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A széles körű hazai elismerést és nemzetközi figyelmet kapott író kora ifjúságától kezdve halá
láig több akart lenni, mint író. Ezt a "többet" fedezte fel és tisztelte már fiatal éveiben Tolsztoj
ban : .,Tulajdonképpen nem is író Tolsztoj, hanem igazságkereső és tanító elme volt".

Ha Németh Lászlónál az író mellé a legtöbbet mondó jelzőt keressük, akkor csak egyet mond
hatunk: pedagógus író. Nevelni akart mindenkor, A magával szembeni erkölcsi igényességét ki
terjesztette családjára, ismerőseire, nemzetére s az emberiségre.

Megállapítása szerint "egy ember élete elsősorban erkölcsi harc". Amikor a különböző műfa

jokban - dráma, regény, esszé - elénk táruló életművét Németh kihangsúlyozottan egynek
mondja, akkor közvetve figyelmeztet, hogy művei az életével szerves kapcsolatban vannak. Egy
egy mű az író erkölcsi harcának művészi megörökítése.

"... a nevelőnek nincs nagyobb feladata, mint hogy magában építse föl a példát, amellyel a fiatal
lélek tájékozódó kedvét az igazi nagyság felé fordíthatja" (Kiadatlan tanulmányok, II. köt. 353.
old.). Egész élete valójában a példa-ember alakításában telt el. Ezért írhatta hahliakor Simon Ist
ván: ,:A társadalmi és emberi gyarlóság ellen szegezett fegyver nemcsak kifelé, hanem befelé is ké
szen állt difni",

Erkölcsi igényessége ébredésében ~ legjobb tudomásunk szerint ~ sem a családi otthonnak,
sem a református vallástanóráknak nemigen volt szerepe. A nagy családban. a vidéki rokonság
körében megismert protestantizmusban jobbára csak hagyományokkal találkozott. A reformá
tus hittanórákon hallottak - mint írja - inkább ellentmondást váltottak ki. benne.

Azokban az években, amikor sok-sok fiatal a gyermekkorban szerzett hitélményének, vallásos
meggyőződésének válságát éli át, a tizenhét éves Németh megkapta a kései vallási indításokat
Adytól, a Halottak élén című kötet olvasásakor.

"Ady figyelmeztetett rá, hogy az Istenhez való viszony az egyházon kívül egy nagy embemek is
lehet fontos dolga. Versben én is megpróbáltam valami Istent csinálni magamnak, meglehetősen

panteista Istent" (Kiadatlan tanulmányok, II. köt. 313. old.).

Én az Istent sosem kerestem
De az életem egyre gyúrták
Örömeim és keresztem
S egyszer csak: bennem lakott az Úr.

Azt se mondtam: jó volna hinni
Vagy: hogy ő az a nagy zsibbasztó,
Vagy - nem akarok már vívni
Sose hívtam s ő rámtalált.

(Én az Istent sosem kerestem. Homályból homályba, II. köt. 402-3. old.)

Az Isten~e figyelmeztető Ady A szétszárádáselőtt című verse profetikus jóslatával egy életre meg
ragadta a nagydiák Németh Lászlót. Életét tette rá, hogy az a bizonyos Templom, melyről Ady
írt, mégiscsak fölépüljön.

Németh László szépprózai műveinek olvasói nem véletlenül gyanítottak vallásos embert az
Emberi szinjáték, a Bűn, az Égető Eszter, az Irgalom cimű regények, a.VII. Gergely, a Papucshds,
az Apáczai, az Eklézsía-megkiivetés, a Colbert dráma szerzőjében. I

Első, teljes terjedelmében publikált regénye, az Emberi szinjáték közismerten a "legjellemzőbb

Németh László-alkotás". E művében megírta. hogyan talált önmagára. Az író szerepvállalásá
nak hiteles "lelki" története. Jobb, tisztább, igazságosabb világot akar teremteni közvetlen kö
zösségének, a magyarságnak. A kínálkozó társadalmi rendszereken túl az erkölcsi megújulásban
látja a kibontakozást.

