
– A jelmeztervezés mellett a díszlet nem ér-
dekelt?

– Nemrégiben elkezdtem írogatni, mik-
ben dolgoztam idáig, ötszáznál több jött
össze. Jelmeztervek. Mert én eleve jelmez-
tervezônek készültem, és ma is úgy látom,
hogy a jelmezek kivitelezése a kigondolá-
suktól a megvalósulásukig egész embert kí-
ván. Látom, mennyiféle ága-boga van a jel-
meztervezésnek: ha megvan a terv, el kell
kezdeni foglalkozni a részletekkel, a hajjal,
a sminkkel, a fejrevalóval, és így tovább.
A ruhára, a szabásmintákkal együtt, oda
kell figyelni. Ismerni kell például egy ba-
rokk cipô statikáját, hogy lehet azzal lépni.
Ha nem saját magad csinálsz mindent, ak-
kor nem tudod, milyen az az anyag. Az
egyetemen az elsô óraimat mindig azzal
kezdem, hogy felsorolom a jelmeztervezôre
háruló föladatokat, ennek akár a pszicho-
lógiai vetületével együtt, amikor szép em-
berbôl csúnyát vagy csúnyából gyönyörût
varázsolsz, és a színészt is meg kell róla
gyôznöd. Vagy amikor neked kell egy
fôszerepeket játszó színésznek bebizonyí-
tanod, hogy jelentôs a szerepe. Ezek ne-
héz, lélektani fölkészülést is igénylô föl-
adatok. Ezért is érzem úgy, hogy mindeh-
hez egész ember kell.

– A díszlettervezôvel mindig összedolgozol?
– Persze. Akárki legyen is. A Vígszínház-

ban nagyon sokat dolgoztam Fehér Mik-
lóssal. Igazi barátság volt a miénk. A fele-
ségének néha már az agyára mentünk.
Egész nap együtt, aztán otthonról még
vagy két órát beszéltünk telefonon. Mély
gondolkodású, csodálatos ember, remek
partner volt. Sokszor kaptam tôle támaszt,
fontos emberi értékeket tanultam meg
tôle. Aztán nagyon sok volt tanítványom-
mal dolgozom együtt, például rendszere-
sen Mira Jancsival Kecskeméten, Csík
Gyurival vagy Székely Lacival is, pedig vele
késôbb találkoztunk össze. Még annak
idején Csányi Árpival. De dolgoztam Men-

czel Robival is. Szegény Vayer Tamással fil-
mekben találkoztunk. Remélem, én is ha-
tottam már inspiratívan a díszletre. Na-
gyon régen a Vígszínházban Kapás Dezsô
rendezte García Lorca Donna Rosita avagy
a virágok nyelve címû darabját. Fehér Mik-
lós teljesen fehér díszletet képzelt el hozzá.
Az alcímébôl, a virágok nyelvébôl kiin-
dulva én találtam ki ehhez, hogy mind-
egyik felvonásban más-más virágok domi-
nálnak. A történet szerint a lányt megkéri
a fiú, majd eltûnik, és soha többet nem jön
vissza. A lány egy életen át hímezi az es-
küvôi ruháját virágokkal. Ezekbôl a virá-
gokból csináltam a ruhát. Ez annyira ins-
pirálta Miklóst, hogy a díszletbe a hatal-
mas falakra is furcsa, elnagyolt virágokat
rajzolt. A három felvonásnak megvolt a
háromféle színvilága, hangulata: az elsô-
ben tavaszi virágok, a másodikban nyár vé-
giek, az utolsóban, a halál elôtti állapotban
hervadozóak. Mindenki meghal, már csak
az öregek élnek túl mindenkit. Papp Éva
játszotta a fôszerepet. Fülledt levegôje lett
az egésznek, miközben nagyon érdekes
módon került szinkronba a ruha meg a
díszlet. Ebben az esetben kifejezetten a
ruha doppingolta a díszletet. 

– Volt ellenkezô példa is, amikor a díszlet
inspirált téged? 

