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A háború és az utána következ még nehezebb évek bénító hatását

úgy az anyagiakban, valamint ebbl kifolyólag egyebekben Múzeumunk
Ásvány-Öslénytára sem kerülhette el. St amennyiben a mi, nagy és meg-

ért mecénásunk, semsei Semsey Andor, akinek évtizedeken át nyújtott

hathatós segítségét már szinte hivatalosan is betudták költségvetéseinkbe,

1913 után bekövetkezett súlyos és tartós betegsége, majd elhalálozása

miatt nem segíthetett rajtunk — a legnehezebb helyzetbe jutottunk.

Minden téren, de különösen a Múzeumnak a lényegét képez,

tudományos gyjtemény gyarapításoknál a legkétségbeejtbb nélkülözésekre,

a legszigorúbb redukciókra voltunk utalva. Nemcsak, hogy vásárlás révén

nem tudtunk lépést tartani a háború után valahogy megindult haladással

és az e téren is ersen fellendült árakkal, hanem, ami a legfájóbb, a

rendszeres és tervszer hazai gyjtéseket se bírtuk folytatni immár másfél

évtized óta, még a szk térre zsugorodott Csonkahazánk területén sem.

Igaz, hogy — szomorú vigasztalásul — ebben egyik-másik testvér-

ágazatunk is osztozott, ha nem is ilyen mértékben és ilyen hosszú idn át.

Nehéz helyzetünkben természetesen megpróbáltunk minden lehett,

hogy mégis csak valamikép kimozdulhassunk ebbl az abszolút stagnátióból.

Így a többek közt 1923—24-ben hazai, nagyobb bányáinkhoz fordultunk

a területeiken való gyjtések lehetsége végett. Legnagyobbrészt meg-

értéssel fogadták ezt s így pár helyen mégis csak sikerült egyet-mást

célszeren is — begyjteni.

Ki kell emelnem, hogy expedícióinknál mineralogus kartársaink is

kivették e munkából részüket. Amennyiben ugyanis a laza, fiatalabb

rétegekben nem igen volt ket közelebbrl érint ásvány, teljes buzga-

lommal fordították figyelmüket a geo-paleontologiai és petrografiai-sztrati-

grafiai gyjtésekre. A kölcsönösség szempontjából erre azután speciális

útjaikban is figyelemmel voltak. Hasonlóképpen eljöttek a közeli környékre

rendezett „rövid, vasárnapi" exkurziókra is, amelyek költségeit többnyire

szintén a sajátunkból voltunk kénytelenek fedezni.

A bányaakcióknál — e tényt ki kell emelni — sikerült azonkívül

* Elödta a Magyarlioni Földtani Társulat 1929. évi május hó 1-én tartott szakülésén.
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néhány buzgó, megért segíttársra bukkannunk, akik azután késbb is

szívesek voltak ott Múzeumunkra gondolni: egy pár elkerült szép dologgal,

nem egyszer gazdagabb gyjtéssel is.

így mégis csak gyarapodott egy csomó értékes és nagyfontosságú

anyaggal és adattal tárrészletünk; mégpedig a megfelel philogenetikai

és egyéb paleontologiai szemponton kivül — fleg hazai földünk alkotá-

sának és történetének megismerését illetleg.

Ezekrl van szerencsém itt néhány szóval — igazgatónk nevében

és megbízásából is — beszámolni.

Tárrészletünk megszokott, régi ajándékozói a mammuthosok (mert

az afféle, nagy gerincesmaradványokba a legtöbb ember szeme mégis

csak belebotlik; sajnos azután egyebet — annál kevésbé vesznek észre)

ebben a korszakban ugyan nem nagyon tüntették ki magukat. Hozni

hoztak — bár elég gyakran, de csak — eladni. Mégpedig legalább fél-

vagón búza árát akarván érte megkapni. Holott a mi szegény Tárunk

még a legvadabb inflációs években is — nagyon, de nagyon deflációs eszkö-

zökkel volt kénytelen élni.

Csak néhány, kisebb súlyú s nem feltn darabkát tudtunk ennél-

fogva megszerezni, amelyeket gazdáik ezért nem mertek oly szertelen

nagyra értékelni. Ezek közt van a kemend-ollári Dinotheriiim giganteiini

Cuv. fogsorozat és a farkasréti temet kiscelli agyagából való, sírásás

közben talált, Squalodon-íé\e cet 33 csigolyája és néhány más csont-

töredéke. Az utóbbit az új magyar, regionális sorozatocskánkban állí-

tottuk ki.

