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Nagy Ágnes

Tárgyaktól az Emberig
Nemes Nagy Ágnes és Szabó T. Anna költői világképe

Dolgozatomban egy huszadik századi költőnk, Ne-
mes Nagy Ágnes és egy ma is aktív lírikusunk, Szabó T. 
Anna költészetét, költői világképét vizsgálom. Összeköti 
őket a versalkotási módszer, amellyel azonosulni tud-
tak: objektív líra, csakhogy annak más-más ága, ahogy 
azt a cím is jelzi: Tárgyaktól az Emberig: a tárgycentrikus 
látásmódtól az ember fókuszba helyezéséig. Ennek a fo-
lyamatnak az emberi, költészeti, bölcseleti oldalait bon-
colgatva igyekszem kulcsot adni az olvasó kezébe e két 
költőnőnk rendkívül érzékletes és izgalmas világértel-
mezéseihez, melyeknek tanulmányozása során megta-
nulhatjuk újralátni, másképp látni a már ismertnek hitt 
világunkat, önmagunkat, hogy Kosztolányi-mód rácso-
dálkozva percéletünk törékeny finomságaira meglás-
suk azokat a képeket, dolgokat, pillanatokat is, amelyek 
időközben láthatatlanná váltak, mert megszoktuk őket. 
Éppen ezért roppant fontosnak tartom tanításukat: „Az 
emberi életnek akármilyen – látszatra kicsi – mozzana-
ta is jellé válhat, mely túlmutat önmagán”1 Túllátni az 
adotton, empátiával közeledni környezetünk felé, illetve 
tudatosítani, hogy mindaz, ami ma van, nem olyan evi-
dens, hogy holnap is lesz. Érdemes tehát figyelni, jelen 
lenni, együtt-élni, megélni! – a kor talán legégetőbb sze-
mélyközi kívánalmait töltenék be tanításaik. 

Tárgyiasság

Az objektív versalkotási módszert választóknak túl sok 
volt az énből, a személyes kinyilatkoztatásából: „a költé-
szet […] nem a személyiség kifejezése, hanem menekü-
lés a személyiségtől.”2 Az én bezár, keretek közé szorít, 
ellenben az objektivitás teret enged a műnek, hogy éljen, 
a befogadót dolgoztatja, játszani engedi. Azonban ez az 
elszemélytelenedés korántsem jelent felszínességet. Sőt! 
Minél pontosabb önreflexióra törekszenek, és még vala-
mivel többre: beskatulyázhatatlan indulataink3, megfog-

1  A létkérdés és a vers. [Széll Margit] In: Az élők mértana, 2. köt. Bp.: 
Osiris K.,  410. p.

2   N. N. Á.: Ekhnaton éjszakája. [Kérdező: Lator László] In: N. N. Á.: 
Az élők mértana. Szerk. DOMOKOS Mátyás, 2. köt. Bp.: Osiris K., 
2004. 393. p. 

3  „Szeretet, gyűlölet, harag, gyöngédség – nagy szavak, de mindegyikük 
(legalább részben) absztrakció. Csupán a bennünk felverődő hullám 
tornyát nevezi meg.” (N. N. Á.) Uo. 337–344. p.

hatatlan emócióink „szavakban horgonyzottá” tételére. 
S mindezt úgy, hogy kiemelik az egyes szám első sze-
mélyt a vers középpontjából – megtörténik a szerző halá-
la –, mely lépés nem szakítja el az üzenetet a mindenkori 
olvasótól, épp ellenkezőleg: a körülöttünk lévő tárgyak, 
természeti jelenségek feszített érzékeltetése, láttatása ré-
vén a befogadó sokkal intenzívebb szálakkal kapcsolód-
hat az írás vérkörébe. Csak egy példa: 

„[…]  Olyan áttetsző a világ. Olyan áttetsző a ház, az 
aszfalt, mögöttük a mércék fémes vázai. Már élesednek, 
mintegy filmbeli áttűnéssel, egy másik arc, egy másik ég. 

Ha lefejtem az esetlegest, mögötte a csillagtérképek 
feketéje, egy északi égbolt ezüst felismerései.”