– Igen, a nagyon érdekes II. Richárdban
például. Ott Miklós csinált egy furcsa,
mozgatható háromemeletes falat, volt egy-
fajta ikonosztáz-hatása, ami számomra a
hatalmi hierarchiát fejezte ki. Ezt a lépcsô-
zetességet próbáltam megragadni a ru-
hákban. A díszlet mozgatása és a ruhák be-
építése az ebbôl a hatalmi hierarchiából
való kibillenést jelképezte. Amikor Gálffi
II. Richárdként a végén lemond a hatalom-
ról, elbúcsúzik mindettôl, ami csak teher-
tétel volt a számára. A Marton László ren-
dezte Szentivánéji álomnál is Fehér Miklós
díszletébôl indultunk el, a zöld párnáiból
meg a világítási hidakon lógó villanykör-

Az én történetem pedig onnan datálódik,
hogy még fôiskolásként dolgoztam életem
elsô nagyjátékfilmjében, Minden kezdet ne-
héz volt a címe, 4́5 után játszódott, amikor
éledni kezd a város. A filmhez diófa páccal
és tussal hatalmas festményeket csináltam
szakadt nadrágokról, kis sapkákról. S mit
tesz isten, Várkonyi Zoltán volt az egyik
szereplô, aki bemegy egy iskolába, ahol
papírral vannak betakarva az ablakok. Vár-
konyinak egyébként különleges érzéke volt
a tehetséghez, akiket ô kiszúrt, és a pályára
billentett, mindbôl lett valaki. Én a másik
helyiségben voltam, amikor meglátta a raj-
zaimat: „Ez mi?” – kérdezte. „Ezek a ter-
vek!” – felelték neki. „Ki ez?” „Fôiskolás.”
„Hozzák ide!” És akkor én, kis miniszok-
nyában, kezem-lábam összetörve, oda-

tékbôl. Ezeket a tiszta színeket akartam
visszahozni a ruhákban. Így lett aztán a
szerelmeseké vörös, vagy amikor Oberon
és Titánia visszaváltoznak királlyá és ki-
rálynôvé, akkor a ruhájuk is fehér. Pucké
meg a pároké fehér-vörössel volt megsu-
hintva, a tündéreké rózsaszíntôl naran-
csosig. Jó játék volt, ugyanakkor megvolt
az egésznek a gondolatisága. Emlékszem,
elôször türkizzel dolgoztam a zöld párnák
miatt, de Marton túl hidegnek találta. Ak-
kor átalakítottam. 

– Közel negyven éve a Vígszínházban. Ré-
szese voltál a nagy korszakoknak. Hogy kerül-
tél ide? 

– Mikor idekerültem, többek közt Rutt-
kai Éva, Páger Antal, Bulla Elma, Sulyok
Mária voltak a vezetô színészek, de a sze-
reposztás alján, parányi betûkkel például
Kern András f. h. neve volt olvasható.
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-ban diplomázott a budapesti Iparmûvészeti Fôiskolán, és egy négyéves szolnoki
intermezzó után 1970-tôl a Vígszínház jelmeztervezôje. Beszélgetésünknek

nincs különösebb apropója. Hacsak több száz munkáját különféle stílusú, korú rendezôkkel és
díszlettervezôkkel, különféle mûfajokban, a drámától az operáig, az elismeréseket a Jászai
Mari-díjtól az érdemes mûvészig, a tanítványok tucatjait nem tekintjük annak.
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mentem hozzá: „Én vagyok.” „És maga
ilyen terveket csinál egy háborús izéhez?
Lerajzolja? Hova jár?” „Iparmûvészeti
Fôiskolára.” „Nagyon jó! Gratulálok! Föl-
veszem a lódent… maga is meg van elé-
gedve?” „Meg vagyok, igen.” „Jó, jó, csak
meg akartam ismerni magát. Hányadi-
kos?” „Negyedikes.” „Ó, jó, majd kíváncsi
vagyok, mi lesz.” Ezen fölbuzdulva voltam
olyan orcátlan, hogy a diplomamunkámra
megkérjem konzulensnek. Fölhívtam: „Én
vagyok az a kislány…” „Jó, jó, tudom, mi
van?” „Most fogok diplomázni, konzu-
lenst kell keresnem…” Hosszú csend. „Na
jó, én most forgatok, kinn vagyok a film-
gyárban. Ha holnap ráér, jöjjön ki!” Akkor
forgathatta az Egy magyar nábobot. Ott ült
vagy negyven ember, egy egész stáb! „Na
jó, ô az a fiatal tervezô, most fog diplo-
mázni, tessék, pakolja ki a rajzokat!” Kite-

