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Jég alatt ordítani
(Szeles Judit: Ilyen svéd) 

Apa külföldi,
anya is külföldi,

én is külföldi vagyok
most,

pedig svédek vagyunk.
(Siv Widerberg)

Szeles	Judit	első	kötete,	az Ilyen svéd	a	Fiatal	 Írók	Szö-
vetségének	Hortus	Conclusus	sorozatában	jelent	meg.	„Zárt	
kert”,	a	katolikus	 lexikon	 így	oldja	 fel	az	érdeklődő	olvasó	
számára	a	latin	kifejezést.	Az	Ilyen svéd	enklávészerű	szöveg-
kompozíciói,	 erősen	 szimbolikus	 megnyilvánulásai	 bizony	
előhívják	a	szelekciós	elvként	megjelölt	cím	jelentésárnyala-
tait.	A	kötet	merev	statisztikái,	dogmatikus	kopogása,	a	mo-
notónia	 párhuzamos	 futamai	 nemcsak	 izgalmas	 plasztikává	
változtatják	saját	 terüket,	de	kényszeres	 ismétlődéseikkel	el	
is	hagyják	önelvűségük	bűvkörét.	A	szabályosság	tébolyában	
átlépik	az	őket	definiáló	közeget.	Szeles	érdekes	keresztmet-
szetbe	helyezi	az	Ilyen svéd	verseit.	A	dermedésből	megéle-
dő	versvilágok	egyedi	időtávlatot	kapó	genezisét	ötvözi	egy	
időtlen,	mégis	a	jelen	felé	mutató	szociotablóval.	

Az Ilyen svéd kegyetlenül	játékos	kötet.	Húsig	szab	a	lát-
szólag	 semlegesség.	 Ebben	 a	 szövegben	mindenki	 svéd.	 És	
valójában	hamar	észleljük,	hogy	a	szövegen	kívül	is	az.	Én	is,	
ő	is,	ti	is,	vagyis	mi	mindannyian.	De	svéd a kurd kebab / svéd 
a jugoszláv hajógyári munkás / svéd az orosz prostituált / svéd 
a görög orvos / svéd a franciakrémes / svéd a királyi család / 
svéd a szomáliai bevándorló / svéd a roma kisebbségi / svéd a 
zsidó kisebbségi / svéd a finn kisebbségi / svéd a számi kisebb-
ségi (Vándorlók).	S	bár	a	kötet	témájában	s	helyrajzi	számában	
Svédországra	exponál,	magyar	nyelvűsége	miatt	nem	egyezik	
ki	csupán	a	Skandináv-félsziget	földrajzi	határaival.	A	versek	
egyáltalán	nem	teszik	könnyen	értelmezhetővé	a	távolságot	és	
a	különbségeket	országok	és	emberek	között.	A	szövegek	pont	
ebből	az	elegyidentitásból	szólalnak	meg.	Jóllehet	a	biográfiai	
szerző,	Szeles	Judit	2003-tól	a	svédországi	Strömstadtban	él,	
láthatóan	a	költözés	és	életmódváltás	nem	tudott	annyira	drasz-
tikus	és	elvágó	lenni,	hogy	a	magyar	közéletiség	ne	hallatszód-
jon	át.	A	távolság	sem	jelent	feltétlenül	meghaladást	vagy	olyan	
reflexiót,	amelyhez	rögtön	a	belátás	is	párosul.	Svédországban 
a tizenkilencedik század óta / italdiszkontban lehet csak alko-
holt kapni / amikor eldöntötte az állam / hogy ráteszi a kezét 
az alkoholra / még nem gondolta / hogy ezzel nem csökken a 
fogyasztás / csak magányosabbak lesznek az alkoholisták / és 
megnövekszik az alkoholcsempészet (Alkohol). 