Az Emberi színjáték-ban "egy modern szent" életrajzát kínálja "Bár szentről szált, kihagyta az
Istent s a kegyelmet ; azt mutatta meg, amit több késői művem (regényben az Égető Eszter, Irga-

663



lom, drámában a Nagy család), hogy a vallást tápláló lelkierők mint építhetnek föl a vallás hie
delmei nélkül a régi szentekével versenyző életet" (Negyven év, 12-13. old.).

Ez természetesen legkevésbé sem jelenti, hogy itt a kereszténységgel való szakításrólienne szó.
"Ha elfogadjuk, hogy minél mélyebb a kereszténység, annál inkább a szeretet áll világlátása kö
zéppontjában, negény erkölcstanát bízvást kereszténynek mondhatjuk" (Béládi Miklós: Érint
kezési pontok, 150. old.). Németh László szerint e .zsengé't-jéröl "sok rossz elmondható, de még
iscsak az egyetlen magyar regény, melynek tárgya a vallásosság" (Kiadatlan tanulmányok, I.
504. old.).

Az író legjellemzőbb szépprózai írásainak azokat tartotta, melyekben önmagát leplezte le,
amelyek - mint írja -: "magamból dobtak ki valamit".

"...az Emberi színjáték ironikus műnek készült: azt akarta éreztetni, hogy a szentség igen sok
szor testi-lelki csonkaságok következménye" (Emberi színjáték, 6. old.). Valójában "egy belső

mérleg alakult, választás mélyebb és felületesebb felem közt" (Utolsó kísérlet, l. köt. 7. old.).
Kora ifjúságától kezdve közösségben gondolkodva az élet jobbítása foglalkoztatta. "Az ember
azonban mást is tesz mint él. Nemcsak az életet akarja betölteni, hanem valami mást is. Egy kü
lönös többlet munkálkodik benne, amely ki akarja javítani az életet" (Emberi színjáték, II. köt.
227. old.).

Küldetéstudata azok közé az emberek közé irányította, akik közt magát idegennek, másnak
érezte. Vágyott az emberközelség melegére, de ugyanakkor a maga "csonkasága"miatt idegen
volt közöttük. Amikor éles szemével felismerte a "norma" mögött meghúzódó "atléta-higiéni
kus" világszemléletet és a "dupla rostélyost evő" nyárspolgárt, legyőzte a tömeghez alkalmazko
dás kísértését. Innen már csak egy lépés önmaga csonkasága értelmének felismerése: ,,A lélek
mindig korlátozott. A lélek ereje épp az ő korlátai. Aki megismeri a maga korlátait, lelke erejét
ismeri meg. Boldog az, aki ismeri a falakat s nem rohan nekik, hanem fölfelé néz s a falak kürtője

fölött megpillantja az eget. .. Csonka vagyok, tehát senki sem egész. 8 mert én vagyok csonka: a
csonkaság Isten áldása... Azért ismertem meg az Istent, mert megcsonkított, vagy azért csonkí
tott meg, hogy megismerjem?" (i. m., II. köt. 227. old.).

Nincs itt szó keresztény értelemben vett megtérésről : "Én nem hiszek a megtérés villámcsapá
sában. Az igazi vallásos ember azzá lesz, s maga sem tudja, hogyan. Egyszerre csak azon kapja
magát, lám erre, ami olyan régen ott van a lelkemben, azt is mondhatom: Isten" (i. m., II. köt.
192-193. old.). Jól érezhető itt a magányosan vívódó lélek bizonytalansága. Egyszerre folytat er
kölcsi és értelmi küzdelmet, hogy se magát, se olvasóit meg ne tévessze. A természettudományos
műveltségű orvos-író becsületesen megvallja, hogy nála "nem a szavak a fontosak, hanem az ér
zés. Nem a hit, hanem a vallásosság. A hit a vallásos érzés szóburka. Akinek van vallásos érzése,
eligazodik a hit szavai közt is. Aki azonban a hiten és megtérésen kezdi, túl kell kiáltania a hitet
lenségét" (Emberi színjáték, II. köt. 192-193. old.).

