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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	
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fejti	ki	a	költő	szófelszabadítás-központú	ars	poeticáját”.	Az	
idézett	 megállapítás	 alighanem	 kikerülhetetlen,	 mert	 e	 líra	
egyik	legfontosabb	költői	újdonságára	hívja	fel	a	figyelmet.	
Arra	a	kapcsolatra,	amely	kivezet	az	„énség”	szűkös	körei-
ből.	„Az	én	levetése	csak	ritkán	robbanás	vagy	bűvölet,	több-
nyire	 folyamat.”	Ezen	 az	 átjárón	keresztül,	mely	 a	modern	
líra	nagy	megrázkódtatása	volt,	hiszen	a	líra	egófogalmának	
átértékeléséhez	vezetett,	válik	érthetővé	a	tágabb	értelemben	
vett mintakeresés (Egy világ mintája),	amely	nem	valami	ste-
ril	fogalom,	hiszen	értelmezési	tartományában	megjelenik	a	
történelmi	jelentudat.	„Már	a	Portisch-versből	látszik:	a	haza,	
a	nemzet	veszendő	állapota	 elsősorban	az	önzés,	 a	 ragado-
zás,	 a	 közömbösség	 következménye.”	A	 lírai	 oknyomozás	
következő	fejezetében	a	Negyvenegy öregek-ről	szólva,	e	líra	
talán	legnépszerűbb	és	egyben	katartikus	könyvét	elemezve	
nemcsak	arra	mutat	rá,	hogy	a	versmonológok	világirodalmi	
rokona Edgar Lee Masters: Spoon River Antológiája lehetett 
(Rába	György),	hanem	arra	is,	hogy	a	kötet	keletkezésének	
hátterében	a	költő	fiának	elvesztése	áll,	hogy	ezzel	a	kötettel,	
nem	tagadva	a	mélység	vonzását,	mégis	a	„létbizalom”	felé	
tesz	fontos	lépéseket	a	költő.

Marsall	 László	 költészete	 a	 következő	 kötetekben	 ösz-
szegzi	 és	 kitágítja	 költői	 világképét.	A	Város Papírmadár-
ból (Cédrus	Kiadó,	1993),	Pókháló-függvények	(Nap	Kiadó,	
1998),	Tatus és szörnyei	(Orpheusz	Kiadó,	1999),	A megpör-
dített orsó	 (Kortárs	Kiadó,	2001),	Szélketrec	 (Orpheusz	Ki-
adó,	2002),	Holnapután?	(Széphalom	Könyvműhely,	2005),	
Szikrák és tövisek	(Széphalom	Könyvműhely,	2008)	pontosan	
érzékeli	 a	humán	kultúra	 fordulatát,	 a	világban	végbemenő	
folyamatokat,	 amelyeknek	 a	magyar	 rendszerváltás	 (szink-
ronban	a	kelet-	és	közép-európai	békés	átmenetekkel)	nyil-
vánvaló	része.	A	költészet	ebben	a	helyzetben	érthető	módon	
elbizonytalanodik.	A	világot	átalakító,	szétszedő	folyamatok	
a	káosz	veszélyeivel	terhesek.	Sturm	László	a	korszak	verse-
ire	is	érvényesen	állapítja	meg,	az	Egy barokk kanálra	című	
vers	kapcsán,	hogy	„A	rendeltetésnek	ellentmondó	felhaszná-
lás	megakasztja	a	világ	menetét.	Saját	körünkön	kívülre	vet,	
kiszolgáltatottá	tesz.	(....)	A Kanalak szótalan pincérekben a 
kanalak	válnak	 jellé,	a	 jelekké	vált	kanalak	pedig	„mint	 tá-
borban	a	deportáltak”.	(...)	Hiába	van	kódolva	a	büntetés,	az	
ideológiákba,	ferde	hajlamokba	és	mohó	pénzéhségbe	torzult	
emberek	folyton	kizökkentik	a	világot.	A	rendszerváltás	sem	
hoz	igazi	változást,	csak	még	inkább	a	pénzre	helyeződik	a	
hangsúly.”	Sturm	László,	mint	az	idézett	mondatokból	követ-
kezik,	pontosan	érzékeli	és	érzékelteti	Marsall	költészetének	
a	múltat	és	a	jelent	egybelátó	szemléletét,	ahol	a	költő	Hei-
degger	szellemében	a	„lét	pásztora”,	akinek	morális	elköte-
lezettsége,	 az	értékek	képviselete	aligha	megkerülhető.	 Jól-
lehet	Marsall	költészete	az	újítás	jegyeit	viseli	magán,	de	az	
időt	mint	folytonosságot	éli	meg.	„Önmaga	és	önmagának	a	
narrátora,	szereplő	és	vezető	egy	személyben.”	Ez	a	Kemsei	
Istvántól	 származó,	 a	könyvet	 záró	mondat	nem	csak	előre	
vet	fényt,	hanem	képes	visszaidézni	a	részletes	elemzésekben	
bizonyított	világteremtés	logikáját.	

