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Ami a legszentebb

A Pesti Színház idei első bemutatója két-
szeresen is magán viseli a tévé hatását.
Mindenekelőtt maga a színmű, Jan Druce
szovjet-moldáviai író A m i a legszentebb

című játéka jellegzetesen tévé-dramaturgia
szerint készült, másrészt Horvai István
rendező a mű jellegzetességeinek
megfelelően kerülte a látványos színpadi
effektusokat, inkább a képernyő kívánta
intimitást, a „plántechnikát" ér-vényesítette
a színrevitelnél.

Különös és elgondolkodtató dolog:
amikor esztétikai közhely, hogy megszűn-
tek az egységes dramaturgiai mércék, és
minden darabban külön dramaturgiai elv
érvényesül, akkor Jan Druce darabjának
kritikai fogadtatása jórészt egy
hagyományos értelemben vett drámát, két
ember közötti nyílt összeütközést hiányol,
és fel sem merül: talán másféle
dramaturgiával dolgozott a szerző.

Alighanem onnan adódik ez, hogy ha a
színpadon két ember egymáshoz kap-
csolódó életútja elevenedik meg, akkor -
mintegy gombnyomásra -- beugrik a nézői-
kritikusi igény: legyen köztük konfliktus.
Pedig Jan Druce darabjában, bár első
látásra úgy fest, hogy a két barát között
feszül az ellentét, a valóságos konfliktus
kettejük különbözőképpen képviselt, mégis
azonos igazsága és tágabb környezetük
magatartása között jön létre.

Miről is van szó? Két fiú - Kelin és
Mihaj - meg egy árva lány, Marija együtt
cseperedtek fel, a háború azonban alaposan
beleszólt az életükbe. A két fiú együtt volt
katona, méghozzá jóban-rosszban egymás
mellett kitartó front-gárdista, aztán Kelin
légnyomást kapott, és az évek során
megmaradt falujában a lovak, majd a
tehenek, a kacsák, végül a juhok
gondozójának. Mihaj pedig bekerült egy
mechanizmusba, ki-emelték, iskoláztatták,
és a politikai és államigazgatási vezetés
legkülönfélébb és egyre magasabb posztjait
töltötte be. Mariját a háborús idők
zűrzavarában többen meggyalázták, aztán
egyedül maradt, férjhez ment, két
gyerekkel magára hagyták.

Kelin és Marija megmaradt elesett-

Mindezt a szerző feszes lírai szerke-
zetbe foglalt, lírai betétekkel gazdagított,
zárt epikus jelenetekben beszéli el. A
darab szerkezete három idősíkra tagolt. A
keretjátéknak tekinthető, reális cse-
lekvésű epizódok Kelin és Marija kiseb-
bik fia, Szandu mindennapjait elevenítik
meg, a közös juhpásztorkodást, a Kelin
halálát közvetlenül megelőző és követő
időszakot. A darab gerincét alkotó hat
jelenet pedig Kelin életének legfonto-
sabb, Mihajjal kapcsolódó eseményeit.
Ez a kettő kiegészül még egy irreális -
álomszerű vagy életen túli? - idősíkkal;
ez ad alkalmat a szereplők egymás iránti
legbensőségesebb, legőszintébb meg-
nyilvánulásaira.

A jelenetezés konzekvens : kétszer-
kétszer Kelin jelenik meg Mihajnál azzal,
hogy bajban van (éheznek a faluban, és
Marijának még kenyere sincs; Marija
férjhez megy; Kelin összeveszett a kol-
hoz vezetőivel, Marija férjével, mert
vemhes teheneket vittek vágóhídra; Ke-
lint rendőr állítja elő, mivel összeszólal-
kozott egy áruházvezetővel, aki össze-
roncsolt fejű, élve leforrázott kacsákat
árusított), az első és második rész záró
jelenetében viszont Marija megy Mihaj-
hoz (Kelin rálő a lovakat felsőbb pa-
rancsra lemészárló suhancokra, emiatt
börtönbe zárják; Kelin a Kárpátok
fenyveseiben magányosan meghal). Ez a
szerkezet nem hat mechanikusnak,

