's. df' igen konstruktív vit{Lha11 ('8:\k11(,11I H7.Úzn.n "'lC'hettek részt.
l\l~gtiszteltí. hogy a 1\ra!!~var Rétegtani Hiz(ltt~{lg 197;)·lIell megjelűnt ki::Lclvtí·
nyú,l,aJl külön llleg(,llIlékf'zik ellJlC'k a kullokviumnak ~tilllul{dó hat{lsáról.
Icl{íközhen
még ::\lEZ~'"ERICS ILo~A elnük!'o'ége itlején - 37. .. ()~Iénytani
Szak("~oport" llC'\'űt nz (j1'.;}~llytan.Rl-t('J!t3ni ~7.ako~7.t{dy elneTezt!l"sc1 n\ltottuk
fel. Ügy h't.ttuk. houy il Rzak~~zt{dy t('Yt:keny~éf!C' az il~lt:nytan J,!eol()giai alkalmazá,'ó;,L irány~i.,hil. \'a~yi:, a fáC'ie!'ltan é}l rdegtan területére is m~lyen kiterjed, ez
indokolta a né\·kie~t..~"zíté~t. TtHlat:i.,han \"oltunk ftllllflk. h(\g~' az üslt.'·nytnn fi,
hiolú1;!:i,t é:-, ~e(J}{)gia, hati't.l'mesgyéjéll' :ílló hHiom{l.ny. (Ie mi,'ol az el!>:;; évek ~yn.
korlata. lllr1!lIllltattn, h0J!Y minden fo:.z.á-ll(h"kunk (>Llen~rű a hiolóh'lIRok irá.llyábn.
törtt'-nű hích'€'l'l's Jl~m Yi116sulll1e~. tOY{Lhh;i., a. Földtani T:ín~lllat, kehelébC'n mű
küclünk l:1" par1:lwreink - ri'szhfm mi I1lngunk is - gf:'OI<"~'lH'iOk vagyunk, {-;;:szcrú
a TÍll'sul:tton heli il Hzakof::zt{dyilag 11l":~ !efedE'tlen rét('lgtant II ivatalosn,n is érc1Clkkiil'iinkbe YOlmi.
lD72·ben l"'rt i1.Z il megt,i6ztelteté~. hogy n, Tags{Lg l,izalma fl> megürC'sedett
elnüki szi-khe emelt addigi t.itk{Ll'i funkcilÍmbM. A titkú,J'i tee·nl1űket GALÁCZ
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A.ndrúa v.ette át., GAL;.\.CZ.. kiem,elke~(j (,...d~mei .köy;é, t.[l.rt~zjk az ~.._?~~.nrtani
Vitn.k" sZll1vonahLIHtk t'S küllon~t'I~ek erdeml Illeg]~.vltU..s~l...~z .~OGO. 4.'.' IL,. tuze.ttől hí\.zi kiadvi"1oI1)"Unk a. kor{"bhmul ~ok~;l.l.tet8zeto~f'hh_kont.,!~b?n J,el~ntk(\zctt.
DUDICH Endre önzetlen munk{n'al ründ ,d.egC'n ~lyelYll reZlllnekro! 18 r.0nd~.~.
kodott. aminek következmt'nyeként a. .. DIseu~slon('s Paleontologlcae -t kulföldön is je!!yezni kezdték.
,
"
.,'
'
Új színfolt jelent n)('g Szak,of'ztalyunk ~.le!.t'heJ~ a. k.lranduJa::ok llleg~zer:~ze
'vel. 1072. iúniu~{loba.n lllC'gla.toga.ttuk FULOP Juz~i yt'7.etel'evel Tatc."t. f'KOFSC'K vezetéRé\"el V~rte.ssz(3llőst és BODA tTenG "ezet~~t-n'l Pc·rhúlt.
LE 1973. októlJel'éhen az észak·mngyarorszagL
"
, t PH
' a7. egri' t'lpU8~zeIYt'ny
' t
neogen
volt módom tagtllorsaimllak henmtatni.
..
...
..'
A kn')I1ilnÍ8 végül nem hagyha,tj:.t el ran.l!0s küHü}<l! \'endegelllk Rlkcl'er; elundaBainak emlité~ét, sem.