A mindenki lehet svéd	 ismétlődő	 szövegformulájának	
megengedő	égisze	alatt	a	versek	észrevétlenül	egymásra	ol-
vassák	a	különböző	nációkat.	A	svédség,	mint	téma,	itt	nem	
elsősorban	 egy	 bizonyos	 nép	 sajátosságait	 foglalja	 össze.	
Persze	 van	 itt	 Nagy	 Szampi,	 Bratt-rendszer,	 vérpalacsinta,	
számik	és	 faszag,	 történetüket	vesztett	kakasok	a	 templom-
tornyokon,	de	ezek	sokkal	inkább	a	kötet	nyelvi	jellegzetes-
ségét	adják,	és	nem	a	nemzeti	árnyalatát.	A	specifikum	nem	
úgy	 jelenik	meg,	mint	 a	másoktól	 való	különbözés	pozitív,	
kollektív	 és	 egyéni	 identitást	 megerősítő	 önvonatkoztatá-
sa.	A	mindent	 és	mindenkit	magába	olvasztó	 svéd	 jelző	 az	
idegenség	metaforájává,	az	idegen	perspektívájává	válik,	és	
valahogy	 engedékenységében	 majdnem	 olyan	 félelmetes,	
mint	a	zárt	kollektívák	kirekesztő	hangos	vezényszavai.	Eb-
ben	a	térben	az	azonosságok	és	különbségek	ugyanannak	az	
egszisztenciális	szorongásnak	lesznek	a	különböző	módoza-
tai.	Ki	vagyok	én	a	világban?	Tudok-e	egy	lenni	a	sok	közül?	
Hová	tartozom?	Mit	mondanak	rólam	a	statisztikák?	Mit	nem	
mondanak	rólam	a	statisztikák?	A	versbeszélő	személytelen-
nek	tűnő,	mégis	mindent	átható	ottléte	hamar	akklimatizálja	
az	 olvasót.	A	haza	már	 nem	válasz	 semmire,	 az	 otthon	 fo-
lyamatos	kérdés.	Bár	mindenki	svéd,	ezzel	a	svédséggel	nem	
jár	együtt	értékítélet,	se	a	hazaversektől	megszokott	múltdi-
csőítés.	Épp	ellenkezőleg.	Az	állandó	recitálás	kiürít	minden	
pátoszt,	vagy	elsődleges	hazakonnotációt,	és	egy	olyan	(lát-

szólag)	motiválatlan,	de	mégis	szuggesztív	magatartást	köz-
vetít,	amely	a	hazát	egy	problematikus	élettérként	fogalmazza	
újra.	Ez	a	tér	ugyanannyira	magyar,	mint	svéd.	Vagy	éppen	
kanadai,	ha	egy	másik	Svédországban	élő	magyar	költő	ver-
sét	 idézem	fel,	amely	ennek	a	kötetnek	tulajdonképpen	egy	
látens	 genezis	 verseként	 is	 olvasható.	 kanadában mindenki 
kanadai / kanadában kanadai évek múlnak / híres a kanadai 
éhség a kanadailag fagyasztott kanadai vér / velőscsont máj 
és vese a kanadai szárított gyümölcs / kanadában mást sem 
hall a kanadai / csak azt hogy kanada kanada / a kanadai kí-
nai is kanadai (Domonkos István: Kanada).	A	homogenizált,	
globalizált	világ	ironikus	olvashatósága	kiszakítja	a	verseket	
az	 államgépezet	 nacionalista	 kényszerei	 alól.	 A	 biztosnak	
tűnő	jelző	és	a	folyton	váltakozó	jelzett	mutatják,	hogy	azt,	
mit	hazának	hívunk,	talán	mégsem	az	örök	állandók,	hanem	a	
jóval	instabilabb	változók	összegzik.	A	versek	önmozgásából	
is	jól	látszik,	hogy	bár	grammatikailag	a	svéd	mindig	megelő-
zi	az	általa	jelzettet,	mégis	mintha	folyton	csak	kergetné	őket.	
Önmagában	mintha	nem	volna	jelentése	(jelentősége?).	Van	
egyfajta	másodidejűsége,	utózöngéje.	Mint	ahogy	a	címben	
a	második	helyre	csúszva	várja,	hogy	a	versek	megmondják,	
hogy	(m)ilyen.	Csakhogy	a	kötet	választott	nyelve	egyáltalán	
nem	megengedő.	A	statisztikák	elváráshorizontja	ellentmon-
dásossá	 teszi	 a	 hirdetett	 engedékenységet.	Vonalat	 húznak,	
miközben	 tükröt	 tartanak.	 A	 statisztika	 Svédország	 vállalt	
lelkiismerete,	 ugyanakkor	 nagyon	 látványos,	 hogy	 melyek	
azok	a	pontok,	ahol	elnémul.	Éppen	ezért,	az	Ilyen svéd azt 
kérdezi	tőlem,	mi	az,	ami	kontrollálható?	Sőt	hatványoz.	Mi	
az,	ami	a	kontrollt	kontrollálja?	A	térben,	ahol	mindenki	svéd,	
hol	 is	vannak	a	határok?	A	dermedésben,	a	sötétben,	az	ál-
talános	 jólétben	nem	 látszanak	különbségek.	középszerűnek 
muszáj lenni / nem szabad sem túl rosszul, sem túl jól telje-
síteni / semmiképp sem szabad kilógni a sorból / ezt már az 
egyház is megmondta / vagy még korábban a vikingtörvény 
/ a közös kupából / csak annyit lehet kortyolni / hogy min-
denkinek jusson és maradjon a mézsörből (Hétköznapok). A 
középszerű	pozícionáltság	tragédiája,	hogy	miközben	békén	
hagy,	formátlanná	is	tesz.	Ahogy	a	statisztikák	is	egybetarta-
nak,	megszelídítik	az	embert.	A	humanitás	 leszázalékolt	ol-
vasataként	(nép)lélektani	látleletet	adnak,	a	kijelölés	ellenére	
a	 nacionalizmus	 bármilyen	 látszata	 nélkül.	 Az	 elszabadult	
közlések	egymásba	illesztik	a	kávéfogyasztás,	a	szaunázás	és	
az	öngyilkosság	statisztikáit,	egymásba	a	nappalt	az	éjszaká-
val,	a	jeget	az	olvadással,	annyira	közel	vetítik	egymáshoz	a	
különböző	dolgokat,	hogy	már	semmi	sem	világos.	Kiderül,	
hogy	a	 tisztaság	éppoly	átláthatatlan,	mint	a	káosz.	Hogy	a	
tisztázás,	sokszor	elkenés.	Hogy	a	rend	és	rendezettség	úgy	
uniformizál,	hogy	eltompítja	az	egyediség	éleit.	a személyzet 
nem szolgálta ki / Diana Nymant / (…) a félreértést az okozta 
/ hogy Diana Nyman / a svédországi romák / népviseletébe 
volt öltözve / (…) Svédországban úgynevezett / fehér könyvet 
adnak ki / abban az esetben / ha az állam valamit / tisztázni 
akar (Szürke irodalom).