rítettem. „Ez mi?” – kérdezte tôlem. „Dü-
renmatt: Angyal szállt le Babilonba.” „És
ezt honnan szedte?” „A Nagyvilágban ol-
vastam.” Nagyon tetszett neki. „Na jó.
Nézze, kislány! Én ezt az egész konzulens-
séget abszolút nem tudom vállalni, látja,
forgatok. De nagyon jó, hogy megmutatta
a rajzokat. Menjen be a Vígszínházba, úgy
hívják a titkárnômet, hogy Gyimesi Ági,
mondja be a nevét meg a telefonszámát.
Semmit nem ígérek, de legyen meg. Sok
szerencsét a diplomához! A viszontlá-
tásra!” Ezzel a dolog le is zárult, végül Vá-
mos László lett a korreferensem. Aztán le-
nyomtam a diploma után négy teljes évet,
6́6-tól 7́0-ig Szolnokon. Ebbe olyan jó-

pofa dolgok estek bele, mint például a Szé-
kely Gábor rendezte Tóték, amire Örkény is

lejött Radnóti Zsuzsával. Jó elôadás volt,
nagy volt az érdeklôdés. Egyszer csak ka-
rácsony másnapján cseng a telefon: Víg-
színház titkárság, Várkonyi. „Mit csinál?”
„A karácsonyi ebédet eszem.” „Nem úgy
gondolom…” – nevetett. „Hát én még
mindig Szolnokon…” „Be tudna jönni va-
lamelyik nap a két ünnep között?” Az iro-
dájában ott ült Várkonyi, Horvai, Kapás,
úgy éreztem, vagy ötszázan. „Hoztam ter-
veket.” Nézték. Egymásra néztek. „Lenne
kedve a jövô évadtól a Vígszínházban dol-
gozni?” „Igen, hogyne!” „Akkor augusztus
elsejétôl tekintse magát a Vígszínház tagjá-
nak.” Pofátlanul megkérdeztem: „Bocsá-
nat, kaphatnám ezt írásban, mert én a
szolnoki színházban vagyok szerzôdés-
ben.” Várkonyi óriásit röhögött: „Menjen
be a gazdasági hivatalba, majd kap egy
papírt.” 

– Mitôl volt különleges a Vígszínház?
– Ezekkel a rendezôkkel együtt dolgozni

meghatározó volt. Várkonyival csodálatos
elôadásokat csináltam végig. A legérdeke-
sebbek egyike Eörsi István Széchenyi és az
árnyak címû darabja volt, s Várkonyi volt a
fôszereplô, Bulla Elma volt a felesége. De a
többiek is nagyszerûek voltak: Mádi Szabó
Gábor, Somogyvári Rudolf, Kern. Érdekes
áthallások voltak benne Ez életem egyik
legszebb szakasza. Fontos volt még Pás-
kándi Vendégsége. Nagyon szerettem. Meg
ahogy Horvai az orosz irodalomhoz nyúlt.
Gorkijhoz. Vagy Csehovhoz. Egyébként is
Dosztojevszkij- meg oroszrajongó vagyok.
Késôbb aztán érdekes volt összevetnem,
hogyan olvastam tizenöt évesen a Bûn és
bûnhôdést, és hogyan harmincvalahány

évesen, mikor csináltuk a Vígben, meny-
nyire más dolgok ragadtak meg. Ezek vé-
gigkísérték az életemet. Miközben vívód-
tam Csehov vagy Ibsen témáival, óriási se-
gítséget is jelentettek. És ma is tisztelettel
emlékezem vissza a Horvaival folytatott
beszélgetésekre. Sokat jelentett a Ljubi-
movval való találkozás is. Többször dol-
goztam együtt Horvai és Ljubimov kedvelt
díszlettervezôjével, David Borovszkijjal.
Ô is nagy kaliberû ember volt. Emlékezetes
számomra Horvai Sirálya a Vígben, ame-
lyet a kritika annak idején nem tartott át-
ütô elôadásnak. Borovszkij díszletében
Hernádi volt Nyina, Reviczky Trepljov,
Ruttkai Arkagyina, Kútvölgyi Mása, meg
még Darvas Iván, Kozák Laci, Miklóssy
Gyuri bácsi, Benkô Gyula… A második fel-
vonásban korabeli fürdôruhákban voltak
egy „valódi” tó partján, ahol a tükrözôdé-
sek is játszottak, bele is estek a vízbe stb.
És ez a tó befagy az utolsó felvonásban.
Horvai a tragikomikus elemeket hangsú-
lyozva a végét a tragédia felé vitte. Ez új-
fajta Csehov-fölfogás volt, fantasztikus
találmányokkal. Végig azt elemezte, hogy
az igazi tehetségnek két útja van: vagy be-
áll a taposóba, vagy öngyilkos lesz. Óriási
gondolatokat vet föl nekem ez a mai napig.
És a mai napig izgat a formarendje, hogy
mi volt abban az egyszerû fadíszletben
olyan különleges. Molinóból készültek a
fürdôruhák meg a csíkos tornadresszek.
Fantasztikusan izgi volt... 