Tagadhatatlan,	hogy	ilyen	és	ehhez	hasonló	művek	ala-
pozzák	 meg	 az	 irodalomtörténet	 későbbi	 megállapításait.	
Sturm	László	grandiózus	vállalkozása	az	első	jelentős	lépés	
Marsall	László	költői	jelentőségének	felismerésében.

(Magyar Művészeti Akadémia, 2014)
Baán Tibor

Fenyvesi-assemblage
(Fenyvesi Ottó: A szabadság foglyai)

Fenyvesi	 Ottó	 újabb	 prózakötete	 témáját,	 műfaját	 és	 a	
kompozíciót	tekintve	összetett	munka.	A szabadság foglyai 
hommage-ként	 értelmezhető	 visszaemlékezésekből,	 mű-
alkotásokat,	 filozófiai,	 művészet-	 és	 kommunikációelmé-
leti	 koncepciókat	 középpontba	 állító	 írásokból,	 fotókból,	
valamint	 egy	 kiterjedt	 interjúanyagból	 áll	 össze.	 Már	 az	

architextuális	hovatartozást	jelölő	alcím	(esszék,	képek,	tol-
dalékok,	törlések1)	is	mutatja	azt	az	elvet,	amely	a	Fenyvesi-
életművet	tekintve	nemcsak	szövegszervezési	metódusként	
vagy	a	képzőművészeti	munkákat	meghatározó	eljárásként	
értelmezhető;	annál	sokkal	 több.	A	szerző	assemablage-ait	
szervező	 kollázstechnika	 (melynek	 jelentékenysége	 a	 kö-
zelmúlt	 vajdasági	 irodalmi	 és	 képzőművészeti	 produktu-
mait	 illetően	 közismert)	 Fenyvesi	 esetében	 szemléletmód,	
világlátás.	„Én	a	valóságot	egyfajta	kollázsként	fogom	fel.	
A	 hagyományos,	 narratív	 univerzumban	 mindig	 volt	 egy	
első	és	utolsó	fejezet,	kezdet	és	ideiglenes	vég,	és	voltak	az	
egyes	 eseteket	meghatározó	magasabb	 rendű	 szabályok,	 a	
történetet	pedig	valamilyen	 tanulság	zárta	 le.	Ezzel	 szem-
ben	áll	az	utóbbi	évtizedek	társadalmi	valósága,	amelyet	a	
televízió	közvetít,	 és	 amelyben	 az	 események	 egyidejűleg	
történnek,	 különböző	 szándékok	 érvényesülnek,	 illetve	 az	
események	 gyakran	 előre	 láthatatlan	módon	 követik	 egy-
mást,	és	nyilvánvalóan	anélkül,	hogy	az	adott	keretek	között	
lenne	meghatározó	kezdetük	vagy	végük.	(…)	Ezt	a	problé-
mát	próbálom	a	magam	művészi	ösztöneivel	és	képességei-
vel	megragadni.”	(146–147.)	

