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Erdély délkeleti szegletében, a történelmi Hunyad
megye déli határánál ered a Zsil két ága, a keleti a Ma-
gyar-Zsil és a nyugati az Oláh-Zsil, melyek a Szurdok-
szoros elõtt egyesülve érik el a román határt. Az 1500-
2000 méter magas hegyek határolta, festõi szépségû
völgy barnaszéntelepei már a 19. század közepén is is-
mertek voltak, de a terület �megközelíthetetlensége� le-
hetetlenné tette az intenzívebb bányamûvelést3. A Pis-
ki-Petrozsény vasútvonal 1869. évi megnyitása a szénbá-
nyászat gyors fellendülését eredményezte. A havasi ré-
teken, ahol mindaddig csak pásztorok szegényes favis-
kói és egymástól órányi távolságra várszerûen bekerített
marha-aklok álltak, most rövid idõ alatt olyan kisebb vá-
rosok nõttek ki a földbõl, mint Petrozsény, Petrilla, Vul-
kán ésLupény.Abányavállalatok, akárcsak aMÁV, egy-
forma és komfortos lakóépületeket, iskolákat, orvosi
rendelõket és templomokat építtettek a munkáskolóni-
áknak4. Az 56 km hosszú5, némi túlzással �kifogyhatat-
lannak� titulált széntelepmágnesként vonzotta ide a bá-
nyászokat a birodalom egész területérõl, akik rövid idõ
alatt kisebbségbe szorították a régi lakosságot6.

1910-re a Zsil-völgy évi 2,5 millió tonnás termelésé-
vel Magyarország harmadik legfontosabb szénmeden-
céjévé lépett elõ7. A jó minõségû, 5000-7000 kalóriás
szenet a vetélytársait a századfordulóra lesöprõ két
nagyvállalat, a Salgótarjáni Kõszénbánya Rt. és az Uri-
kány-Zsilvölgyi Magyar Kõszénbánya Rt., illetve a Kincs-
tár bányáiból hozták a felszínre8. Míg eleinte a MÁV
volt a legnagyobb felvásárló, 1914-re már Budapest és
az ország központi területeinek szénellátásában is
fontos szerepe volt a völgynek9.

Az elsõ világháború súlyos terhet rótt a szénbányá-
szatra is. A felfokozott haditermelés miatt 10-12 órára
nõtt a munkaidõ. Hiába a jól kiépített szociális háló,
ugyanúgy, mint az ipar más területein, itt is komoly gon-
dok adódtak az ellátással. A bányászok elégedetlensége
fokozódott. A termelés az erõltetés ellenére nem nõtt,
hanem csökkent, és az amúgy is szénimportra szoruló
országban a háború végéig állandósult a szénhiány10.

Ilyen körülmények között érte az 1916. augusztus
27-ei román támadás a Zsil-völgyet. Mivel a magyar ve-
zérkar egész Erdélyben csak 70 ezer honvédot tudott a
három román hadsereggel szembeállítani, az utolsó pil-
lanatban bányászokból szerveztek hevenyészett zászló-

aljakat, akik Petrozsény közelében, köszönhetõen felké-
születlenségüknek, gyors vereséget szenvedtek. Annak
ellenére, hogy a román támadás egészében rosszul szer-
vezett és sikertelen volt, a Zsil-völgyet napok alatt elfog-
lalták. Végül a szeptember közepén beérkezõ német 9.
hadsereg egységei egyheti kemény harc árán felszabadí-
tották a bányavidéket11.

Bár a hivatalos nyilatkozatok és a szaksajtó szerint a
harci események nem okoztak nagyobb károkat, és az
üzem decemberre helyreállt12, több jel mutat arra, hogy
megtörték a termelést és a háború végéig nem sikerült
visszaállítani az eredeti üzemmenetet. A problémák
egyik oka a munkaerõhiány volt13. A román támadás
ugyanis óriási pánikot és menekülést idézett elõ Erdély
határközeli területein14. A támadás hírére megkezdõ-
dött a bányászok vasúton történõ evakuálása is. A bá-
nyavállalatok másutt fekvõ telepeiken, így Brennberg-
bányán15 és Salgótarjánban helyezték el munkásaikat,
ahonnan sokan nem akartak többé visszatérni16.