– Az elôadás egyrészt tényleg az aznapi kö-
zönségnek készül, másrészt viszont olykor csak
sokkal késôbb fedezhetô föl inspiráló hatása…

– Nem biztos, hogy ami naprakész si-
ker, megéli akár az évad végét. Ami ma di-
vat, holnap már nem az. Hiszek abban,
hogy ha átszûröd a saját megszenvedett
életeden, amit a személyiség sugall, abból
kijön valami kreatív dolog. Egy-egy pro-
dukció mindig új lehetôségeket ad, és tisz-
ta lappal kezdhetsz. Ettôl válik a pálya sok-
színûvé. 

– Az opera is része az életednek. Dolgoztál
Békés Andrástól Kovalik Balázsig sok-sok ren-
dezôvel. Másfajta gondolkodást kíván ez a ter-
vezôi munka?

– Az elsô operatervezésem Ferencsik
hatvanötödik születésnapján volt, a Figaro
házassága, Békés András rendezésében.
Nagyon nagy nevek voltak benne, meg
egyébként is, az operaénekes más alkat.
Nagyon rájuk kell hangolódni. Én mindezt
a saját káromon tanultam meg. Békés
rendkívül érzékenyen kezelte a helyzetet,
hogy egy fiatal ember, a maga küszködé-
seivel elkezd dolgozni egy új mûfajban.
Utána sokáig nem fordultam elô az opera
környékén, majd Kerényi Miklós Gáborral
az Ormindo, Cavalli kamara jellegû operája
következett a nagyszínpadon. Ebben nincs
kórus, vannak viszont fantáziaszereplôk.
Újra szembesültem az opera buktatóival.
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Ezután életem egyik legnagyobb kihívása következett, a Hoffmann
meséi. Közel ötszáz ruha, több helyszín… Érdekes volt a rendezôi
koncepció, ehhez kellett a kompozíciót kitalálni. Elsôsorban a
sztorival ismerkedtem, de a zenének olyan vivôereje volt... ôrüle-
tes erôvel hatott rám, mennyire más, ha valaki dalban, áriázva
mondja el, hogy szeretlek, mint ha prózában. Százhúsz ember van
a színpadon, és abból éppen most csak kettôre kell odafigyelni,
akik kvázi dialógust folytatnak. Ugyanakkor ott van mögöttük a
többi száztizennyolc is, és a döntô pillanatban nekik is van szere-
pük. Az énekkar nem egy nagy massza volt, Kerényi Miklós Gábor
még a csoportokat is szétszabdalta, mindenkinek megvolt a maga
sorsa. Kijelölte a polgármestert, a polgármesternét, a lányaikat,
volt katonatiszt, tanító néni és így tovább. Ugyanakkor mindezt
össze is kellett fogni, mert csak akkor tud a fôszereplô érvénye-
sülni. Emlékezetes volt számomra Rossini Mózese is a száznegy-
ven tagú kórussal – hol zsidók, hol egyiptomiak, hol mások... Ott
már sok mindent sikerült úgy megcsinálnom, ahogy elképzeltem.
De a statisztéria egy részére már nem volt idôm. Szóvá is tette ezt
kritikájában Fodor Géza. És aztán jött a Don Carlos, amiben már
teljességgel sikerült megvalósítanom az elképzeléseimet. Majd
A sevillai borbély, a Così fan tutte, az Olasz nô Algírban – ezt már a
nizzai operában… Mind tanulságosak voltak.