Vajon miért vállalta ezt a belső nyugtalanságot? Annak felismerésében, hogy .rninden ember
nek van üdvösség-ügye". Mi más lehet ez, mint erkölcsi feladat? Így az író élete sem más, mint
erkölcsi vállalkozás. A belső feszültségek, mint tudjuk, végigkísérték egész életén, valóságos erő

forrásaivá váltak soha fel nem adott küzdelmeinek.
Már 1928-ban, az "új nemesség" megfogalmazása előtt négy esztendővel társakat akar tobo

rozni az élet jobbítására. ,,8 jaj annak, aki azt hiszi, hogy az üdvösség útja nehezen hihető szavak
szégyenigája alatt vezet. Az értelmet ne ültessétek trónra, de ne is vessétek börtönre. Az értelem
lehet vak és csekély, de ha erőszakot tesztek rajta, megbosszulja magát. Isten nem elvenni akar
belőlünk, hanem hozzánk adni. A vallás az érzésben van és nem azelhivésben (i. m., II. 292.
old.).

Az Emberi színjáték főhőse, Boda Zoltán, mielőtt életét kioltaná, azt üzeni: "Esendők va
gyunk és nyomorultak, de minden léleknek adatott egy sugár, amelyen kikúszhat sorsa éjszaká
jából" (i. m., II. köt. 315. old.). Ez a megadatott "sugár" soha ki nem aludt az író életútján.

Az erkölcsi élet megfogalmazott normáival azonban nem találkozunk. D~ irányait rendkívül
szubjektív éaművészi megfogalmazásban jelzi: "Az ember csak a társadalomban, sőt azon túl a
kozmoszban, annak törvényeivel, lehetőségeivel összhangban bonthatja ki magát" (Kiadatlan .
tanulmányok, II. köt. 331. old.). - "Az ember magát bontja ki, s közben folyton a világon a sze
me, a világban a szíve" (uo.). - "Az erkölcsiség megállapodását elősegíti, ha az ember megtalálta
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társadalmi helyét, van szerepköre, amelyben immár egyenletesebben fejtheti ki erejét. Olyan em
bereknél, akik nekik való hivatást tűztek ki, nemegyszer látjuk, hogy az erkölcsiség szinte hiva-
tás-erkölicsé alakul" (i. m., II. köt. 329-330. old.). .

Németh életműve ismeretében nem kétséges, hogy itt szerényen a maga írói magatartására cé
loz. Ez a kívánatosnak bemutatott erkölcsiség időnként megszólal, Jelez a Hang, vagyis a lelkiis
meret. "Sorsdöntő helyzetekben a benne zajló hatások eredőjekéntő hallatja azt a foné tisz dai
monioszt, amelyről Szókratész beszél, s amelyet én is ifjúságom vezérének tekintettem" (uo.).
Senkit se tévesszen meg! Nem individualista erkölcsről van szó, hanem nagyon is a közösségnek
elkötelezettről. Erről beszél úgynevezett legendaregényében, az Égetö Eszter-ben: "...a keresz
ténységnek azért, úgy hiszem, mégis majdnem igaza volt, amikor lelke üdvéért csak az egyént tet
te felelőssé. Nemigen sivárodhat úgy egy kor, életkör, hogy az ember a megfelelő módon magát s
másokat éltető szerepet ne alakíthasson benne. Az Égetö Eszter-ben épp ezt próbáltam megmu
tatni : a komolyan vett kapcsolatok akkor is messze maga fölé növesztenek egy embert, ha vég
eredményben teljesen sikertelenek. Legföljebb boldog nem lesz - ahogy azt érteni szokás" (i. m.,
II. köt. 333. old.).

Németh rendkívül elemző módon, természettudományos műveltségévelés vallásos terminoló
giával adja számos írásában, előbb regényekben, majd esszékben erkölcsi vállalkozásának gene
zisét. Magából indul ki, lelkivilágában keresi a gyökereket. "üdvösség-ösztönéről"beszél: "Az
élet egy ügy, egy zászló, amit törik-szakad föl kell valami belső, lelki oromra ütnünk. .. " (Kiadat
lan tanulmányok, II. kőt. 314. old.). Nem érzi ezt saját, kivételes adottságának: ez az "ősztőn"

minden léleknek integrális alkotó eleme. "A lélekben van valami vele született heliotropizmus, a
sugarak felé hajol, a fény felé veti leveleit. Nagyobb dolgokban részesedni, gazdagnak lenni, ter
mékenységének díszében állni: ez a lélek ösztöne."