(N. N. Á.: Az utca arányai)
Az objektív költő úgy hiszi, hogy önnön lényegét, az 

adotton túlit villantja fel a tárgyi világ: „Nem realizmus 
többé csak a tudottra támaszkodni, ellenkezőleg, a tu-
dott rakétatámaszponttá válik az ismeretlen felé.”4 Lehe-
tőséget kínál a tudattalan, de létező – rejtőző – tartalmak 
befogására, érzékeltetésére. N. N. Á. „lehántja rólunk 
köznapi bambaságunk. Megtanít arra, amit tudunk. 
Vagy tudtunk. Vagy tudnunk lehetne. Illene. Kellene.”5 – 
mondja Tamás Ferenc. 

Így ír erről a költőnő:

Mint aki messze hírt hozott 
és aztán elfeledte,[…]  
így vándorol a feledékeny, 
a teste gyűrött köpenyében. 

(N. N. Á.: Mint aki)

Így vándorlunk mindannyian vágyakozva az elfele-
dett tudás után. A feledés pedig, a nem látás kisebbfajta 
halál, ahogy Szabó T. Anna6 írja: 

dobog a szó, dadog, felejtsd el, ejtsd el 
[…] 
A szem mögött hiánytalan sötét,
[…] 
de ha elejted, vele hullsz te is.” 

(SZ. T. A.: A sötétről)
„A szem mögött hiánytalan sötét” – De a szem mö-

gött – túl a valós tapasztalatin, túl azon, ha becsukom 

4  Nemes Nagy Ágnes: Metszetek. Esszék, tanulmányok. Bp.: Magvető, 
1982. 56. p. 

5  (kiemelés tőlem, N. Á.) Tamás Ferenc: A szakralitás élmény N. N. 
Á. költészetében. In: Erkölcs és rémület között. szerk: Lengyel Balázs-
Domokos Mátyás., Bp.: Nap Kiadó Bt., 1996. 246. p.

6  A továbbiakban Szabó T. Anna nevét csupán monogramja feltünteté-
sével jelölöm: SZ. T. A.
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a szemem sötétet látok – Ott vannak a gondolatok! Az 
emberi tudat: „két tenyérrel átfogható, gyerekjáték-ko-
ponya” (N. N. Á.: Istenről), melybe a végtelent befogni a 
teljességre áhítozó öntudat képtelen.  Ehhez: a Feladat-
hoz képest a mi sötétségünk valóban teljes, hiánytalan. A 
szó is dadog: csökevényes a gondolat, és a kifejezhetőség 
is csorba! Hát felejts! Még csak „súlya sincs, hogy érte 
könnyet ejts” – írja. De! Mégis: „ha elejted, vele hullsz te 
is.” Mert ez az Ember, ez mind: neki, önmagának Min-
den. Múlt. Jelen, ami azonnal múlt lesz: tapasztalat. Élet. 
Hát nézz! – bújik meg a sorok között a ki nem mondott 
tanítás.

Nézz! Láss túl a tárgyakon, a megjelenőn keresztül 
érezd a megnyilvánulót. 

A nézés, látás mindkét költőnőnél kulcsfontosságú 
szerepet kap, tehát az alapelveket illetően, mondhatjuk, 
szoros a kapcsolat közöttük. SZ. T. A. így ír Örökség című 
– Lengyel Balázsnak ajánlott – versében: „Tanulni kell. 
Tőlük tanultam nézni. / […]  // Tanulni kell. Tőlük ta-
nultam élni. / Történetük az én történetem.” A költőnő 
ugyanis a nyugatos-újholdas hagyományt folytatta; a 
képiség, a zeneiség, a különböző érzékletek (látás, tapin-
tás, illatok) nagy hangsúlyt kapnak verseiben: „Bádogon 
madárkarom kocog, / éles csőr kopog. / Eleven zápor 
verdesi / a párás ablakot.” (Etetés); „Ragyog a gyertya-
fényben a méz és citrom, / pereg a szegfűszeg, mazsola: 
készül a mézes.” (December, kicsi láng, nagy hóesés); „Az 
őszre rázuhant a tél, / parázsra hógolyó. / Az avar színes 
lángjain / tűzoltó takaró.” (Ünnep)

Viszonyulásuk a tárgyiassághoz azonban némiképp 
eltérő. A látáshoz, az értelemképzéshez vezető utat más-
képp gondolják el. Nyelvhasználatuk, kifejezésmódjuk 
nagyon hasonló ugyan, ami SZ. T. A. első köteteit, illetve 
a tárgyakhoz való kötődésüket illeti, de a tárgyakba való 
hatolásuk mélysége már eltérő. 