A háború elhúzódásával jelentkezõ általános gazda-
sági kimerültség itt is éreztette hatását. Nem csoda hát,
hogy a helyzete miatt rendkívül elégedetlen munkásság
örömmel fogadta az õszirózsás forradalom hírét. Elõbb
1918. november 2-án Petrillán, majd a többi településen
is megalakultak a román és magyar Nemzeti Tanácsok a
Szociáldemokrata-, a Károlyi- és a Radikális Párt tagjai-
ból. November 4-én a helyi gyûlések létrehozták Petro-
zsényban központi szervüket, a Zsilvölgyi Nemzeti Ta-
nácsot, ahova minden telep 2-2 tagot delegálhatott. Bu-
dapest üdvözölte a forradalomhoz való csatlakozásukat,
egyben a termelés fenntartására, illetve fokozására kér-
te a bányászokat17. Károlyiék tudták, hogy a lehetõ leg-
fenyegetettebb helyen helyezkedik el a völgy, mely egy
lehetséges újabb román támadás esetén gyorsan elvesz-
het. Pedig Magyarországon a normális élet, vagyis a vi-
lágítás, fûtés, a kórházak és a vasúti közlekedés fenntar-
tásához elengedhetetlenek voltak a Zsil-völgyi szénszál-
lítmányok. A Károlyi-kormány ígéreteken túl nem sok
mindennel segíthetett. Garami Ernõ például táviratban
közölte, hogy nincs ok aggodalomra: �Erdélyt angol és
francia csapatok fogjákmegszállni�, aminek vajmi kevés
realitása volt18. Valójában egyedül a Havasalföldet 1916
óta megszállva tartó német Mackensen-hadsereg vá-
lasztotta el a románokat Dél-Erdélytõl, akik november
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10-én ismét beléptek a háborúba19, s a kétéves megszál-
lás után közismerten romokban heverõ gazdaságuk és
az ordító szénhiány miatt elsõdleges hadicéljaik között
jelölték meg az erdélyi széntelepek megszerzését20. To-
vábbi biztosítékokat vont meg az antant és Ma-
gyarország között Belgrádban, 1918. november 13-án
megkötött fegyverszünet is, mely elrendelte a magyar-
román és a magyar-szerb határtól számított 15 km-es
sáv katonai kiürítését21. Bár a konvenció kimondta,
hogy a demarkációs vonalnak tisztán katonai jellege
van, tehát nem tekinthetõ politikai vagy gazdasági ha-
tárnak, azonban a Zsil-völgy legtávolabbi települése is
alig volt 20 km-re a román határtól, így támadás esetén
a terület veszte elõre látható volt22.

Persze Petrozsényban nem voltak ennyire tájékozot-
tak a külpolitikai helyzetet illetõen, ezért a Nemzeti
Tanács optimista szellemben kezdett a mindennapi élet
szervezéséhez. Mindenekelõtt a rendfenntartásról kel-
lett gondoskodni, a leszerelõ katonaságtól a pol-
gárokból és bányászokból alakuló nemzetõrség vette át a
fegyvereket. Õk, illetve a Nemzeti Tanácsra felesküdött
csendõrség közös járõrei ügyeltek a települések, illetve
a vasút biztonságára, míg a határt a határõrség bizto-
sította23. A novemberi üléseken tárgyaltak az alacsony
bérekrõl, központilag megszervezték az élelem- és ruha
ellátást. Maximálták az árakat, és 8 órára csökkentették
a munkaidõt. Alkoholtilalom feltételével megnyittatták
a kávéházakat és vendéglõket. Egyben ellenõrzésük alá
vonták a Magyarország felé induló szénvonatokat, a
személyszállításban utazási tilalmat vezettek be24.

A Nemzeti Tanácsról meg kell jegyezni, hogy össze-
tétele reprezentálta a völgy társadalmát, a polgári és a
szociáldemokrata küldöttek között állandó viták zajlot-
tak. Ezek tárgya többnyire a munkásság hatalmi része-
sedése körül forgott. A munkásság korlátozása mellett
elsõsorban a polgárõrséget szervezõ hazafias érzületû
Maderspach Viktor százados szólalt fel, akit a Tanács ra-
dikalizálódásakor eltávolítottak pozíciójából25.