Ajándékozóink zöme, legalább is az érdemesebb, tudományos érték

anyagokat tekintve, többnyire szorosabban vett szaktársunk volt; vagy a

rokon szakmák mveli: a földdel praktikusan foglalkozó bányászok. De

természetesen akadtak egyszerbb emberek is. Továbbá cserkészek, diákok,

így PÍ- egyik nemrégiben eszközölt exkurzión, a déli vasút alagútja

melletti útbevágásban a budai márga palákban az odajött kis diákok

egyike talált egy szép Araiicaria cfr. Sternbergii sp.-t. Kissé eltér a

háringi alaktól és hazánk területérl els elfordulás.

Néhány megért geológus kartársunk régi és újabb gyjtésébl

több, szép duplumot kapott Tárunk. Mégpedig olyanokat, amelyekhez

ezidszerint igazán nem juthattunk volna hozzá: t. i. elszakított területe-

inkrl valókat. Ilyesfélékre és ilyen belátó gondoskodásra már rég szükség

lett volna. Mert hiszen a Nemzeti Múzeumban, mint központi, repre-

zentáns nemzeti gyjteményben meg kellene lennie az ország minden

ismert és emberileg elérhet anyagának e téren is; mint ahogy egyes

részleteknél már így is van.

Ennek nagy fontosságát, különösen a mai viszonyok közt, azt hiszem

nem is kell bvebben fejtegetni. Hiszen nem egyszer keresnek nálunk —



44 NOSZKY JEN DR.

ahol joggal számíthatnának reá, anyagot, melyekre „sajnos nincsen“-nel

vagyunk kénytelenek felelni.

Mindezt különösen a vidéki múzeumok, gyjtök tehették volna meg,

saját jólfelfogott érdekükben is. Hiszen összehasonlító anyag, irodalom

stb. nélkül — márpedig a geológiai és paleontologiai irodalom ugyan-

csak terjedelmes valami — gyjtésk legtöbbször csak nyers anyag, holt

töke maradt, ill. marad. És ezt annál inkább megtehették volna, mert bizony

az idevágó tárgyak jórésze — és pedig a számbajöhetö, fontosabbak —
egyáltalában nem unikumok, hanem rendszerint számos példányban

gyjthetk. Így e tudománykörben nem bénított volna meg olyan nagy

mértékben a legfontosabb területek elszakítása. A sokat keresett és emle-

getett felvidéki, de különösen erdélyi anyagok zömének nálunk is meg
kellene lenni. Pedig Kolozsvárott, Nagyszebenben hatalmas, rendszeres

gyjtemények voltak még kiállítva is, hát még a fiókokban. A kolozsvári

EKE múzeumában, Koch professzor munkálkodása révén, az idevágó

téren a kiállított, partikuláris anyag messze felülmúlta a mi generális,

egész hazait magában foglaló gyjteményünket; legalább is a láthatókra

nézve.

És ezekbl a dúsgazdag erdélyi képzdményekbl — pár elég

szegény faunácskától eltekintve — alig van valami anyagunk, mivel

egyetlen szaktisztviselönk volt csak.

Ezért létesítettünk újabban összeköttetést a veszprémi múzeummal

és részben a szombathelyivei is. S ez valamennyivel kívánatos volna.

1923-ban az egeresein medencébl szép és elég kimerít gyjtést

kaptunk Szembratovics Sándor ottani bányamérnök úr ügybuzgalmából.

Legfontosabb benne a tengeri kövületeket tartalmazó, alsó aquitánien

(a fekü kavics és riolittufa), valamint a terresztikus, fels szarmatából ki-

került Mastodon agyar; úgyis mint összeköt kapocs. (Úgyszólván szilánk-

jaiból állította össze Harmat igazgató úr.)