Koncz Gábor és Madaras József az Ami a legszentebb előadásán

nek, Mihaj elérhetetlen magasságban élt.
Kelin és Mihaj között szinte érintkezési
lehetőség sem volt, nem hogy konfliktus
alakulhatott volna ki közöttük. Kelinnek
mindig a szűk környezetével, közvetlen
feletteseivel volt baja, nem a Mihaj által
képviselt vezetői szinttel. Mihaj végigjárta
a vezetői ranglétrát, és látványosan
bemutatta, hogy például
komszomoltitkárként vagy járási hiva-
talnok ként hogyan lehet dolgokat elin-
tézni, és ezzel a zt a vezetői magatartást
reprezentálta, ami ellen Kelin egész éle-
tében --- még ha tulajdonképpen olykor-
olykor hasznot húzott is belőle -, Mi-baj
pedig később, felső vezetőként más
eszközök birtokában és legalább lélek-ben
szembehelyezkedett. Marija össze-kötő
kapocs volt a két férfi között, élő
figyelmeztető a közös múltra, eszmékre.

Kelin és Marija csak különleges bajuk
esetén fordultak Mihajhoz, aki ter-
mészetes kötelességének tekintette --még
ha sokszor nehezére esett is --, hogy
segítsen társainak. Ezek a segítségkérő
találkozások azonban nézetek szembe-
sítésére és egyeztetésére való alkalmak is
voltak. Amikor Kelin szóáradattal, Mi-haj
szűkszavúan beszámol életéről, a két férfi
mintegy a másik énjével beszél. Igy válik
elfogadhatóvá a mű befejezése: amikor
Kelin meghal, Mihaj is megválik
hivatalától, és barátja életének színhelyén
felkészül a végső távozásra.



mert a másik két sík epizódjai feloldó
hatásúak.

Horvai István vállalta a darab szigorú,
puritán szerkezetét és stílusát, és néhány
nagyon jellegzetes, finom eszközzel, va-
lamint a színészi jelenlét felerősítésével
emelte ki a mű értékeit, kerülte el a két-
ségkívül meglevő pátosz és szentimen-
talizmus veszélyét. Bízott a mű és a
színészek erejében, és nem dúsította fel az
előadást mindenféle - sajnos megszokott -
szcenikai látványossággal, azaz nem
gyengítette, nem hígította fel egy
nemzedék drámáját.

Horvai rendezéseire általában érvé-
nyes, hogy a látvány, a díszlet, a jelmez, a
térformálás kiemelkedő szerepet ját-szik a
hatáselemek között, s ezzel a mű
lényegének a szóval, a színészi alakítá-
sokkal egyenrangú hordozója, igen fontos
értelmezője. Mivel Jan Druce darabjának
színre vitelekor a rendező került minden
olyan színpadi eszközt, fogást, ami a
kiegyenlített emberi viszonyok, a tiszta
érzelmek, a továbbgondolandó
gondolatok befogadását zavarná, a szo-
kásosnál is nagyobb szerepet szánt a
látványnak.

Drégely László a színpadteret semle-
ges, fehér fallal határolta le; a falon rejtett
ajtók. Ebben a térben bal hátul egy az
egész arányaihoz képest hatalmas, sö-
tétbarna, dobozszerű asztal az egyetlen
végig jelenlevő tárgy. A keretjelenetek-
ben bal és jobb oldalon néhány szabály-
talanul elhelyezkedő, magas, háromszög-
formára kihúzott kötélháló-alakzat lóg: a
látvány fenyők képzetét éppúgy kelti,
mint harci álcázást. Mihaj különböző
funkcióit a helyszínek, a hivatalok jel-
legzetességeinek jelzése mutatja. A ha-
sábasztal mögött, valamint a színpad jobb
oldalán jelenetről jelenetre más stílusú
karosszék illetve szék áll, az asztalon
változnak a telefonok: a tekerős masinától
a legmodernebb berendezésekig. A hátsó
falra a különböző középületekre jellemző
ablakformák rajzát vetítik: a parányi,
négyszögletes fortocskát felváltják a
nagyobb négyszögletes, majd mind
hatalmasabb, impozánsabb ablakok rajzai.
Ezzel együtt Mihaj és a mindenkori
titkárnő ruhája is jellemző erejű.
Miközben Kelin végig ugyanazt a
kopottas katonagöncét hordja, Mihaj -
Witz Éva tervei szerint - „fehéringese-
dik", kezdetben még keresetten, később
valóban elegáns lesz.