Áttekilltvo iLZ C"lmüU 15 éY türtéJletét felmerül t1. k~rdt~~: lllil~·('ll. a jöV.űl~
nézve ü, ha~ZIlOS tapas:dalatokat sziírl1etünk Je most. amIkor a :"zukosztaly'
tcvékeny~ég bizonyos Ianyhlll{u-ltít él'ez7.i~k?,
,
.,
.,
A SznkoHztálv igen akti\- és kon~trllktL\· ten,:.'kellY~l'ggel Ftrult hn7.Z~lo Tal'l"ufontos területekkel fo}!lnlkozik, mint az iíslénytilll és il
Ia tu nk életéhe7.~ Oh-a.n
,
, sza k-n:-zta~'
'I fo:.~lll lllU;'C'
" I 'I. .")za
c' k~o~z tá
rétegta.n.
ezeket, H. területekf't
egyl'tiell ma~
,IYUllk ~gy!ke H legrl'gibb .. t~n~a.tiku:-;". ~7.a.ko:-:zt:ílyo.~IIa..k fl> Tal'!'o't~at kf:>~)ell:'n
l~lül. Az O:-lénvtan-RétegtaJ1l R7.ako~ztalym. teh:.tt ~zllk~t:'g van. a. t:l.rsuIa.t1 ta~
ság igényli ezt ~~ fúrumot (400 t~~gi:ztl':'dt tagj~1. '"'-Lll j;I('llleg,szako~zt:',lyunkn~k).
Az új vezt'tibégen le~7. iL fl:'lelo:olst'f,!; ftora.. ho~y a \·arilkozil~okna.k lllC'~fel{\h~en.
rbzben új fnrm{l.k ke.re~t..~8é\·d frj~s vérkerin}!é:,t adjon a na,~ymúlt(~.S~a.ko~zta}y
]lnk. 1\lint je.lépíi elnök milyen .,típpeket" a(Lha.tf'k az U} \"ezetu~t'J,!lwk?
Ami a. t~n~k('.nYség tartalmáI illeti: adva yan elű. zür if" a n'tcg/an. Ennek ~gyrt
len HLn"laclalmi fGruma !'zil.koszHdyunk. Termé;;;,zetescn adott a )Ia.}:~·.u·. Rdegtani Bizottl"á.g kit"Ünű ~zf'rvezf'te. amell~'rl a fok(lz~,tt ('~.yii~tr.nüködé~t i\J{~nl~~n~.
nyen egyiitt.miíl(c;(té~ jrgyében ~zerv~ztiik H7. Hl!U. 1I~a.}Uf"l1 !>:Ikül'es ohJ,!"Oc:ell l\1~
sünket, - al1(l1 az e1{íadúk t-H r":szty(~,"úk naJIY }lzama Ign7.olta a. kezdf:'lllenye1.t'S
sikcrl.t: A Hza.koszt:í..lynak ebben az e-gyl.ittmüküdéshcn ki kell tekintenie a.
lito8ztnt.tigr6..fia felé iH. A geolúgl1f"ok. f:'zék'~ .1'l'tep:l."i f~)g,:~~( .fok(lz~ttan én\C'klűd
ni munkánk iránt. ha ezt t.er.:~zük. IU8zűn hto~ztratlgra{I;t1 egY8e~ekkcl dolgoznak. A Rzak(lsztály font.ot' })rognullja lC'hetne a. litofo:.ztr;l.tigráfiai reJld~z~er bio~
és kronol'ztr::Lti,l!J'át·iai tartalommal É's él'telmezé~t'el \'a16 Illegfejel~Rf' i~. h.l1tahu
kellen(\ h(l~Y melyek azok n. kürn~'e~e.ti és t',~(lIú.ei~')~ tl·nyezők. mel~e~, cL külünböző lismaradv:ínyrsoportok verttk~tlt!'o' o1tenec1esl't. az egyes formaelUkban, É'8
emeletekben való megjelelu.i.~ét szabúlynzzúk.
" .. ,
.
,
.