A	kötet	legnagyobb	erőssége	az	anomáliává	alakuló	enge-
dékenység	megszólaltatása,	vagy	még	pontosabban	az	erről	
való	 hallgatás	 felerősítése.	A	 személyesség	 ballasztjától	 le-
csupaszított	 mondatok	 szabadsága	 nem	 tudja	 ellensúlyozni	
a	 folyton	beakadó-újrakezdődő	mondatok	 rezignált	 tónusát.	
A	 végtelenített	 futamok	 a	 bennük	 létrejövő	 redundanciák	
okán	kiszakadnak	a	sterilitás	uralkodó	szövegkörnyezetéből,	
s	már	nem	képesek	(s	az	iróniában	közvetített	alkotói	szándék	
szerint	nem	 is	akarnak)	a	 statisztikák	személytelen	hangján	
közölni.	A	kordában	 tartott	 indulatok	megfolynak	 a	 szöveg	
grammatikai-stilisztikai	 megoldásaiban.	 Olvadásnak	 indul	
minden,	 csöpög	 és	 nyomot	 hagy.	Nyomot	 a	 fehér	 papíron,	
amit	a	svédek	a	tisztázás	felületeként	használnak.	az olvadás 
után jöttek az első bevándorlók / Svédországban mindenki 
bevándorló / kezdve az első germán törzsekkel és a számikkal 
/ majd a holland hajóépítőkkel, franciákkal / és végül a szo-
máliaiakkal, etiópokkal / Svédországban mindenki svéd / svéd 
az, aki svédül beszél / a bevándorlók nyolcvan százaléka be-
széli a svédet (Vándorlók) 