A keretepizódok stílusát az határozza
meg, hogy reális, sőt naturális cselekvés
folyik bennük. Szandu, mivel Kelintől

a háborúról, az életét irányító katona-
etikáról hall szüntelen, komolyan-játé-
kosan katonaként él, kabátján, bundáján a
díszlettel harmonizáló, álcázó háló. A
mindennapok egyhangú feladatai számára
harci feladatok, s miközben Kelint
faggatja a harci megoldások szakszerű
módjáról, tejet öntenek csuprokba, más-
kor a csuprokban megaludt tejet túró-
készítés céljából molinózsákokba töltik,
majd komótosan falatoznak, aztán vá-
szonvödörben katonásan mosakodnak,
lábat mosnak. A beszélgetések közben
Kelin a katonai helyzetelemzések, a helyt-
állások igazolásául vagy ellenpontozásául
eleveníti fel életének már a békében
lejátszódó néhány jelenetét.

A jelenetek szinte rítusszerűen ját-
szódnak le. A megérkezés, Kelin és Mi-
haj reakciói, Mihaj szavai, amikkel be-
osztottjait elküldi, amikkel barátját hely-
lyel kínálja, amikkel válaszol Kelin több
mint udvariaskodó, inkább helyzetük
különbözőségére emlékeztető, előbb
vicces, majd mind keserűbb mondataira,
minden jelenetben csaknem azonosak,
mégis mások, attól függően, milyen Mi-
haj pozíciója, és ezzel együtt milyen a
napi viszonya Kelinhez és az általa kép-
viselt emberekhez, eszményekhez.

Kelin mindig az asztaltól távol álló
székre ül, és követeli, hogy Mihaj hagyja
el bástyáját, az asztalt, és vele szembe,
emberközelbe téve karosszékét, hallgassa
meg, váltson szót vele. Amikor nem a
megszokott helyén áll a szék - a
térkompozíció, a térbeli ritmus gondolatot
is szabályozó voltának bizonyítéka! -
hiányérzetünk van, és nyugtalanság fog el:
valami másként fog történni, mint ahogy
ezt a jelenetek során megszoktuk. Van,
amikor a rend helyreáll, ám az utolsó
előtti jelenetben nem: ebben a jelenetben
szólalkoznak össze először és utoljára,
úgy istenigazából; Kelin az állatokkal való
sorozatos embertelen bánásmódból
általánosít, Mi-haj pedig fél ettől az
általánosítástól. Horvai értelmezésének
köszönhető, hogy ez az összeszólalkozás
egy sokszorosan árnyalt viszony tükrözője
lett, ugyanis Mihaj félelmében benne van
a felismerés: Kelin ugyan alaposan túllő a
célon, de a lényeget, az emberi nor-
mákban, kapcsolatokban felbukkanó
problémákat jól látja. Látszólagos össze-
veszésük ellenére ekkor kerülnek egy-
máshoz a darab folyamán legközelebb.

Egy másik, finom és következetes jel-
zésrendszer a titkárnők fejlődése. Az
egyes titkárnők remek kis jellemportrék.

Együttesük annak pontos jelzése, hogy a
Mihaj-féle emberen hogyan lesz úrrá egy
apparátus, hogyan válnak hatalma-
sabbakká a titkárnők a Mihajoknál. Ez
leginkább az utolsó jelenetben fejeződik
ki, amikor Mihaj obeliszket rendel Kelin
sírjára, „egy közkatonának állította a
Haza" felirattal. A soros titkárnő többször
közvetíti a kőfaragó cég kérdéseit,
kifogásait - ki az a Haza: egy vállalat,
intézmény, tömegszervezet?; ki állja a
költségeket? stb. -, s ezek lehetnének
viccesek vagy egy értetlen bürokrata
megnyilvánulásai. Horvai előadásában a
titkárnő súlyos, már-már félelmetes je-
lenség, akinek a szájából ezek a kérdések
korántsem hatnak humorosnak. Azt
jelentik, Mihajnak lejárt az ideje, hisz hol
él, hogy ő egyszemélyben rendelkezzék a
Haza nevében? Ezek után csupán Marija
csodálkozik, a néző már nem, hogy Mihaj
hiába zárja be az ajtót, a titkárnőnek saját
kulcsa van.