Az utóbbi !,;omkörböz kap"Holódik a paleo~e"gníilal Imoy feJle,zte8e, A biO'
geográfia.i tények egyeztetése más geo-tudom~tllY(lk~redm~.n~~ei,el.~~('n ~ l~on~
ton kn.pcf"oIódna mtmkú'nk ll. ma különüsen naJ!Y t'l'd;kl.od~·ss~~ kJ;t'rt a.tt~l}!t)
tektonikai vizsgálatokhoz. G.f~CZY pr(Jfe~szor 1074. nUlolTIU:,1 eloa.dasa a pelda.
az ilyen kezclenH~nyezé~kr~.
.
.
Ad,a. va,n továbbá. az ó.s[{nytan f;zélC's területe il. maJ!a. rendszertant. paleoulO16giai éR evolúciós pr()hlematikt\.já.,val. Fontolin'Uo }€'!lotnc v,enni egyf'l" h~(lIt!g~;~i
egyesülésekkel való közös rendezven~ meJ!f"lzer~cz~se~. A ',llUlt b~~ll ,~lo lu>obll:llI~lU"
val vn.ló együttlllűködést c!'Ink szúrvunyosan C~ nelmny erdC'klodu bevonasaval
tudtuk megval6sítani. Azóta v{tltozlmtott a helyzet, é~ azt. t,n,paHztnlnm, hog?
a botanikusok és zoológusok mind n,,!!ynbb számban erdekluclnek paleonto1n·
giai, fölc1tudományi kérdésck inint. Lehetséges tehát, hO)IY 1110st már mC'gl~rett
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~2'~lYt'Zckt a szoros"bb kooperációra, aminek hatása. felhecsülhetet.len jeJentőség

v n. o ~nt nYitna a. sza.ko8ztályi tevékenység- előtt.
U
Enn~Ylt a tarta.lornr61. És n.mi a formákat illeti: n. közö~ rendrz"énvek és aJ '
~~)k . (Ma y ar Rétegt'";i, ~.iZO. ttH:\i!, _.Ütal{,nos Földtani Szakosztái y , b'oló'~e:
,z},koszt,l/yok)...aktua!Is t~mákra koneentrált kollokviumok' :.. , . g al
[' I" .
.zeJ'ez~seegy
ket I'Iln"os k"If"J l'
.~ ,.. •• PU u ( l v('ne c:g-e oa.~lu .llIeghÍ\·á~{l.val, hizto!"t'a. yt'szem. hogv na, ~
Jenduletet .,dna a lllunkanak. "rtekes Il,nv·,"C'kk"1 szolg"lll
(j 1-:
gy
V'ták"
k
l
. . .
' .' ~
,',
.. a az .. s enytan'
I.
~n.a .. lll: ynek hasabJtun a l'ondezv~nyek előadásait ('lQre közre Jeh
I
a(L.l~ ~ IlllJlt'l l'\zll1volllda.Rabb vita érdekóben. Népszerűek maradnának é-H 'L e~ne
le!,lHhs t.apa:ztallltcSel'l<Í, kapcsolIttokat is fejlesztellék a kirándult.. it ,kJol·
vandnrg.vule~ck.
af';O ,('sot eg

VITAFÓR M

7

A l~n~~eJ[: n. t.~I.l~a pk~zérclek'ÍÍf';~.g~. ha.Hznofolsú-ga. a gondo~ eJöké&:zít(i ét; 8ZeI'YCz"
munka.. ~L ~a.r;t<tH'a.~ es a 'H"zeWR ~g: (ll1a.ndÓ szoros kapc:oöola.ta.
o
Ehhez kL\anl"k ~Ikrr("~, jó munkát az ílj yezetüségnek!