Szabó T. Anna nem hatol az anyag belsejébe, nem 
kutat kristályok, fémvázak, sejtek, atomok mélyén. A 
valóban – mindenki számára – foghatót, mindennapi 
tapasztalatot éli, és írja versben. Tárgyias kifejezésmód-
ja ily módon közelebb áll Szabó Lőrinc versbeszédéhez: 
Ahogy a költő ír gyermekeiről, hétköznapjairól, napi 
tennivalóiról a reggeli felkelés kényszerűségétől kezdve, 
a délutáni evésen át egész a borotválkozás, fürdés intim 
szépségéig (Különbéke kötet) mindent versbe foglal, úgy 
SZ. T. A. is egyre inkább mint létfényképész az adott 
pillanatot igyekszik megörökíteni mintegy leíró, csupán 
ábrázoló jelleggel.  (Szilveszter, Színház, Eső, Lakás stb.) 
S teszi ezt egyszerűen, közérthetően. Szövegezése nem 
bonyolult, az elvont és képi kézen fogva kíséri az olvasót, 

a különböző szólamok csiszoltan adják magukat. Ez a 
költészet, ha bonyolult mondanivalót is akar közölni 
– mert azt akar, hisz a lét bonyolult –, azt is könnyedén  
festi. 

„Lét, tett, idő, bűn. Egyszerű. Az élet: –
Állítás. Tétel. Definíció.
Por, hamu, pára. Melléknév, ige.
Köztük szorong a szenvedő alany.”

(SZ. T. A.: Káté)

Azt mondtam, egyszerű, de valójában: ha ki akarnánk 
fejteni e fenti idézetet, minden egyes szavából tanul-
mányt lehetne írni.  Azért is gazdag és telített e néhány 
szűk sor így is, mert a mögöttük halmozódó tartalmak is 
behálózzák az olvasási élményt, megidézik a bonyolult, 
s a magyarázhatatlan légkörét. Melyekről – igaza van a 
költőnek – ha többet mond, sem tudhatunk meg többet.

Szövegezése egyszerű, írtam. Rétegződése kivehető, 
írtam. De itt ez a mű: Ballada – rögtön a második kötet-
ből –, mely a tárgyiasság, a sejtetés, elhallgatás, a XXI. 
századi ballada iskolapéldája lehetne, méltó folytatása 
Arany János Őszikék ciklusának:

Kétoldalt gyümölcsfasor,
Keskeny földút közötte.
Forró és síma por tapad
Sebes lábujjközökbe.

Csak megy a száraz ég alatt,
Már nem tudja, hogy hol van.
Kettérepedt cseresznyék:
Sötét szempár a porban.
 
Az első három sor még idill, aztán a hirtelen váltás, 

elénk csapódik: „sebes lábujjköz” – nem is egy ember, 
csak annak egy kiemelt része –, mit mar a „forró és síma 
por”, majd eltévelyedés, „kettérepedt” léthelyzet, „száraz 
ég”, szinte szédítő, s végül a hullás: „sötét szempár a por-
ban”. Cseresznyék? Emberek.

Az objektív költészet a többszólamúság mellett – mely 
a megváltozott kor bonyolultságát, értelmi-érzelmi 
struktúráink egyértelmű kibogozhatatlanságát hivatott 
hangsúlyozni – minden eddiginél nagyobb teret enged – 
ahogy a fenti ballada is mutatja – a kihagyás, elhallgatás, 
tömörítés, sűrítés érdekében történő csönd aktusának, 
mely a nyelv korlátoltságát igyekszik kiküszöbölni. Tehát 
ez a líra a teljességet a hiányban találta meg, mely hiány 
távolról sem meddő, épp ellenkezőleg: megajándékozza 
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az olvasót a szellem szabadságával, vagyis a sorköz ér-
telemépítő lesz, így biztosítva a befogadónak gondolat-
szabadságot, a szövegnek örökösen formálódó életet 
(jelentést), a szerzőnek pedig marad a küzdelem a ki-
egyensúlyozottságért, és harc az arányosságért.