Horvai gyakran alkalmaz képi sűrítést. A
legkifejezőbb példája ennek az a
jelenetkezdés, amikor Mihaj munkatár-
saival a sötét színpadon a fehér hátsó falra
nagyberuházások színes diafelvételeit
vetíti. A képeken sehol egy ember. Belép a
sötét színpadra Kelin, felméri a helyzetet,
laposkúszással becserkészi ma-gát a
vetített kép alá, majd hirtelen fel-áll. Arcán
a félkészen is fényűző ipari épületek
képrészletei. Döbbenetes és sokértelmű
kép.

Az irracionális síkot éppen csak jelzi a
rendező. A jelenetek totálfénye után
kontrasztos szórt fénnyel, a színpad sík-
jánál befújt köddel. A szereplők a szín-pad
közepén mondják el néhány mondatos
vallomásaikat.

Ebben a rendezői konstrukcióban
minden olyan mozzanat, ami nem kon-
zekvens, az egész hitelét rontja, így igen
kirívóak ezek a hibák. Mindenekelőtt az
zavaró, amikor a keretjátékban elmarad a
reális cselekvés. Így a vörös fénnyel
imitált tűznél való melegedés nem sze-
rencsés, különösen, ha meggondoljuk,
hogy az utolsó előtti keretjátéki epizódban
félig reális cselekvés közben búcsúzik az
élettől Kelin, és teljesen jelzett, elvont
jelenetben búcsúzik végül Mi-haj. Tehát az
idézett, nem kellően át-gondolt vagy
technikailag ügyetlenül kivitelezett epizód
a darab végkifejletének képi tisztaságát
rontja. De zavaróak azok a technikai-
műszaki bakik is, melyek a nagyon
pontosan kidolgozott látványelemeknek
esetlegességérzetet adnak. Így a fények -
akár a vetített dísz-
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let, akár a világítás részét képezik - rossz
ütemű beadása, vagy az átdíszíetezés (két
szék és egy telefon kicserélésének) elhú-
zódása, a hálók pontatlan leeresztése stb.

Az előadás színészi teljesítményei a
rendezői koncepciónak megfelelően sa-
játos kettősséget mutatnak: visszafogottak,
ugyanakkor teljes színészi-emberi
jelenlétet követelnek.

Madaras József vendégként játssza
Kelin Abadij szerepét. Kényes szerep.
Abadij figuráját könnyen lehetne egy-
értelműen komikusnak, érzelgősnek, pa-
tetikusnak ábrázolni. Madaras csalhatatlan
ösztönnel találta meg a figura össze-
tettségét és érzelmi gazdagságát. Úgy adja
elő sérelmeit, hogy ha túlzott indulatait
meg is mosolyogjuk, igazát éreznünk kell.
Ahogy a pajtáskodó, régi hangon szóló
Kelin a jelenetek során eljut az őt
változatlanul tegező barátjának

magázásáig, az egy ember bonyolult fej-
lődésrajza - csupán egyetlen jelzés kö-
vetkezetes alkalmazásával. Madaras képes
hitelesíteni azt a már-már mesei ma-
gatartást, hogy ha ő nem is vétkes, de mert
köze van - akár mint vezetőnek, akár mint
embernek - a többiekhez, le kell vonnia a
konzekvenciákat, és így kerül egyre
kijjebb a faluból, föl a hegyekbe, mert
minden válságos pillanatban lefokozza
vagy lefokoztatja magát. Az ő háborúban
kapott „légnyomása" olyan, mint a
shakespeare-i bolondok é, jogalapot jelent
az igazság kimondására. Ám Madaras
Kelinje végigszenvedi ezt az igazságot.
Anélkül, hogy a szenvedés szenvelgéssé
válna. Madaras szemében naiv konokság:
az általa képviselt szigorú etikai rend
törvényszerűen átformálódik, és ő az
átformálódásnak akaratlanul előbbre
vivője meg áldozata is. Búcsúja, a fehér
lenvászon törülközők a

kulcsos kalács, az új kannába töltött friss
víz kérése, integetésre lendülő jobb keze
és az ellenkező irányba dűlő test látványa
egy ember és az úgynevezett háborús
nemzedék egy képviselője eltűnésének
sűrített képe.