t

A :Magyarhoni Füldtani Túrsulat a. Füldta.ni I~üzli;ny ha~lÍ.hja.ira a jÜ\'őben
alaposabb tájékoztatn...t adva. s a.nna.k megYitahí.~n, rév~n foknzotta.bban tájékozódni kh'{l.Il il tagsúgtúi a magyar fijldtant ériníli jd[inerű kérdé~okrűl. Cél az.
hogy a tag~tt.g ne csak megismerje ezeket, hanom Yéleménynyilvii.nítúsával aktív
segít~égrt i", adjon a megolcb'lshflz"
Ennek megva16Kítása. éR majdan ki:-;zélc8it~se érdekében '1.'itn/órumknll új
rovfll nyíljk a Földt'(tlÜ I(ür.lünyben, Ez ft Jlyih,{mos fúniIll lehetőséget a.d azok
bekapC'!"olódÍ\${l,.ra ÜL akik 1l11111kalwlyi va,!!y egyéh kötütts~,l!ek mi;ttt személyesrn r~ak l'itk{~1J1HtJl tudnak r~sztvenni rrndezvényeiJlken"
Biztosak yagyunk abban. ll0gy a magyar földtan 8zámos kl'rd~se o. geológuok ~okkal folzélesrbh ki;rét foglalkoztatja ~8 érintj. semhogy néhány 8z<'mélyro,
\'agy természrtiili:l1~1 fogva. fo:zűk körű hizottságokrn. lehetne koriátozni azt ur
kört. amelyekben .illúst foglalhat. ,-~lellll'lly~t kifejezheti. Ha a nyilnínosság
előtt vall mód t" kérdé8ek i~merteté!'ére. az illt'tékcs szervek is f:okkal 8z~lesebb
lllappzottságú dijnkseket hr,zimtnak, Sok tagtániwlktúl kaphatunk jú üt/eteket. értéke~ tapa~ztalatokat. Bízunk benne.. hogy az eg~~z föllita,n I:'i.tja ha~zná.t
ma.jd e. Blödfo;7.CrJlrk. Címül a "vitafórutllot" :tzi'rt válu!'ztottuk, mert ha, van
témfi. it.t fellrhet vf-'t.ni, ha, van h(lZzászólás itt. nyih-ánoflRágra lehet hozni. Ha
nincfo;, akkor a rovat szüJ1etrllllindaddig, míg valaki én.lenil prohlémát nem tesz
közzé,
Elf'őkl'nt fl földtani /;önyt 1Á'iodú8 }H'~Rz{)távú pn'gramjának kialakítá.~árólközlünk vitaindítt) <:ikket. A tanullll:'i.nyt ~zerzűjl" eredetileg a )fagyar Tudom{"nyos
Akadémia Fiildtillli TlIdoll1úl1~'(lr-: Bizottság:l.nak felk~n~érc ké-szítettc múlt év
október~ben, 8 azt ez ~" janmí.rj:'LI an mind a.lföldtaui. milld a Geokémiai Tudomá.nyos Bizottsú~ megvitattIt. Az C'lhaJlj!zott Yélem~nyck ahpján átdolgozott
anyag kerül m()~t ta,t!sú~r"lmk eIt:'- hall~~lilyor.Ya. hogy cz to\·flbbra. j:-; a. szerző
elZy~ni yéleményét tükrözi. :-; nem !"ZÜksl'g:-:7.t.·rűcll azono!' a bizoth:áflok álláspontj{wa1. K.l~rji.ik olYilsúillkat. lwgy :l,. cikk {"ttanuinu'i.nyozása. utún 1978.
de('ember 31·ig íTják mc~ \'l'l('mélJ~·üket a k':'"l\lctkez(íkl'űl:
helyesnek tartják,e il hll:-:SZÚt;'l,.VÚ f;Hdtani könyvidadús küzölt koncepci6ját,
ill. nüvel kiv{tnjá.k azt kiegl"r'zíteni. Il1Úd(lfiítalli.
milyen miivek me,gjelentetesét tartják r:ziiks(~ge~nek f'aját nmnkájukhoz.
vag" áltn lában tt füldta.ni nnmkához.
jelüijrJlek llH."g fontos8llJ,!i :-;orrendet nl. r-I(izűk között kiemeh"c. hogy mely
munk{tkat tartják a l("~~ürgetőbhnek.
milyen künyvek meJ!íni~ára. tudnúnak f'a.ját ma.J:,."1lk iR Y{Lllalkozlli. yatry
III ilyen mih"ek ('gyes fl"jczeteinek mcp:írú~:'i,t. ö~:-:zetí.lLit{L.'l,ÍLt tudnák vállalni
egyénileg \"::\J!Y tán<r-:Zcl'zliként,