A másik ilyen, de jóval nagyobb, gazdagabb, regionális gyjteményt

a salgótarjáni szénterületröl kaptuk meg. Aki ismeri a geológiai és pale-

ontologiai ú. n. nagyobb teljességre törekv adatgyjtés nehéz, sok után-

járást és állandóan szemmeltartást igényl munkáját, csak az fogja igazán

méltányolhatni ezt. Hiszen egy — több száz km'^ területen elszórt, közel

20 tagból álló rétegsorozatnak, amelynek tagjai facies tekintetében

is elég, st a többnyire nagyon is változatosak —
,
begyjtésérl van itt

szó. Mégpedig lehetleg minden hozzáférhet helyrl, köztük számos

újról, amelyeket úgynevezett gazdagokká, csak az ismételt gyjtések tehetnek.

Mindezek alapján már nem is egy tekintetben bvültek és rektifi-

kálódtak az eddigi ismereteink, holott számos részlet feldolgozása és

így az összefoglaló munka is hátra van.

A salgótarjáni széntelepek feküagyagjaiból ismertették meg nem-
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régen Éhik és Szalai tagtársaink a Társulatban a Prodinotheriiim hunga-

ricumot, melyet Roth Flóris bányaügyi ftanácsos, igazgató úr, Tárunkban

helyezett el, mint a bánya örök letétjét. Nemsokára Szalai kartársam fog

ugyanezekbl a rétegekbl ismertetni néhány, új tekns fajt.

Megkaptuk e medencébl az ipolytarnócit megelz és követ s-
flórákat is, amelyek fontossága így már nem is hangsúlyozható eléggé.

Az itteni Dinotheriiim leleteket nagyon jól kiegészítik a Sajóvlgyiek,

amelyekbl a régi edelényiekhez újabban több pontról jutott Múzeumunkba

a borsodi szénbányák vezetinek Vizer Vilmos, dr. Herczeg József és

Rothbauer Ferenc tagtársainknak szíves ügybuzgalma folytán, egyéb

fontos kövületekkel és adatokkal együtt.

Mert — és ezt minden félreértés elkerülése végett hangsúlyozni

kívánom — a gerinceseket magukban, mint általában, itt sem lehet sztrati-

gráfiai, de még földtörténeti szempontból sem a többi kövület mellett valami

különös jelentségnek tartani — már csak ritkaságuknál és elszórtságuknál

fogva sem. Habár újabban sok az „ultra specialista" bellük, a többi

tényezk elhanyagolásával, még perdönt következtetéseket se átall levonni —
még a sztratigráfiában is. Pedig hát különösen e téren, minden tényeznek

objektív számbavételére van szükség.

Éppen azért az ú. n. „apróságok": a molluscák, echinodermaták,

foraminiferák, növénymaradványok sem nélkülözhetk. És ezekben egyéb-

iránt is akad bven, mint ahogy akadt is, új és fontos dolog szisztemati-

kailag és phillogeniailag. Nem is szólva a szorosabban vett földtani

jellemvonásokról. Pl. hogy csak felemlítsem a Pecten demidátus kérdést

vagy a szénfedöben lev Pecten praescabriusculusokét, amelyre nézve

ScHRÉTER vizsgálatai kiderítették, hogy a Sajó-Egervölgyiek az egyez
szint dacára — nem ugyanazon fajt képviselik. Ellenben a pestkörnyéki,

megfelel fajok már a magasabb szinteken vannak, tehát igen könnyen

félre vezethetnek, (Megjegyzend, hogy a mélyebb szintekben is meg-

jelennek már szórványosan, tehát ugyancsak nem vehetk vezérkövületnek.)

A salgótarjáni, tipikus Pecten prescabriusculusos rétegekben érdekes

a sok Brachiopoda, valamint a riolittufaszórást mutató — rapilli darab.

A sajóvölgyi Helvétien rétegekbl egy hazánk területérl eddig

unicum csigatöredékét a Chiton miocénicus Michti sp. kaptuk; a bükki

Carbonból pedig egy Clyménea-fé\e, primitív cephalopodát, amellyel

Rakusz tagtársunk foglalkozik.

A salgótarjáni medence déli részére a Cserhát és Mátra össze-

köt hídját alkotó, zagyvái közép- és felsömiocén öblözetre különös gondot

fordítottunk. Itt éppen úgy, mint a medence többi részleténél az érdem

oroszlánrésze Harmat István ny. bányaigazgatót, buzgó tagtársunkat

illeti, aki az utóbbi évekban osztályunk többi gyjtéseibl és egyéb

munkáiból is ugyancsak kivette részét. Úgyszintén köszönet illeti e helyt
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a salgótarjáni bánya buzgó mérnöki karát, köztük különösen a korán,

ifjan elhunyt Eisele Ottó kutatásvezet fmérnököt és agilis utódát e

tisztségben: Ger Jánost. Valamint a nagybátonyiakat is, élükön érdemes

igazgatójukkal, Bortnyák Istvánnal.