– Mindig lehet pontosan elôre tudni, amikor az asztalnál tervezel,
hogy az milyen lesz a valóságban?

– A szegedi szabadtérin az Álarcosbál próbái közben fölmentem
a világosítótoronyba, és lenéztem, épp egy gyönyörû kettôs ment a
második felvonásból – és két pici embert láttam… Akkor megér-
tettem, hogy ennek a dimenziónak is megvannak a maga törvé-
nyei. Sokáig, persze, világosban próbáltunk. Nagyon izgultam, mi
lesz sötétben. Elkezdôdött a harmadik felvonás, följött a fény, és
elájultunk, milyen szép… A színek, a zene és a tánckar… A világo-
sító lerohant hozzám a toronyból. Ezek jó élmények.

– És Kovalik Balázs? Egyszer csak fölhívott?
– Vele valóban sokat dolgozom együtt. Talán az egyik legkedve-

sebb munkánk a Vérnász volt. Kovalikot egyébként gyerekkora óta
ismerem, volt gimnáziumi osztálytársam fia. Még egész kicsi korá-
ban írt nekem egy levelet, hogy ôt érdekli a színház. Biztattam,
hogy csak érdekelje. Legközelebb úgy találkoztunk, hogy ô statisz-
tált egy darabban, melyben én is dolgoztam. Az elsô közös mun-
kánk a Turandot volt. Az már igazi Kovalik-elôadás volt. Teljesen
más eszközökkel dolgoztunk, mint ahogy az megszokott. Nemrég
megnéztem újra, ez az elôadás már nagyon sokban eltér az eredeti
elképzeléstôl, de valahogy mégis funkcionál. A ruháknak furcsa
törôdöttsége lett, és ettôl a lefáradástól izgalmasabbak, mint elsô
pillanatban voltak. A Vérnászt prózában nagyon régen Szolnokon
is terveztem Székely Gáborral. A darab tehát bennem volt, de Szo-
kolay zenéjétôl mégis más. Érdekes, furcsa képek születtek ben-
nem, valamilyen nagyon színes újság ihlette, volt abban tenger, le-
het, hogy halak is… feketés-zölddel megsuhintott furcsa vizek.
A kezdeti közös gondolkodás idején lapokat téptem ki és vittem
Balázsnak, hogy én ilyesmit érzek. Ez kivételesen az egészet meg-
határozta. Azt hiszem, hatottam Horgas Péter díszletére is. Szóval
a gondolat domináns volt. Más kérdés, hogy társadalmilag sokkal
provinciálisabb közeget képzeltem. Népi ingesnek kezdtem – de
végül teljesen mostani öltözékek alakultak: kosztüm, ruha, öltöny,
csizmás alak is, minden. Három szín volt benne: fekete, zöld és fe-
hér – plusz a menyasszony ruhájának aranya. A Hold például, aki
elôhozza ezeket a belülrôl jövô indulatokat, fehér lakköltönyben
volt. A kórus pedig teljesen mai fekete ruhákban, amibe beleken-
tem zöldet. Magának az anyának a ruhája is fekete volt, zölddel
batikolva. A feleség ruhája is meg volt zölddel fújva, a fiúké zöld-
del megsuhintva. Leonardo, aki elcsábítja a mennyasszonyt, szür-
késfeketén macsós figura lett. A halált ugyanaz az énekesnô alakí-
totta, mint az anyát. Fölvett egy földig érô katonakabátot, ami
szintén zölddel volt megsuhintva, és egy fél zöld maszkot. Mind-
ezt úgy hoztuk létre, hogy amikor már készen lett az összes ruha,

lementem Szegedre, és ott a helyszínen különbözô zöld festékek-
kel befújtam az egészet. Ezt az elôadást nagyon szeretem. Aztán
csináltam Kovalikkal azt a nagyon vitatott Kékszakallút. Nagy él-
ményem volt Ligeti György Le Grand Macabre-ja. Kitaláltunk egy
rózsaszínben végigvonuló kortörténetet, kezdve az ôsembertôl a
barokkig, majd a rokokón át a mai dendiig, minden rózsaszín.
Végül valamennyien bemennek a sírba, a nagy halál eltemeti ôket.

– A Képzômûvészeti Egyetemen csaknem harminc éve tanítasz, do-
cens vagy a látványtervezô tanszéken. Más szemléletû most az oktatás?