Nem tagadja, hogy "nekem - s még mindig vallásos igényről van szó - mint Buddhának, az Is
ten fogalmára sincs szükségem" (Kiadatlan tanulmányok, II. köt. 312. old.). De ugyanakkor azt
is megvallja, hogy ez Isten nélküli "vallásosság"-ban "nem világít le semmiféle fény, szinte csak a
maga zord makacsságából táplálkozik" (i. m., II. köt. 316. old.). Miért érezte zordnak? Mert bár
kimondta,' hogy "Isten fogalmára nincs szűkségem", Valakinek a hiányát szakadatlanul érezte.

Nem lenne érdektelen feltárni egyszer az író és választott hősei, eszményképei viszonyát. Írásai
tanúskodnak róla, mennyire foglalkoztatta VII. Gergely, Clairvaux-i Szent Bernát, Avilai Nagy
Szent Teréz személyisége, hogy csak néhányat említsünk. A kereszténység szentjeinek élete és a
maga üdvösség-elmélete közt párhuzamot talált. "A kereszténység sosem gondolkozott »töme
gekc-ben. Világát egy élet váltotta meg, a szentek az ő nagy győzelmét próbálták egyéniségükben
és viszonyaik közt megismételni; az aprószentek serege, az egyszerű üdvözültek' megint csak
győztes lelkek voltak, még kisebb körben. Az emberek mint egyének törték az üdvösség útját s
egyéniségük mértéke az volt, mennyi egyetemest és örököt tudtak egyéni színükben felmutatni"
(Kiadatlan tanulmányok, I. köt. 600. old.).

Jogosan felvethető a kérdés: Németh csupán a kereszténység kimagasló egyéniségeire volt-e
figyelemmel? A kereszténység önmagában nem érdekelte? Írásunk kereteit messze túlhaladná
annak vizsgálata, mennyire ismerte a kereszténység eszmevilágát vagy más ideológiákat, melyek
egy életen át foglalkoztatták. - Hogy mégis mit látott a kereszténységben, talán jól megvilágítja
egyetlen idézet 1954-55-ből: .Jmitatio Christi: ez volt a keresztény jámborság egyik leghíresebb
könyvének a címe, s e két szóban csakugyan benne van a katolicizmus századainak a titka, erről

szól nemcsak a szentek, de minden igaz keresztény története. A kereszténység abból a paradicso
mi karból, a sikerült életek trónszékrendjébőlállt, melyben csupa olyan lélek ült, aki a maga ha
zájában, Rómában vagy Írországban, a maga rendjében, mint király vagy cseléd próbálta az
adott feltételekből,mély odaadással az utolérhetetlen példát fölidézni; körülöttük pedig újabb
lelkek, lovagok, apácák, céhsegédek, le szinte a göröngy-lelkekig. melyekben még mindig ott élt
a vágy, hogy a katedralis kapurózsájából vagy az egyszerűbb, esővert keresztről rájuk néző Re
ceptet a maguk durva módján egy-egy megszállt órán bevegyék s hozzáala,kuljanak" (Kiadatlan
tanulmányok, II. köt. 130-131. old.). Az Alsóvárosi búcsú-ban a szíve szerinti szerzetestanár
alakját rajzolta meg, az Iszony-ban a hősnőt lelki egyensúlyának megtalálásában egy fiatal pap
szava, példája segíti. "Ebben nem ette meg az embert a reverenda. Pedig a papoknál ez a baj.
A maguk embersége meg a hagyomány egy életen át sem illik össze bennük. Nála ez nem igazán
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Dei gratia, Isten kegyelméből történt. Itt járt a kétezer éves egyház ruhájában s boldog volt, hogy
a maga nyűgölődése helyett a kétezer éves kötelességeket - a szeretetet, irgalmat - teheti."