A Kárpátok túloldalán tartózkodó Mackensen-had-
sereg vezérkara már a november 11-ei német kapitulá-
ció elõtt elkezdte szervezni egységeinek Kárpátokon
való átvonulását, illetve hazaszállítását. A petrozsényi
tanács részérõl Maderspach egyeztetett ez ügyben az il-
letékes parancsnokságokkal. A Szurdok-szoroshoz fel-
vonult 19 ezer katonát kitevõ, két német hadosztály át-
vonulása november 12-én kezdõdött meg. A részletek-
ben is hatalmas embertömeg nem tudott rögtön tovább-
haladni, ezért a középületekben kellett õket elszállásol-
ni, a konfliktusok elkerülése végett élelmezésükrõl is a
Tanácsnak kellett gondoskodnia26.

A románok Székelyföldre való betörésének híre ag-
godalommal töltötte el a petrozsényiakat. Hiába kérték
Budapest segítségét a védelem megerõsítésére, a Had-
ügyminisztérium közölte, hogy a terület a belgrádi kon-
venció értelmében kiürítendõ, még a védelem gerincét
jelentõ határõrök is kivonulási parancsot kaptak. Így a
közelgõ román támadással csak a polgárõrség volt
szembeállítható27.

Úgy tûnik, hogy november közepére elmérgesedett
a viszony a Petrozsényi Nemzeti Tanács és amagyar kor-
mányszervek között, ami a Tanács balra tolódásához,
végül pedig a Budapesttel való szembehelyezkedéshez
vezetett. E folyamat része az a részleteiben nem tisztá-
zott eset, melynek során a magyar kormány által a szén-
vonatok biztosítására Petrozsényba küldött páncélvonat
tûzharcba keveredett a polgárõrséggel28.

1918. december 1-jén Gyulafehérváron az erdélyi
román küldöttek kimondták Erdély egyesülését Romá-
niával, egyben saját kormányszerveket is választottak.
Ezzel a Zsil-völgy elméletileg politikai elszigeteltségbe
került, de ez még nem okozott érezhetõ változást.

AMackensen hadsereg végoszlopai december 4-ére
elhagyták Brassó és Petrozsény környékét, vagyis meg-
nyílt az út a román csapatok elõtt. Azonban a dél felõl a
völgybe vezényelt ezredben lázadás tört ki, ezért a
román vezérkar északról Piski felõl akarta megszállni a
bányákat29. Elgondolásuknak megfelelõen 1918. de-
cember 12-13-án, éjjel 200 román katona elfoglalta a
Piski vasútállomást, ezzel elzárták az utat a Budapest
irányába induló szénvonatok elõtt. A vasúti dolgozók
tiltakozását erõszakkal törték le, és felkészültek a Zsil-
völgy pacifikálására30. Ezt sürgette a Budapesten a ma-
gyar kormány és az antant misszió között folyó tárgyalá-
sok híre is, ugyanis a misszió vezetõje, Vix alezredes a
belgrádi konvenció rendelkezéseinek megfelelõen haj-
lott a szénkincs magyarok és románok közötti megosz-
tására, amirõl a románok hallani sem akartak31.

Eközben a petrozsényi bányászok helyzete tovább
romlott, elkeseredettségükben utópisztikus tervezgetés-
be kezdtek. A magyar és a román Nemzeti Tanács
december közepén együttes ülésén mondta ki, hogy
csak olyan államhoz csatlakoznak, mely teljesen
kielégíti a munkások érdekeit; ha pedig ilyen állam nem
lesz, �Petrozsény önálló köztársasággá alakul�. A reali-
tásérzék teljes hiányát jelzi, hogy egyesek felvetették,
hogy a völgynek autonómiára kell berendezkednie, hi-
szen a szénért minden árucikket megkaphatnak32.