A Zagyvaöblözet gazdag anyagáról már eddig is több, speciális

részletmunka jelent meg. (Schafarzik, Vadász, Strausz, Szalai, Hojnos,

SÜMEGHY, RAKUSZ Stb.)

Az szi Paleontagen-Tag nógrádi exkurziója alkalmával is, dacára,

hogy csak pár pontot tudtunk megmutatni belle külföldi szak-

társainknak, annyira elragadta ket, hogy Ábel professzor sürgsen meg-

bízta Kubacska tagtársunkat a sámsonházai törpefauna kérdésének meg-

oldásával.

A Zagyvaöbölbl való a hikkvölgy \ {Kisterenye) schlierbl — a kis

Cephalopoda-iövedék, amely Lörenthey leírta, Bpt -rákosi Sépia után a

magyar neogén második dibranchiátája. Ezt Eger kiváló és szerencsés-

kez gyjtje Legányi Ferenc volt szíves, egyéb zagyvakörnyékí kövü-

letekkel (különösen sok szép, nagy echinodermatával) ajándékozni múze-

umunknak. Valamint az egedi oligocénpalákból számos hal- és rák-

maradványt, mely utóbbiak „tengeri pókjaP igazán páratlan szépségnek.

Nevezetes új alak még a Zagyvaöbölbl az Eusiphonella mediterránea,

amelynek a genusa is új lesz, mert eddig csak a doggerból voltak isme-

retesek rokonai. Persze összehasonlító anyag s a megfelel irodalom

nélkül nehéz az ilyenek végleges eldöntése.

A baranyamegyei neogénböl Aizenpreisz Ágost orvos úrnak

köszönhetünk több pontról fleg gerincesmaradványokat.

Budapestvidéki gyjtéseinkbl is sok érdekes, ill. új alakot lehetne

bemutatni. Hiszen az ismételt gyjtések, amelyek oly fontosak a kivált

kövületeknél, majd mindig tovább fejlesztik a már kialakult képet

néhány új vonással, adattal.

Ilyenek Harmat igazgató úrnak az óbudai kiscelli agyagokban

gyjtött szép rákjai, Sépiái, Crinoideái, újabb Molluscái, Briozoái és halai

stb. A nagybátony-újlaki téglagyár agyagbányájában találta a szép Halit/le-

rium Schinzi vázat, a Bohn-félében a terresztrikus teknst stb. (Tehát

az a kiscelli agyag nem is olyan egységes, egyszer valami, ahogy eddig

gondoltuk.) A szépvölgyiben pedig a Cidaris subulüris D’ Arch. temett,

vagy hullamezt, amelynek kedvéért még a jó német paleobiologusok is

„elkövetnének" egy pár publikációt — az általok nem sokra tartott „magyar"

tárgykörbl is; dacára, hogy az nem — „Buntsandstein".

Ugyancsak Harmat igazgató úr gyjtötte a szentiváni Solymár akna

hányóján a paleocén szénközti rétegeibl a szép steknst.

Nagyon érdekesek a sashalmi kereskedelmi iskola kútjából kikerült

sírna Pectenek: a schlier, pontosabban középs helvétíen korú rétegbl,
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melyek minden eddigi szabályt megcáfolva, nem a homokos-agyagos

szintekben vannak, hanem az ezek közé ékelt, kavicsos lencsékben.

Sztratigráfiailag is nagyfontosságú az a mélyebb tengerre valló,

Pleiirotomás-Tiirritellás agyagból való fauna, amely nem valami bádeni

agyagféléböl származik, hanem a törökbálinti Pectiinciiliis obovátusos

homokkörétegek közé zárt képzdményekbl. Voltaképpen ott is, mint

legtöbb helyt Budapest körül, rendszerint az agyagok a túlnyomók és

mégis Pectunculus obovatus-o& homokkövekrl beszélünk, ill. ilyeneket

keresünk a fels oligocénben, mert pár helyen, ilyen faciesben kifejldött,

érdekes faunát találtak. Pedig ez sokszor félrevezethet. Hiszen pl, az

ÉK-i Magyar Középhegység területén, a Galga völgytl K felé ezek

hiányzanak. Pedig ott van csak igazán sok homokk a hatalmas, több

mint 300 m-t elér, glaukonitos homokk rétegcsoportban. Megjegyzend,

hogy glaukonitos homokk betelepüléseket, még a jellemz konkréciós

alakokkal is, találni helyenként a budai hegység f. oligocénjében.