A végtelen sűrítési hajlamnak kitűnően érzékletes pél-
dája Sz. T. A.-nál a Hazafelé megy, este… című vers: „Visz-
szalép – nézi a tükörben az arcot. / […] / A járda. Autók. 
Por. Kutyapiszok. / Itt áll. Cipője, lába. Kézfeje. / […] 
/ Az ott én. Van. Vagyok. Üres, sötét. / Nem tud kilép-
ni. Üveg. Erre gondol.” Megint – látszatra – csak odave-
tett szavak, egyszavas mondatok: jelentésük, értékük an-
nál súlyosabb: „Mintha az emberi méretű történések na-
gyobb arányú jelenésekre, a létezés természetére mutat-
nának” – írja Lator László a költőnő első kötetének – A 
madárlépte hó (1995) – előszavában. 

És ez az a pont, ahol a legnyilvánvalóbb kapcsolatot 
látom én a két költőnő között: pici pontra fókuszálnak, 
s közben kozmosz méretűre tágítják a mondanivalót, ab-
lakot nyitva nekünk, olvasóknak, hogy kipillanthassunk 
dióhéjunkból, és rácsodálkozhassunk a létezés gyönyö-
rűséges, illanó pillanataira. Hogy merjünk másképp 
gondolkodni életünkről, világunkról, s merjük meglát-
ni, hogy milyen csoda is, ami körülvesz bennünket nap 
mint nap. Mert biztatásuk nélkül, figyelmeztetésük nél-
kül, láttatásuk nélkül félő, egyszerűen csak elmennénk 
az értékes percek mellett anélkül, hogy teljes valójában 
megélnénk azokat. 

Szubjektivitás

A vers nem attól lesz személyes, hogy a költő E/1. sz.-
ben ír, gondoljunk csak Szabó T. Anna szerepversei re 
vagy Nemes Nagy Ágnes egész sor alkotására (Az isme-
ret, A halottak, Hadijelvény, A szabadsághoz, Dagály után, 
Kettős világban, A kín formái, stb.), melyekben ugyan az 
„én” játszik, mégsem az hangsúlyozódik ki, hanem az ál-
tala megfogott anyag, légkör, a befogadóra vetület. 

Szabó T. Anna Rögzített mozgás és Elhagy című kötetei 
éppen attól hatnak közvetlenebbül, hogy bennük az én, 
ha bölcseleti kérdéseket is tárgyal, ezt a legszemélyesebb 
élményeit boncasztalra helyezve teszi: „csak a vérben és 
a lázban, nászágyban, szülőszobában / érezzük meg az 
időtlen hullámzás igézetét” (Hullám).

Megmutatja a költő mögött a nő, az asszony, az anya, 
a gyermek mindennapjait, gyakorta a legbizalmasabb 
hangnemben, levetkőzve a gátlásokat, hangosan kiáltva 
mindazt, amit eddig a prűd társadalom csak sötétben, 
pirulva, suttogva, vagy úgy sem mert, vagy nem tartott 

szükségesnek hangoztatni. (A törzs mozgás közben, 
Hangok a várakozásban, Tangó, Adott a test, Front, stb.) 
Kemsei István így ír erről a Tangó című költemény kap-
csán: „kendőzetlen őszinteségétől az első pillantásra 
visszadöbben a szemérmes elhallgatáshoz szokott férfi-
ízlés. Azután emlékezni kezd […] , és azt mondja: jól van 
ez így. Végre ezt is ki kellett mondania valakinek.”7

Az Elhagy kötet előszavában olvashatjuk: „[…]  a vá-
randóságba, gyermeke szemlélésébe belefeledkező szem 
már nem akar mindent tárgyszerűen rögzíteni, hanem 
teret enged az örömnek és a fájdalomnak is, az önfegye-
lem helyét átveszi az önfeledtség.” 