Felmerül a kérdés, miért nem rohanták le a romá-
nok Petrozsényt? A román királyi hadsereg állandó lét-
számhiánnyal küszködött, a már elfoglalt területeket
csak az erdélyi román nemzetõrök segítségével sikerült
hellyel-közzel ellenõriznie. Román szempontból nem is
a bányász szervezkedés ereje és mérete volt veszedel-
mes, hanem annak híre. Félõ volt ugyanis, hogy a petro-
zsényi példán felbuzdulva más települések munkássága
is beszünteti a termelést33. Ezért a gyulafehérvári ro-
mán Kormányzó Tanács mielõbb, tárgyalásos úton kí-
vánta meggyõzni a munkásokat, mert a román csapatok
vasúton való mozgatásához és a már korábban említett
okokból elengedhetetlen volt a széntermelés folyama-
tossága. A bekerítettségüket felismerõ bányászküldöt-
tek a 8 órás munkaidõ, a gyülekezési és egyéb szerzett
jogok garantálása ellenében beszüntették az ellenállást.
1918 utolsó napjaiban a román hadsereg kisebb egysé-
gekkel megszállta a völgyet. A valódi pacifikáció 1919.
január 3-án Petrozsényban, a bányászok által felhalmo-
zott fegyverek összegyûjtésével indult. Miután a kato-
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nák begyûjtötték a puskákat, a házak fosztogatásába
kezdtek. A tiltakozásul sztrájkba lépõ munkásság ekkor
még megelégedett értékei visszaszolgáltatásával. Né-
hány nappal késõbb azonban egy újabb jogsértésre a
vulkáni bányászok már fegyverrel válaszoltak. A Lu-
pényra is kiterjedõ felkelést az ezúttal már nagyobb erõ-
ket összpontosító román hadsereg napokon belül le-
verte, s egyben az egész völgyet ellenõrzése alá vonta. A
megtorlás enyhe volt, a Romániában érvényben lévõ
statáriális bíráskodást ezúttal mellõzték, a felkelõk ve-
zetõit börtönbüntetésre ítélték. Ebben nagy szerepe le-
hetett a termelés védelmének, ugyanis már januárban
megkezdõdött a bányamunkásság elvándorlása, amit a
románok minden lehetséges módon, de sikertelenül
próbáltak akadályozni. Január közepére a megszállók
módszerei teljesen eldurvultak34. Általánossá vált a bot-
büntetés, a pofozás, a korbácsolás és az internálással va-
ló fenyegetõzés35. Az ellenõrzést ennek ellenére is tö-
megesen kijátszó magyar bányászok az anyaországban
próbáltak szerencsét � jóval nagyobb sikerrel, mint az a
több ezer erdélyi menekült, akik Budapest és más nagy-
városaink külterületein évekig vasúti vagonokban ten-
gették az életüket. A bányavállalatok repatriált bánya-
mérnököket fogadtak fel az Erdélybõl jövõ bányamun-
kások szerzõdtetésére, akik szakértelmüknél fogva akár
válogathattak is a lehetõségekbõl36.

A Zsil-völgyi szénbányák magyar korszakát a román
kormány 1919. március 1-jei határozata zárta le. A hatá-
rozat kimondta, hogy a bányák, melyek addig a magyar
állam tulajdonában voltak, a román állam tulajdonába
mennek át, azokat pedig, amelyek addig magyar
részvénytársaságok tulajdonai voltak, zár alá veszik37.
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16 ABányászati és Kohászati Egyesület 1918. február 17-ei lu-
pényi ülésérõl készült jegyzõkönyvbõl is az derül ki, hogy
nem állt helyre a támadás elõtti állapot. Az ellátás nehéz-
kessé vált, a termelés pedig visszaesett. Bajkó Andort az
ülésen külön dicséretben részesítették, mert a támadás ide-
jén megmentette az egyesület pénztári készletét. A jegyzõ-
könyvet kivonatosan közli: BKL. 1918. június 1. 187. o.

17 Bajkó. 1. o.
18 u. o. Garami táviratának annyi valóságalapja volt, hogy a

belgrádi fegyverszüneti tárgyalásokon felmerült a francia
csapatok bevonulása, de végül ez csak a Bánátban valósult
meg. Hornyák Árpád: Magyar-Jugoszláv diplomáciai kap-
csolatok 1918-1927.Újvidék. 19-23. o.

19 Fráter Olivér: Erdély román megszállása 1918-1919-ben. In:
Kisebbségkutatás. 2000. 2. szám. (Továbbiakban: Fráter)
248. o.