(Budaörs, Torbágy.) Mindezért legjobb volna mindezeket a zavaró,

könnyen félrevezet, helyi, vagy kövületekrl vett elnevezéseket ki-

vonni a forgalomból és pontosan és közértheten az oligocénnak, vagy

miocénnek alsó, középs és fels szintjeivel, ill. az ezekre általánosabban

elfogadott szint elnevezésekkel jelölni meg az egyes szakaszokat. A lokális,

régi divatú elnevezéseket pedig csak, legfeljebb zárójelben, az esetleges

hivatkozások megértése végett.

Hisz már az osztrákok belátóbbjai is megtették azt, hogy saját

édes, kis dédelgetett gyermekükre, a „mediterránra" is kimondották a „zu

streichen“-t.‘‘*

A törökbálinti országút feltárásában (D felé) a grundi kavics fölött

észlelt, határjelz riolittufa érdekesen egészíti ki e vidék sztratigrafiájáf.

A budaörsi Cattieuben, a Pistái majortól Ny.-ra lev domborron

újabban létesített homokbánya feltárásából geologiailag is érdekes, b
Pectunculus obovatus fauna került hozzánk (egyéb fajok elég ritkák benne),

amelynek zöme sokszor majd a felismerhetetlenségig hegyesre, laposra,

ferdére stb. van nyomva — az intenzív rétegmozgások következtében.

Várpalotai szép Helvétien gyjtésnkrl is meg kell emlékezni,

amelynek jó részét Szalai kartársam feldolgozta már. Ez kivált összes-

ségével, gazdagságával és változatosságával mutatja igazi jelentségét.

Vagy pedig a specialistáknak sztratigrafiai és egyébb vonatkozásaiban.

A Helvétiennel kapcsolatban fel kell említenem, hogy 1919-ben

elhunyt, kiváló osztályigazgatónk Dr. Franzenau Ágost régi gyjtéseibl,

ill. meghatározásaiból a revíziók során elkerült anyagok közt elkerültek

még Budapest területérl is ilyenek. Pl. a mai Pákóci-iit végén a

70-es években volt Egger gyár artézi kútjából, amelyek ma, évtizedek

- (Schaffer: Verhandluiigen cl. geol. B. A. 1927. p. 86—88.)
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múlva is, újságszámba mennek. Az ö gyjtéseibl elkerült a sokat

vitatott Kostejrl több pontról szép anyag, ha nem is olyan gazdag,

mint amilyent Böttger kapott volt. Mert bizony nekünk már csak a

böngészete maradt az alagút hányóján.

Csere útján G. AsTRE-töl, a neves francia Ostrea-speciálistától

kaptunk odavaló anyagot és Hans ScHLESCH-töl islandi Pliocén Crag

mollusca faunát. A veszprémi múzeumtól kis alapgyüjteményt kaptunk

a környéki, hires triasból, fötisztelendö dr. Streda szakfelügyel úrtól

pedig, aki gazdag kül- és belföldi gyjtéseinek duplumaival igen sokszor

gondolt reánk, legutóbb is az elszakított Nyiigat-Magyarorszúg-ró\ való

anyagot.

Mindezeken kívül meg kell emlékeznem osztályunknak a Természet-

tudományi Alap-\ó\ kapott megbízásáról, amely a dunántúli bauxit-

telepekre vonatkozott. Ezzel elssorban a bakonyi és vértesi föelöfordu-

lásokat igyekeztünk begyjteni, múzeológiailag; már csak kiindulásul is

rögzíteni. Természetesen azután a többieket is.

Ezeket, amennyire lehetségeink engedik, tovább is folytatjuk. Annyival

inkább, mert e téren csak a további kutatások révén lehet a genezisre,

stb. vonatkozólag újabb eredményeket s a kérdésnek több oldalról

való megvilágítását, várhatni.