Koncz Gábornak másfajta nehézséggel
kellett megküzdenie Mihaj Gruja
szerepében: az epizodikussággal. Míg
Kelin végig ugyanaz az ember marad,
addig Mihaj látszólag sokat változik. A
külsőségekben való változást és a belső
tartást, a lényeghez való hűséget érzé-
keltetni egyszerre, néhány különálló jele-
netben nehéz. Koncz mikroeszközökkel él.
Ritkán látni a gesztusnak, a mimikának
olyan kidolgozott rendszerét, amivel a
színész ezt a figurát, annak összetettségét,
fokozódó kiszolgáltatottságát
megeleveníti. Egy-egy félrenézése az is-
kolai ügyeletesre, a beosztottakra, a tit-
kárnőkre, a feleletek előtti kivárásai,



csendjei árulkodnak a figura belső életé-
ről, a fegyelmezett közhivatalnok csele-
kedetei mögött megbújó kétségekről, a
magányról. Az utolsó jelenetben, ami-kor
Marija Kelin halálhírét hozza, és az
asszony a levegőtlenségre panaszkodva
kérdi, hogy nem lehet-e kinyitni az ab-
lakot, Koncz oldalvást felnéz a fehér falra
magasan fölvetített sok szárnyú,
osztott táblás, gömbölyített tetejű, pompás
ablakképre, és nagy sokára válaszol:
„Nem." S aztán kiegészítésül, magyará-
zatul még hozzáteszi, hogy légkondicio-
náló berendezésnek kellene friss levegőt
szolgáltatnia. Ez az a pillanat, ez az a
banális hétköznapi semmiség, ami vég-
érvényessé teszi előtte is, hogy abban a
teremben, a mögött a díszes íróasztal
mögött - hiszen a trónnak beillő karos-
szék a semleges dobozasztalt is díszessé
teszi-nincs több keresnivalója. Az utolsó
keretjáték-epizódban, amikor Szandu
társaságában Mihaj megy fel a Kárpá-
tokba, Koncz hátára vetett felöltőjét
összefogva, fáradt mozdulattal fekszik
föl a fenyőfák közt hagyott dobozasztalra.
Mihaj még a Kárpátokban is ravatalra
fekszik, azaz ahogyan minden belső
rokonság ellenére sem azonos módon
éltek Kelinnel, életüket sem fejezhetik be
azonos módon. Szép színészi és rendezői
megoldás.

Egyedül marad a színen Szandu, a
gyerek, akibe Kelin annyi mindent plán-
tált elveiből. De ki tudja, mi ragadt
meg benne? Csupán játék maradt számára
a katonásdi, vagy valami mást is jelent az
együttélés? A kérdés nyitott.. .

Jan Druce: Ami a legszentebb... (Pesti Szín-
ház)

Fordította: Maráz László. Rendezte: Hor-
vai István. Díszlet: Drégely László. Jel-
mez: Witz Éva m. v.

Szereplők: Madaras József m. v., Koncz
Gábor, Geszti Péter, Pap Éva, Dobos Ka-
talin f. h., Ambrus András, Almási József.

BALASSA PÉTER

A függés szomorújátéka

Az Álszentek összeesküvése Szolnokon

Kétségek Bulgakovról
Szabad-e bírálni vagy éppen csak átér-
telmezni a tegnap még elhallgatottat?
Méghozzá Mihail Bulgakovot, a halála
után huszonöt évvel késői sikerrel meg-
vert-megáldott nagy tehetségű szovjet
írót? Egy kétségtelenül nagyszabású
regény, A Mester és Margarita alkotóját? A
Sztálintól felkapott, majd üldöztetett
értelmiségit? E kérdések mögött az a
zavar és részben tanácstalanság rejtőzik,
amit politikai sors és művészi-esztétikai
érték egészségtelen, leggyakrabban kelet-
európai összemosódása ébreszt a
vizsgálódóban. Történelmi és társada-
lomlélektani konfliktusról van szó: szét-
választható-e, és ha igen, milyen módon,
milyen stílusban, illetve milyen mértékben
egy közép-kelet-európai művész sorsában
a történelmi-politikai jelenség és a
művészi érték? A hatalomhoz való
viszony egyben művészi viszony-e a
világhoz? Elég-e, ha ezt a konfliktust áb-
rázoljuk? A megélés garanciája-e a for-
málásnak? Iménti kérdőjeleink általá-
nosságban viszonylag könnyen fölold-
hatók, de itt, körülöttünk, egyáltalán nem
tűnnek el egy csapásra. Hiszen a fő kérdés
itt ekként hangzik: lehetséges-e a világnak
ezeken a tájain ilyen szétválasztás?