20 Romániában olyan nagy volt a szénhiány, hogy a mozdo-
nyokat szén és fa vegyes tüzelésre építették át. A gazdasági
problémák és a magyarok kivételesen gyenge katonai hely-
zete mellett még egy tényezõ sürgette a román csapatokat.
Az erdélyi román szociáldemokraták, bár Erdély önállósá-
ga és hosszú távon a Romániához való csatlakozás mellett
voksoltak, a Romániában uralkodó antidemokratikus
viszonyok miatt azt igyekeztek késõbbre halasztani. Palotás
Emil: Kelet-Európa története a 20. század elsõ felében. Bu-
dapest. 2003. 199-207. o. és Raffay Ernõ: Erdély 1918-1919-
ben. Budapest, 1987. (Továbbiakban: Raffay) 206. o.

21 Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában
1914-1945.Debrecen, 1998. 35. o.
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22 A konvenció idevonatkozó részeirõl és a katonai erõviszo-
nyokról lásd: Fráter. 246-249. o.

23 Minderre szükség is volt, mert több alkalommal is elõfor-
dult, hogy a kincstári raktárakat felfegyverkezett románok
próbálták feltörni. Bajkó. 2. o.

24 Petrozsény és Budapest tárgyalásain a szénszállítmányok
biztosításának jutott a fõszerep. A magyar kormány foko-
zódó aggodalma érthetõ volt, hiszen a szerb csapatok rövi-
desen elfoglalták a pécsi szénmedencét, s ezzel a Zsil-völ-
gye vált a fõváros legfõbb energiaellátójává. Raffay. 200-
201. o.

25 Bár a helyi románok saját nemzeti tanácsokat alakítottak, a
magyar tanácsokkal harmonikus viszonyban mûködtek.
Bajkó Andor szerint etnikai összetûzésekre elsõsorban kül-
sõ erõk hatására került sor. Ilyenek voltak a Barcsay- és az
Ajtay-féle szabadcsapatok, melyek eltávolításáról 1918. no-
vember 16-án határozott a Nemzeti Tanács. Forrás: Bajkó.
4. o. BajkóAndor 1974. november 9-én lejegyzett önéletraj-
zában forradalmi mûködése legfontosabb eseményének azt
tartotta, �hogy a Maderspach százados vezetése alatt álló so-
viniszta, harcias szellemû társaság leszerelésével megakadá-
lyoztuk, hogy a magyarok és románok egymással összecsapja-
nak�.Az önéletrajz megtalálható: KBMD10-83.367.1. (To-
vábbiakban: Bajkó önéletrajza)

26 Bajkó. 3. o.
27 u. o. 4. o. A hadmûveletekrõl lásd: Fráter. 250. o.
28 Bajkó. 4-5. o.
29 Fráter. 253. o.
30 Raffay. 201. o.
31 Raffay. 209. o.
32 u. o. 201. o. Talán a feszültség növekedésének, vagy �öncen-

zúrázásnak� tudható be az, hogy Bajkó Andor november
27-e után csak két alkalommal írt naplójába (1918. decem-
ber 27-én és 1919. január 11-én), s hallgatásba burkolózik
az események kiélezõdésével kapcsolatban.

33 Fráter. 254. o.
34 Ezúttal a román kormány aggódott a széntermelés folya-

matosságáért, és ez az aggódás fordult türelmetlenségbe. A
sors iróniájaként a zsili szén biztosította a román hadsereg
csapat-, illetve utánpótlás-szállításait, s közvetve Erdély
megszállásának sikerét is. Raffay. 212. o.

35 u. o. 201-203. o.
36 1920-ban maga Bajkó Andor is repatriált, és a Magyar Ál-

talános Kõszénbánya Rt.-hez (MÁK Rt.) szerzõdött. Itt
Vida Jenõ � a vállalat vezérigazgatója � a menekült bányá-
szok MÁK Rt.-hez �gyûjtésével� bízta meg. Forrás: Bajkó
önéletrajza.

37 BKL. 1919. március 1. 74. o.

SCHULLER BALÁZS végzõs történészhallgató a Pécsi Tudományegyetemen, a soproni Központi Bányászati
Múzeumban adattárkezelõként, majd 2005. júniustól muzeológusként dolgozik. Kutatási területe: német törekvések a
magyar gazdasági potenciál kisajátítására, áttelepítésére, illetve rombolására a második világháború utolsó éveiben,
különös tekintettel a bányászatra.