Az	elválaszthatatlanság,	az	egybefolyás,	a	nyelv	és	nyelv-
telenség	 problémájához	 kapcsolódnak	 a	 kötet	 rendkívül	 jól	
komponált	 ismétlésszerkezetei.	Szeles	verseiben	ugyanis	az	
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(1933–2013)	 életművét	helyezi	 a	figyelem	középpontjába.	
De	 ki	 volt	 Marsall	 László?	A	 kérdést	 azért	 kell	 feltenni,	
mert	korunk	szellemi	közegében	a	jelentős	életművek	is	el-
sikkadhatnak.	Tegyük	hát	fel	még	egyszer	a	kérdést!	Ki	volt	
Marsall	László?	Kossuth-díjas	költő,	kortársunk,	aki	fontos	
művekkel	 írta	 be	magát	 korunk	 irodalmába.	A	 pályaképet	
felvázoló	Életrajz című	fejezet	még	a	járatlan	olvasót	is	kí-
váncsivá	teheti.	Aki	ezt	elolvassa,	az	szükségképpen	száza-
dunk	viharos	történelmével	is	szembesül.	A	külső	valóság	és	
az	arra	adott	létválasz	sokat	elmond	Marsall	László	szemé-
lyiségéről,	amely	a	rendszerrel	való	konfrontálódás	helyett,	
rímelve	 a	Hamvas	Béla-i	 és	Weöres	Sándor-i	 gyakorlatra,	
kitörési	pontnak	a	felfelé	vezető	út	lehetőségére,	a	valóság	
fölé	emelt	absztrakcióra	fókuszál.	A	költőt	részben	matema-
tikai	érdeklődése	óvta	meg	attól,	hogy	a	vizslató	és	minden-
hol	ellenséget	gyanító	politika	nagyítója	alá	kerüljön.	Sturm	
László	pontosan	ábrázolja	azt	a	szellemi	érdeklődést,	amely	
végül	 a	 költészet	 irányába	módosítja	 a	matematika–fizika	
szakos	egyetemi	hallgató	pályáját.	Marsall	László	–	ez	ak-
koriban	viszonylag	ritkán	fordult	elő	–	a	reáliák	területéről	
érkezik	a	költészetbe.	Ez	a	személet	alapvetően	meghatároz-
za	életművét.	Weöres	Sándor,	amikor	pártfogásába	veszi	a	
nála	kopogtató	ifjút,	alighanem	ezt	a	szemléleti	újdonságot,	
eredetiséget	is	érzékeli.	

Sturm	 László	 könyve	 jól	 áttekinthető	 módon,	 lineáris	
időrendben	tárgyalja	a	költő	életművének	alakulását,	irodal-
mi	befogadásának	folyamatát,	különös	tekintettel	a	művek	
kritikai	 visszhangjára.	Az	 összkép	 kialakítása	 természete-
sen	 a	 kritika	 kritikája	módszerével	 történik,	 hiszen	 az	 év-
tizedek	 mélyéről	 előkerült	 vélemények	 esetlegessége	 és/
vagy	időtállósága	is	az	elemzés	fókuszába	kerül.	Így	van	ez	
Marsall	László	 nagy	 reményeket	 támasztó	pályakezdésére	
vonatkozólag,	 tehát	 a	Vízjelek	 című	verskötettel	 (Szépiro-
dalmi	Könyvkiadó,	1970)	kapcsolatban	is,	amelynek	egyik	
legfőbb	újdonsága,	mint	ezt	Sturm	László	pontosan	okada-
tolja,	 a	 kozmikus	 nézőpont	 volt:	 „A	 kozmikus	 szemszög	
átvilágítja	a	valóságot.	Az	ebben	való	időzést	nevezi	Ham-
vas	múzsaiságnak.	Marsall	 ezt	 a	 fenti	 világot	 hol	 a	mate-
matikával,	hol	az	angyalok	feltűnésével	érzékelteti.	A	tiszta	
látás	maszknak	mutatja	az	álvalóságban	fölvett	szerepeket.	
Ez	jobbára	Marsall	László	első	kötetében	válik	kiemelt	té-
mává.”	Sturm	László	elemző	megközelítése	alkalmas	arra,	
hogy	az	életmű	teljes	ívére	fókuszáljon	az	olvasó,	és	ezáltal	
érzékelje	e	líra	fejlődésének	ívét,	növekedési	tervének	igazi	
természetét. 