A	 tételmondatból	 kitűnik:	 Fenyvesi	 határozott	 elvek	
mentén	írja	le	a	kötet	egyik	központi	problémáját,	a	társa-
dalmi	valóság	és	a	művészet	viszonyát.	A	 teoretikus	kere-
tet	 képező	 elméletek	 (McLuhan,	 Heidegger,	 Sontag	 vagy	
Assmann	 tézisei)	 azonban	 csupán	 helyenként	 felerősödő	
szólamok	maradnak,	s	ezzel	óhatatlanul	leegyszerűsödnek.	
A	 kifejtettség,	 a	 minuciózus	 alaposság	 –	 az	 esszéisztikus	
jellegből	adódóan	–	aligha	kérhető	 számon	a	köteten;	 sőt,	
az	 esszéista	 szubjektivitás	 az,	 amely	A szabadság foglyai 
fontosságának	biztosítéka.	Fenyvesi	Ottó	ugyanis	végtele-
nül	 személyes	 perspektívából	 írja	 le	 a	 (mottóban	 említett,	
hagakurei2) korszellemet,	 a	 kötetben	 megidézett	 alkotók	
munkásságát	 alapjaiban	meghatározó	 nemzedéki	 tapaszta-
latot.	A	szerző	egy	legendás	időszak	tanújaként	nagy	jelen-
tőségű	feljegyzéseket	ad	–	segítve	ezzel	az	Új	Symposion	
körül	kialakult	 szellemi	műhely	produktumait	és	a	 ’60-as,	
’70-es	évek	Vajdaságának	neoavantgárd	mozgalmát	vizsgá-
ló	kutatómunkát.

Fenyvesinek	az	utóbbi	években	kiemelten	fontos	a	múlttal	
való	szembenézés,	a	mementóalkotás.	A	szerző	ezen	vissza-
emlékezéseiben	(bevallottan)	konfabulál:	„soha	nem	lehetünk	
biztosak	abban,	hogy	hol	a	határa	emlékezetnek	és	képzelet-
nek”	(77).	Adekvát	műfajnak	mutatkozik	tehát	–	az	emléke-
zetműködésre	is	gyakran	reflektáló3	–	esszé(füzér),	melynek	
egyes	 darabjaiban	 anekdotikus	 elemekkel	 gazdagított	 törté-
neteket	 olvashatunk	 a	 délszláv	 kulturális	 élet	 meghatározó	
alakjairól.	Fenyvesi	a	régi	barátok,	elődök,	mentorok	(például	
Branko	Maleš,	Penavin	Olga,	Sziveri	János,	Tolnai	Ottó	vagy	
Végel	László)	arcképét	rajzolja	meg.	A	szerző	egyúttal	meg-
idézi	a	jugoszláv	kulturális	élet	színtereit	(a	muzslyai	ifjúsági	
művészeti	 tábort,	 a	 szarajevói	 tavaszi	 színházi	 fesztivált,	 a	
ljubljanai	nemzetközi	grafikai	biennálét	stb.).

Jugoszlávia	szétesése	és	a	vukovári	csatát	követő	veszp-
rémi	áttelepülés	mindent	felülíró	tapasztalatként	jelenik	meg.	
A	háború	előtti	emlékek	széthullása	ellen	munkál	az	(ex-ju-
goszláv	 irodalmat	 tekintve	nem	 ismeretlen4)	 szövegalkotási	
eljárás:	a	számbavétel,	az	összegzés.	Fenyvesi	szócikkszerű	

1 Az	 alcím	 egyúttal	 visszaidézi	 a	 szerző	 2009-es	 kötetét	 (Fenyvesi	
Ottó: Némely részletek. Feljegyzések, cédulák, bemásolások, vizuális 
fragmentumok, Szeged, Univ	Kiadó,	2009.)

2 „Állítólag,	 amit	 a	 kor	 szellemének	 hívnak,	 soha	 nem	 tér	 vissza.	
Ez	a	szellem	nyomtalanul	elvész,	amint	a	kor	tovatűnik.	Épp	ezért	
hiába	szeretné	valaki	visszafordítani	az	idő	kerekét	száz	évvel	vagy	
többel,	nem	teheti	meg.	Ezért	a	lehető	legjobbat	kell	kihozni	minden	
nemzedékből.”	(5.)	

3 „[Ladik	Katalin]	talán	az	előadás	végén,	kifelé	menet	mintha	ledobta	
volna	 magáról	 gönceit,	 de	 lehet,	 hogy	 ez	 már	 az	 én	 képzeletem	
szüleménye.”	(31.).

4 Lásd A jugó mitológia lexikonát, az Új Tolnai Világlexikont vagy 
Dubravka	 Ugrešić	 A feltétel nélküli kapituláció múzeuma	 című	
munkáját.	