De már ezek révén is sok, fontos megfigyelést jegyezhettünk fel és

e nem gyjteményünk, amelyet maga Harassovitz professzor is többször

tanulmányozott, legalább e néhány pontról célszeren és rendszeresen

gyarapodott.

És erre, t. i. céltudatos és rendszeres begyjtésekre törekedünk

voltaképpen. Mert csak így közelíthetjük meg a célt, amelyet mai vezet-

ségünk,* is elismert és hivatalosan is kitzött, úgy nekünk, mint általában

minden egyes múzeumi tárnak és tárrészletnek, ill. osztálynak.

Hogy t. i, mindegyik, igazi, tiszta tudományos vagyis nem els-

sorban praktikus, vagy más efféle, alkalmazott irányú, kutató intézmény,

hely lehessen. Olyan, ahol mint egyik-másiknál már is meg van, meg-

találja minden kutató és kutatással foglalkozni akaró a szükséges össze-

hasonlító anyagot, útbaigazítást, irodalmat; amely kivált ilyen téren

oly óriási, hogy magányos embernek lehetetlen megszereznie, sokszor

még akkor is, ha már anyagilag talán azt hiszi, hogy bírná. Hiszen egyes

régi munkákhoz ma már nagyon nehéz hozzá jutni, és igazi, jó össze-

hasonlító anyagot ugyan a kereskedk révén nem fog kapni. Mindezeken

kívül itt megtalálja a legfontosabbat: a hazai földnek e tárgykörbe tartozó

anyagát, amellyel legelsösorban foglalkozni nemzeti kötelességünk. Még

pedig ezt, az emberi lehetségeket véve, teljesen.

Összegyüjtendö tehát a szép, reprezentáns nemzeti anyag már csak

* Hóman Báunt székfoglaló beszéde a Nemzeti Múzeumban.
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azért is, hogy a külföld rossz véleményét, amelyet „jóakaróink" oly

buzgón terjesztettek évtizedeken át, végre már elháríthassuk magunkról;

meggyz tényekkel. Még inkább természetesen a tudományos kutatási

anyag, kimeríten és alaposan. És hogy ez azután nemcsak begyüjtve,

hanem konzerválva, a feldolgozás számára elkészítve, hozzáférhetvé

téve, nyilvántartva és az idk követelményeihez képest folyton gyarapítva,

ill. kiegészítve állhasson rendelkezésre.

Hiszen hazánk földje e tekintetben oly páratlanul gazdag, hogy

vétek volna mindezt veszendbe engedni.

És csak e réven lehet szerezni igazi, tudományos összehasonlító

anyagot a rokon intézményektl. T. i. csere utján, ha van megfelel anyag

erre a célra.

E fcél révén azután elég könnyen meg lehet valósítani a második

célt is: t. i. a népmvelésit. Mert hisz’ ez, mint a legtöbb, speciálisabb

kör tudomány, tárgyi természeténél és a megfelel társadalmi elemeknek

igen különböz és sajnos, általában véve kisfokú elképzettségénél, azaz

megértési alapjánál fogva, mindez nagyon ers kiválasztással és nagyon

kis terjedelemben vihet keresztül. — Különben az óhajtott célnak az

ellenkezjét érjük el, t. i. meg nem értést, kifáradást, unalmat keltünk.

Egy mégis nagyobb kör érdekldési kört kielégít, kiválogatott és

megfelel magyarázatokkal ellátott múzeumi tár- részletre azonban ezek-

szerint feltétlenül szükség van. Ezt pedig, ha tényleg megvan a normál

anyag — elssorban természetesen a hazaiakat értve —
,
a kiválasztott

duplumokból egészen jól elérhetjük. Azonban szükséges, hogy az igazi

tudományos cél, amely szervesen illeszkedik bele úgy az összességbe,

valamint a rokon, de rendeltetésénél fogva elssorban gyakorlati vagy

oktató, nevel intézmények közé, kiegészítésül és megalapozásul oldassák

meg elssorban.

Ezt a megoldást minden gondolkodó szakembernek és mindazoknak,

akik az összefüggéseket és egymásra utaltságokat meg tudják látni saját

jól felfogott érdekükben is, de fökép a nemzeti kultúra érdekében szívvel-

lélekkel támogatni, munkálni kell.
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