Marsall	költői	kibontakozása	időtálló	szellemi	fundamen-
tumra	 épül.	Az	 elemzés	nagy	 érdeme,	hogy	 erre	 építi	 fel	 a	
következő	 kötetek	 bemutatását.	 Az	 egymást	 magyarázó,	 a	
költő	világképét	folyamatosan	tágító	kötetek	a	koncentrikus	
körhöz	 hasonló	 logikával	 vezetnek	 a	 személyiség	mélyebb	
megértéséhez.	 Az	 1991-ben	 megjelent	 Holdraforgó	 című	
válogatott	 verskötet	 (Orpheusz	Könyvkiadó),	 és	 a	már	 em-
lített	 Vízjel című	 kötet	 mellett	 a	 Szerelem alfapont	 (Szép-
irodalmi	Könyvkiadó,	1977),	a	Portáncfigurák	 (Szépirodal-
mi	Könyvkiadó	1980),	 az	Egy világ mintája	 (Szépirodalmi	
Könyvkiadó,	1987)	és	nem	utolsósorban	a	Negyvenegy öre-
gek (Magvető	Kiadó,	1988)	című	verskötetek	anyagára	épül.	
Sturm	 László	 nem	 elégszik	 meg	 a	 felszín	 bemutatásával.	
Számos	verspéldán	keresztül	igazolja	a	szintézisként	kikere-
kedő	Marsall-képet.	 „Ha	nem	menedék	 a	matematika	 sem,	
ha	 nincs	 olyan	 világ,	 ahová	 elmenekülhetnénk	 a	 tolakodó	
hétköznapokból,	akkor	nézzünk	szembe	velük.”	A	realizmus	
beáradása	a	korszak	verseibe	mégsem	jelent	megállapodást,	
hiszen	e	 líra	egyik	 legfontosabb	kulcsszava	éppenséggel	az	
„áramlás”.	Az	 életműösszegző	 elemzés	 kötetről	 kötetre,	 de	
oda-	 és	 visszautalásokkal	 se	 takarékoskodva,	 meggyőzően	
igazolja	 a	 tanulmányíró	 koncepcióját.	 Ezzel	 kapcsolatban	
az	„elég	nagy	feltűnést	keltett,	Marsall	egyik	emblematikus	
versének számító Beszámoló a röplabda leütésének pillana-
táról”	az	időélmény	lírai	átalakításáról	tudósít.	Egy	fajta	tel-
jességélményről,	amely	visszahat	a	versformálás	mikéntjére	
is. De ugyancsak fontos a Szárnyas szerkezetek és a 2x2-es 
mátrixszorzatok	kiemelése	 is,	mert	„szintén	a	szavak	elren-
dezésével	és	–	különösen	az	utóbbi	–	variálásával	kísérletez-
nek,	majd	a	már	többször	emlegetett	Szavak fickós fortyogása 

ismétlés	nem	egy	refrénszerű	alakzat,	hanem	mindig	a	beszé-
lő	etikai	megtorpanása.	Szóval	nem	megerősítő	ismétlődésről	
van	szó,	jóval	inkább	egy	nagyon	izgalmas	nyelvi	beakadás-
ról.	Ott	ismétel	ugyanis,	ahol	a	svéd	történelem	még	nem	né-
zett	szembe	saját	előzményeivel.	A	számik	torkára	odafagyott	
a	szó,	a	laestadiánizmus	óta	sem énekelni, sem táncolni nem 
szabad,	 az	 egyetemisták	 is	 csupán	 tíz	 percig	 üvölthetnek,	
azt	is	csak	a	házak	tetején,	s	a	farkasokról	sem	illik	beszélni.	
Lappföld már csak a mesékben létezik / nyelvüket titkolják a 
számik / de a svéd magánhangzók kerekebben / gördülnek ki a 
szájukon / és a szavak végét elharapják / a legtöbb családban 
tilos az anyanyelv / vagy azt hazudják, hogy a svéd az (…) 
Nagy Szampi azonban nem jöhet létre / a táncosok nem tud-
ják már rekonstruálni a számi táncokat (…) el kellett égetni a 
dobokat / akinek dobja volt, megölték / (…) sokan rejtegették 
/ hogy ne égessék el / de még a közönséges szitákat is tűzre 
vetették / hogy ne lehessen ideiglenes dobot csinálni belőle 
(Nagy Szampi).	A	szövegek	jelzik,	hogy	az	idegen	szem	felis-
meri	azokat	a	pontokat,	ahol	a	múltfeldolgozásnak	adósságai	
vannak,	de	azt	is	tudja,	hogy	saját	ambivalens	pozíciójából	ezt	
a	feladatot	nem	végezheti	el.	Annyit	viszont	megtehet,	hogy	
együtt	mozog	a	problémával.	Minden	ismételt	kifejezés	ké-
sőbb	külön	verset	kap.	Minden	kapcsolódik	valamihez.	Prob-
lémagócok	vándorolnak	a	kötetben,	nem	lehet	tudni,	mi	mivel	
lép	 interakcióba.	Gerjednek,	 lüktetnek,	 önműködésük	 túlnő	
az	uralható	kereteken.	Szeles	ebből	is	poétikai	játékot	csinál.	
Kibújtatja	a	létezést	a	statisztikák	alól.	Eltolja	a	hangsúlyokat,	
és	a	monoton	kopogásból	hamar	döngő	kérdések	lesznek.	Hi-
hetetlenül	bátor	ez	a	kötetnyi	csend.	