Bulgakov késői nagy sikerében meny-
nyire homályosult el józanabb értékíté-
letünk, a jelenség hatása alatt? Bonyolítja
továbbá a helyzetet, hogy életművének
nagy része is éppen erről, hatalom és ér-
telmiség, politika és művészet konflik-
tusáról szól. Nem lehet véletlen tehát,
hogy benne az utókor saját magát üdvözli
olyan lelkesen, de ebben a dicséretes és
hajszolt buzgalomban csak önmaga
problematikusságát fejezi ki. Magára is-
mer, de egyben elhárítja, éppen a fölma-
gasztalt segítségével, az igazi önismeret és
a föloldás lehetőségét. Kétségeink
konkrétan így határozhatók meg: egyen-
értékű-e az életmű színvonala, érdeme a
Bulgakov-jelenséggel, azzal, amit tár-
sadalomlélektani, kultúrtörténeti érte-
lemben szimbolizál ez a név? És éppen a
főmű, A Mester és Margarita évtizedes
(nálunk 69-ben jelent meg) diadala után,
újraolvasva, most arra indítja a kriti-

kust, hogy megkockáztassa: a jelenség
szimbolikus értéke sokszor összemosódott
a teljesítmény értékével, noha nem
azonosak.

A bulgakovi jelenség kulcsa valóban az,
amit egyik korabeli recenzense mondott
egyik darabjáról: „A függés tragédiája."
Bulgakov sorsa a függés tragédiája. A sors,
ezúttal bármilyen jelzővel látjuk el, éppen
a neki kiszolgáltatottat minősíti, és nem
közvetlenül - önmagát. Mert a függés
személyes tragédiája nem lesz
világábrázolássá addig, amíg csupán egy
szenvedéstörténetet, krisztológiát író
művészt tart össze. A hatalomhoz való
viszony ugyanis Bulgakov sze-
mélyiségének alapjait érintette, reakcióiból
(levelek, nyilatkozatok, Sztálin-
komplexusa) egy a függő viszonytól joggal
szenvedő, de attól szabadulni eleve
képtelen, üldözési mániás képe bontakozik
ki. És az életmű ennek a mániának (mely
természetesen valóságosan is
megalapozott!) szuggesztív-fantasztikus
megoldási kísérlete: a Mester üldözte-
téseitől Molière és Puskin maffiaélmé-
nyéig. A rossz akusztikák korában van
helye a gondolatismétlésnek: mindezek a
paranoid vonások kétségtelenül egy ob-
jektív adottságból is születnek, az el-
nyomás, a terror, a megfélemlítés, az
összeesküvés, a titokzatosság stb. lég-
köréből. Bulgakov ezt a korabeli társa-
dalmi jelenséget azonban személyiség-
vonásaként teszi életműve alapjává.
Méghozzá úgy, hogy közvetlenül azonosul
tematikájával. Nyilvánvaló, hogy attitűdjét
döntően meghatározhatná egy ilyen
személyiségzavar, anélkül, hogy
önmagában befolyásolná a művészi meg-
valósítást, de az már kérdésessé teszi a
vállalkozást, hogy világhoz való írói-
művészi (tehát nem egyszerűen szemé-
lyes) viszonya a hatalom és a művész-
értelmiségi, a politikai maffia és a kiszol-
gáltatott szellem pólusaira csupaszodik.
Ha, amint ezt a közép-kelet-európai ér-
telmiség oly sokszor és oly önfelmentően
meg lelkesen tette, csak ebben a
viszonylatban határozza meg és méri föl
művészként, gondolkodóként önmagát, ha
egy politikai vagy társadalmi szituáció
ábrázolását döntően az üldözéses sze-
mélyiség motiválja, ha emberképünk nem
tágítható és nem feszíti szét hatalom és
szellem börtönkonfliktusát, akkor ember,
emberközösség és világ viszonyának igazi
mélységeiig nem jut-hatunk el a
művészetben, továbbá leszűkítjük
emberfogalmunkat. A „paranoid"
művészet révén nem fogunk