Könyv- és folyóiratszemle
Egy földtörténeti korszak elnevezése

Dr. Galácz András okl. geológus, egyetemi tanár (ELTE,
Õslénytani Tanszék, Budapest) a Természet Világa címû folyó-
irat 2005. évi áprilisi számában �Ediakara � új név a geológiai
kortáblázatban� címen a geológia olyan eseményérõl számol
be, amelyre 1891 óta nem volt példa. A földtudományi szak-
emberek világszervezetének (IUGS) Nemzetközi Rétegtani
Bizottsága 2004 márciusában jóváhagyta, hogy új idõszaknév-
vel lássák el a földtörténeti idõ eddig csak lazán meghatáro-
zott egyik idõszakát. Ez a kambriumot megelõzõ, prekambri-
um névvel összefoglalt több száz millió évvel ezelõtti kor hoz-
zánk legközelebbi szakasza, a 620 és 542 millió év közötti idõ-
tartam. Ezt a jövõben Ediacara-nak (vagy a szokásos magyar
átírásban ediakarának) kell nevezni.

Az Ediacara-hegységi felfedezésekrõl 1947-ben tettek elõ-
ször említést, amikor ott egy meglehetõsen ellenálló homok-
kõ rétegeinek felszínén érdekes lenyomatokat találtak. Vizs-
gálat alapján kiderült, hogy a leletek a kambriuminál idõseb-
bek. Ez az ún. Ediacara-fauna azóta a világ más pontjain is
elõkerült. A fauna általános jellegei a nagy méret (a legna-
gyobb példányok közel 1méteresek), a lágy, szilárd váz nélkü-
li testfelépítés. Az Ediacara-faunák igen sokáig stabil öko-
szisztémát alkottak, ám néhány tízmillió éves pályafutásuknak
hirtelen szakadt vége, a prekambrium végén teljesen eltûntek.

Az ediakara idõszaknév bevezetése korszakalkotó mozza-
nat a rétegtani nevezéktan fejlõdéstörténetében. Elõször for-
dul elõ ugyanis, hogy egy nagy, idõszakszintû rétegtani egysé-

get nem az élõvilágban mutatkozó nagyobb vagy kisebb válto-
zással, hanem egy környezeti eseménnyel, illetve az ezt tükrö-
zõ kõzettani-üledékföldtani változással definiálnak. Az edia-
kara idõszak ugyanis a meghatározás szerint nem az
Ediacara-típusú fosszíliák fellépésével kezdõdik, hanem 50
millió évvel korábban, abban az idõpillanatban, amikor a dél-
ausztráliai Flinders-hegyvonulat Enorama-szurdokában talál-
ható kõzetsorozatban eljegesedés során keletkezett kõzetekre
egy ezektõl nagyon eltérõ mészkõréteg települ.

Az ediakara idõszak végét nem kell definiálni, hisz ez
megegyezik a kambrium idõszak alsó határát kijelölõ ese-
ménnyel. Ez nemmás, mint egy nyomfosszília, a Phycodes pe-
dummegjelenése a típusszelvénynek választott newfoundlan-
di (Kanada) kõzetsorozatban.

Meg kell említeni, hogy a prekambrium záró szakasza, a
proterozoikum legfiatalabb szakaszának eddig nem ajánlot-
tak specifikus nevet, holott gyakorlatilag ugyanerre az idõ-
szakra már volt széles körben elfogadott elnevezés. A nevet �
vendi idõszak, vagy vendium � elõször Borisz Szokolov szovjet
geológus 1952-ben javasolta. Sajtóinformációk szerint ezért
elképzelhetõ, hogy Oroszországban figyelmen kívül hagyják
az új hivatalos elnevezést.

Galácz professzor szerint az új elnevezés tovább serkenti
a prekambriumi kutatásokat. Nõni fog az igény, hogy minél
több területre nézve igazolják az új idõegység tartalmát, sza-
porítsák a radiometrikus méréseket, kutassanak újabb fosz-
szília-lelõhelyek után.

Károly Ferenc