Eközben	minden	alatt	ott	működik	a	jég.	Nincs	olyan	te-
rület,	ahol	ne	lenne	meghatározó.	Olvadása	és	fagyása	(oldás	
és	kötés)	egyszerre	bioritmus	és	atmoszféra.	A	torokra	fagyott	
szótól	 a	 közlekedés	 lehetőségéig,	 az	 élettér	 kialakulásáig,	 a	
fény	beszabályozásáig	mindent	ural.	de nincs teljes sötétség, 
mert szikrázik a hó / világít a jég (Jég)	A	kötet	különös	koz-
mogóniája	a	jég	különböző	mozgásaiból,	állapotváltozásaiból	
ered: a fagy az életet jelenti. (Jég)	Ennek	következtében	sok-
kal	 inkább	van	tere	a	kötetnek,	mint	 ideje.	A nyár nem a jó 
idő kezdete / hanem a nappalok meghosszabbodása (Nyár). 
A	statisztikák	úgy	is	olvashatók,	mint	a	jégtől	való	menekü-
lés	lenyomatai.	Az	elmozgások	dokumentarista	lekövetéséből	
kiolvasható,	 hogy	 télen	 a	 legtöbben	 nincsenek	 otthon,	 teret	
váltanak,	követik	a	fényt.	De	az	utazásnál	jóval	drasztikusabb	
változatokról	 is	 beszél	 a	 kötet.	 Befelé	 gyűrűző	 elkeseredett	
megiramodásokról.	Az	alkohol	vagy	a	drog	által	kiváltott	tu-
datmódosult	állapotok	is	az	adott	közegből	való	szabadulás-
gyakorlatokként	értelmezhetők.	a svédek húsz százaléka gom-
bászik / másik húsz százalék alkoholista / ha valaki az erdőben 
gombászik / majdnem biztos, hogy alkoholista (Néma történet) 
Az	illúzióként	megélt	közeg	mutálódik.	Akárcsak	a	statiszti-
kák	különböző	vetületei,	egymásba	csúszik	az	érzékelt	és	az	
odaképzelt	valóság.	Császár	Norbert	grafikái	továbbgondolják	
ezeket	a	verbális	elegyeket.	Az	egymásba	folyó,	egymást	átita-
tó	vonalrajzok	egy	olyan	mozgalmasságot	adnak	a	kötetnek,	
amely	 intenzitás	még	 inkább	 ráerősít	 a	 statisztikák	 tragikus	
közönyére,	a	világban-benne-lét	kikerülhetetlen	 torlódásaira.	
Szomorú	kötet,	igazi	rianás	a	svéd	páncélon.

(Fiatal Írók Szövetsége/Hortus Conclusus 36, 2015)
Pintér Viktória

Függvény
(Sturm László: Marsall László)

Az	irodalomtörténet	az	irodalom	tudata.	Igazság	szerint	
folytonos	 lemaradással	 küszködik,	 óriási	 hiányok,	 néha	
szakadások,	 sőt	 szakadékok	 vannak	 a	 költői	 és	 írói	 mű-
vek	 irodalomtörténeti,	 irodalomkritikai	 feldolgozásában.	
Égető	 szükség	 van	 tehát	 olyan	 összegző	 művekre,	 ame-
lyek	egy-egy	alkotói	pálya	egészére	reflektálnak.	Ilyen	mű	
Sturm	László	úttörő	vállalkozása,	 amelyik	Marsall	László	