– Egészen más. Mindegyiknek megvannak a maga erényei és
hátrányai. Erénye a mostaninak, hogy nagyon sokfélével találkoz-
nak a hallgatók, minden félévben mások tanítanak. Ennek a mód-
szernek van olyan tulajdonsága – és ezt már sokszor elmondtam
–, hogy a tanár mindig magát akarja kicsit megmutatni, hogy „én
vagyok az, aki ezt a legérdekesebben vagy a legjobban tanítja”. Úgy
érzem, szükség lenne arra, hogy egy-egy mester bizonyos ideig vé-
gigvigye ôket. Most például másodéveseket tanítottam, nagyon jól
egymásra találtunk, és el vannak keseredve, hogy már nem velem
lesznek jövôre. Talán jó lenne nekik, ha ennek az évnek a tapasz-
talatát tovább tudnánk vinni.

– Sokat változott az oktatás ahhoz képest, mint amikor téged tanítottak?
– Én akkor két évet díszítôfestô szakon voltam. Sgraffitót csi-

náltam, freskót, üveget, betont öntöttem, éjjel-nappal alakrajzot
készítettem, ábrázoló geometriát tanultunk, mûvészettörténetet
stb. Állandóan holtfáradtak voltunk, de nagyon élveztük. Harmad-
évtôl kezdtem a szakmám. Akkor viszont állati iramban. Rögtön
teljes darabokat kaptam. Az elsô félévben A vágy villamosát. Utána
Szophoklész Élektráját. Majd folyamatosan minden félévben két-
három teljes darabot. És mindig rengeteget rajzoltunk, fejet, ak-
tot, mindent. Eiger István tanár úrtól nagyon sokat tanultam.
Ô volt akkoriban a fölmentô expedíció az életemben. Soha nem
felejtem el, amikor két akt volt: az egyik puha testû, fehér húsú, fe-
hér hájú idôs nô, a másik pedig egy szerb nô, erôs izmai voltak,
erôs csontjai. Teljesen más volt a bôrszínük, az egész testfölépíté-
sük. Ez nekem szárnyakat adott a karakterek ábrázolásában. 

– Sok kompromisszumot kell kötnöd a pályád során?
– A rendezôkkel? Nem mondhatnám. Eleinte volt egy fejjel a

falnak periódusom, de ez kollektív munka, rájöttem, hogy nekem
is rugalmasnak kell lennem. Elôfordult, hogy hadakoztam, bal-
héztam, de most, mai szemmel nézve rájöttem, hogy a rendezô
mire gondolt, és lehet, hogy neki volt igaza. Ha az ember nagyon
berágja magát egy elképzelésbe, akkor pillanatnyilag meg van róla
gyôzôdve, hogy neki van igaza, de utóbb, pláne egy kis távolság-
ból, rájön: lehet, hogy a másik elgondolása is érvényes.

– Hogy látod a mai színházat?
– Nem akarok rezignált lenni. Nekem már annyi szép emlékem

van, s annyi mindent megcsinálhattam. De azért megmondom,
mit nem érzek most jónak: hogy vannak bizonyos trendek, me-
lyekben a formák megvannak, de nincs tartalom. Sokkal izgalma-
sabbá lehetne tenni a trenden belül is a dolgokat. A kritika se na-
gyon veszi a fáradságot, hogy mögéjük nézzen, hátha a trenden kí-
vüliekben is van valami érdekes. Lehet, hogy abból új szegmens
bontható ki. Vannak bizonyos helyzetek, bizonyos emberek, amit-
akit mindig elfogadnak, más emberek pedig nincsenek helyzetbe
hozva, és sokszor az érdekes kísérleteikre sem figyelnek oda. Én
ezt már gyakran szóvá tettem, nem magam, hanem a tanítványaim
miatt. Sokszor a „fölszínt” ragadják meg, pedig a maradandó érté-
keket nem ez képviseli. 

– Mire vágyol?
– Én úgy vagyok… A következô feladatra vágyom mindig. Ne-

kem minden feladat új kihívás. Hazudnék, ha azt mondanám,
hogy mindegyik kitörô örömmel tölt el. De most épp abban a hely-
zetben vagyok, hogy örömmel és kíváncsisággal nézek a következô
feladatra, feladatokra…
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