A tárgyak helyett már inkább az embereket, viselkedé-
süket, mozdulataikat figyeli, bár az objektivitáshoz szo-
kott szem és elme realitásra törekvő pontosságával: „Mi-
lyen egy újszülött feje? / Kerek és véres, akár a retek, / 
csibepuha és magzatmáz-szagú – / […]  ráncos, gyűrött 
[…] ” (Napkelte)

Az újszülött, a gyermek és vele az anyaság, asszonyi-
ság: kulcs. Fordulópont, mely szó szerint más szempon-
tokat helyez előtérbe nemcsak magánéletében, de költé-
szetében is. „[…]  Az addigi világ / zökken egyet, és meg-
változik minden”, mert eljön az „új fény, új parancsoló”, a 
gyermek: „már nem értem azt, amit ő nem ért meg. / […]  
/ Mi a tűz? Hogyan feltételezhető, / hogy azt látjuk, amit 
a csecsemő?” (Gyertya) 

Gyermekeiről szóló versei mintha Szabó Lőrinc Lóci-
verseire reflektálnának. A gyermek boldog naivitásában: 
„csak ő játszik tovább / ügyet se vetve romlásra, robaj-
ra” (Mágia), és bölcs, tisztábban lát, mert ösztönös, eb-
ből adódóan nem elfogad tényeket, hanem megkérdője-
lez, gondolkodó. „Még nem tudtam. A hároméves tud-
ta. / De most tudom.” (Kérdés), vagy: „napokon át tűnő-
dik azon, / hogyan lehetne megnézni az étel / útját ebéd-
kor ( ’A szájban sötét van’) / […] / Ki hinné […]  / […]  / 
[…] hogy a nyelv is képlékeny, és a / neveknek értelmük 
van ( ’karfiol: / mert kar van benne’), és a markoló / fo-
gat mos minden este (…).” (A tanulság) Lásd még: Egy 
hároméves, A fenyő stb. 

A gyermek kölcsönadja rácsodálkozásra képes, elő-
ször látó szemeit, hogy a merev, szabályokhoz edzett, tár-
sadalmi evidenciákba olvadt felnőtt újra felfedezhesse, 
átértékelhesse a világot. Oktat, hogy tanítása révén Jó-
zsef Attilával együtt mondhassuk „Én úgy vagyok, hogy 
már száz ezer éve / nézem, amit meglátok hirtelen.”

Költészetében a hangsúly az élő, lélegző, örökö-
sen formálódó világra helyeződik, mert az múlandó, 
7  Kemsei István: Szabó T. Anna, Elhagy. In: Kortárs. 2007. 10. sz. 

114-117.
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megismételhetetlen. Ez az éles különbségtétel fogalma-
zódik meg A nézés tárgya című versében: 

 „Egy alvó férfi talpa. […] 
[…]  meg egy fotelkarfa
[…] 
[…]  az egyik él,
A léte létebb lét a többinél.

A tárgy nem érdekel. Az megmarad, 
sütkérezik a fényben akkor is, 
ha nem leszünk. De talpad egyszeri.”

Ez a váltás, ez az egészen új filozófia, az Ember fó-
kuszba helyezése pedig szükségszerűen vonja magával 
a sokkal személyesebb beszédhangot, ahogy egy inter-
júban mondja is: „a szeretteimmel kapcsolatban csak 
álobjektivitás létezik.”, vagy versben: „Hogy nézzelek 
elfogulatlanul?” 

A nézés tárgya című költeményében épp erre tesz kísér-
letet: a szeretett férfi talpát leírni. Megsejteni, megsejtet-
ni a „[…]  bőrön átsütő vér / lüktetését, […]  a csontokat / 
a hús alatt, a körmök hűvösét, / a boltozatot és az inakat”, 
visszaadni a lélegző anyag melegét, „otthonosságát” a 
„látás szavaival”, érzékeltetve az élet jelenlétét. Azonban 
paradox a cím (a közölni kívánt tartalomhoz mérten), 
vagy épp e kísérlet lehetetlenségét vetíti előre, a magyar 
nyelv rejtett, ráérző voltát felhasználva: A nézés tárgya. 
Tárgy az ember! Hisz akit közölni igyekszik, fogalmaz-
hatatlan: „Érinthető-e a megfoghatatlan?” 

Ahogy az Azt mondjuk: tűz című versében is végigve-
szi a húst, a csontot, a szemet, a száj belsejének „lüktető 
láng”-ját, az „örvényes köldök”-öt, a fül „spirális / ösvé-
nyei”-t, „a kulcscsont és a váll / közötti bölcső”-t, a „ha-
rapnivaló” izmokat, szinte eggyé válva a pulzáló vér-
áramlattal, a mélyebb megismerés ízeit kóstolja – lásd 
még: József Attila: Óda –, azonban a zárás pesszimista: 
mindez „ – nem te vagy.” 

Amit lát, amit leírhat, az mind csupán egy tárgyiasult 
vetülete a lényegnek, annak, amitől a szemlélt az, aki, és 
nem az, ami. 

Tárgyként kénytelen szemlélni őt (itt is a személyes 
névmás után a tárgyrag!), hogy a nézés aktusával domi-
náns szerephez jutva objektiválja – ahogy a kifejezés is 
tartja, nem emberét, hanem: – tárgyát, és beszélhessen 
a látottról mintegy birtokolva azt, illetve az arról való tu-
dást. Azonban az ember nem birtokolható: „a teremtett 
megérti, / hogy a tapintás az övé, nem a tárgya”. Fellázad, 
visszatekint, megrendítve a figyelőt domináns pozíci-
ójában, ahogy azt Beth Newman is írja, némileg ugyan 

más kontextusban – a férfi-női tekintetharcról beszél –, 
de úgy gondolom, az analógia életképes esetünkre is: „a 
látvány […] – úgy is értelmezhető, mint valaki más pil-
lantásának látványa – a tudásé, melyet a másik meglát, 
és következésképpen ellenáll annak, hogy kisajátítható 
tárggyá redukálják.”8 Az itt vizsgált költeményben a láb 
– a szemmel tartott – a takaró alá rándul: „[…]  Hosz-
szan néztelek, / […] / és lábad hirtelen, határozottan 
/ berántottad a takaró alá.” A fókuszpont megmozdul, 
cselekszik. „Ez az ellenállás nyugtalanító, megzavarja a 
[…] szubjektum nézésben […]  lelt élvezetét, és azokat 
a hierarchikus relációkat, melyek által az kinyilvánítja 
dominanciáját.”9 A néző uralkodó pozíciója megrendül. 
„Tárgytalan nézni. Leoltom a lámpát.”

Tehát míg a nézés folyamán a tárgyak és erőterük 
boncolgatható – ahogy az előző fejezetben parancsba 
kaptuk: csak nézz! –, addig az élő lényegét ily módon 
érinteni lehetetlen, illetve az ember – ez ügyben a ren-
delkezésére álló eszköztárral – tehetetlen. Csak, ha mint 
tárgyat közelíti meg, azonban az élet él, és élni akar: nem 
enged mivoltából, visszatekint.

Egy marad, a tapintás, ami megismerhető, amellyel a 
másikról fogható tudás szerezhető, ahogy írja is: „a való-
ságnak nincs egyéb jele, / mint kezemben a korlát hide-
ge.” (A mai nap), mert „a tapintás az övé”. A szem képet 
lát, pusztán vizionál, de az érintés során az anyagok üt-
köznek, hatnak egymásra: „talp és tenyér / […] idomulva 
/ a bőrön át és a határon át / egymásba olvad és egymás-
ba forr.”10 (A nézés tárgya); „Fogd meg a csuklóm, / nyisd 
meg a testem, / simítsd meg érdes / tenyereddel.”11 (Tan-
gó); „[…]  csak bőrömmel látlak” (Lehetne ma); „egész 
testtel visszanézek”, vagy „ujjbegyemmel nézek vissza, / 
borzongásod bőröm issza” (Tangó). 

A test lát. A test beszél, és a test – hazudik. Azt hazudja: 
„Ez te vagy”. Pedig ez csak egy, az érintő általi definíciója 
az érintettnek, tehát saját hangszerén át játszott zene. De 
akkor „Ki vagy?” Megtalálni, megörökíteni a (vélt) vá-
laszt, ez e költészet – nem is egyszerű – törekvése.

Méghozzá nagyon is sürgető igénye, hisz nincs idő 
szemlélődni: az egyik újszülött, csecsemő, majd kisgyer-
mek, mindjárt felnőtt, a pillanat száll, és közben látni 
kéne, mert elhagy. A másik koros, gyengül, törpül, s félő, 
elhagy. „Megszül, és meghal, és elhagy.” 

Ez a kötet másik alaptapasztalata. 
8  Beth Newman: „A szemlélő helyzete”: nemi szerepek, narráció és te-

kintet az Üvöltő szelekben. In: A posztmodern irodalomtudomány ki-
alakulása. Bp.: Osiris K., 2002. 585. p.

9  Uo. 585. p.
10  Kiemelés tőlem, N. Á.
11  Kiemelés tőlem, N. Á.