Másutt viszont megállapítja, milyen nagy kár, hogy "az ember természetes világképe és termé
szetes érzése közé odatolakodott a könyv mesterségesen ébren tartott világképe; a hitből, mely
tulajdonképpen érzés, a helytállás .érdemességének az érzése, az elhivés tortúrája lett" (Tanú,
1934.23. old.), Véleménye szerint i,a vallásos érzés átplántálására érthetőbb jelképekre, korhoz
szólóbb teológiákra, új szentekre van szükség" (uo.). Az egyház életében túlsúlyban levőnek ítél
te a formális elemeket, a hittételek számontartását az erkölcsi megújhodásra való indításokkal
szemben. .

Erkölcsi igényessége, önmagával szembeni 'következetes szigora vallomásos őszinteségre

kényszerítette. Ebben mindig felelősségérzetevezette. "Aki ismeri egy nehéz tudományos kérdés
minden pró és kontráját, sérti, ha valaki túl könnyű választ ad arra, amin ő esztendőkóta vívó
dik. Az érzés dolgaira még inkább áll ez. Én legalább szívesebben botránkoztatok meg tudóso
kat, mint érzőket (vagy egy érzéssel komolyan küzdőket) s a túl könnyű hit éppúgy sért, mint a
túl könnyű hitetlenség. Vallásos vagyok és 'hitetlen', s talán ez az oka, hogy hit és hitetlenség fri
volitásától, amivel az ilyenek bőven át vannak itatva, egyaránt visszariadok" (Tanú, 1933-1934.
342. old.).

A harmincas évek első felében.írta meg - vallási szempontból egyik legjellemzőbb írását - a
Kapások-at. "A Kapások Csokonai Telepe olyan kolostor, mintha görögök találták volna ki, s
lakói szellemükben úgy görögök, hogy lélekben keresztény szerzetesek is - véli a kortárs, Szabó
Zoltán. - A Csokonai Telep Szent Benedek kolostora beoltva Platón .akadémiájával. Ami a ke
reszténységben legtisztábban, legnemesebben volt keresztény és ami a görögségben legérettebben
volt görög, ötvöződik itt a XX. századi változatban."

Középkori stúdiumai egy életen át visszhangzottak Németh Lászlóban. A kultúrát teremtő

szerzetesközösségek eszméi vonzották. Jól tudta, hogy a szerzetest, monachust Isten keresése
szakította ki a vílágból, de munkájával a világban maradottakat szolgálta. A görögség - termé
szetesen - az irodalmán keresztül ragadta meg. Nem a hősökkel való találkozás foglalkoztatta,
hanem - mint írja - az "egymást követő lelki állapotaim. .. életemmel és halálomrnal ezt a szók
ratészi halhatatlanságot igyekeztem megközelíteni" (Kiadatlan tanulmányok.L köt. 360. old.).
Elektra, Antigoné, Philoktatész öntörvényű személyiségek voltak. Sokféleségük a növekedés
szabadságát mutatta. Ha írásait összevetjük egymással, többségükben a keresztény motívumok,
eszmék és életek vonzását tapasztaljuk a görög szellemével szemben.

Németh Lászlót hitbéli kérdésekben mindenkor a tolerancia jellemezte. Nyitott volt ítéletei
ben: "Nem idegen tőlem, amit a vallásos ember keres, de a módok sem, amelyeken kereste. Ami
kor VII. Gergelyről vagy Husz Jánosról írtam, nem jelentett nehézséget, hogy mélyen vallásos
emberek lelkiállapotát kellett ábrázolnom ; hisz nemcsak a hév, de maga a hit, a hit szavai is ott
vannak szinte a nyelvem gyökerében, s amikor mondom, csak a lelkem felszíne, a jelenem 'költ';
a sejtjeimben élő múlt (mint az álomban vagy vers képeiben) 'kiéli magát" (Megmentett gondo
latok, 168. old.).

Nem kétséges, hogy saját életét magyarázta 1954-ben: "Amikor egy vallástalan emberrel be
szélünk, gondoljunk arra: nem azok közé a pogányok közé tartozik-e ő is, akiket nem az idő és
távolság választ el tőlünk, csak egy túlbecsüIt erény: a gondolkodás becsületességének erénye,
amely aránytalanságávallenyűgözte a nagyobbat, a bennünk lakó kegyelmet, amely Isten ölébe
visz" (Megmentett gondolatok, 173. old.).

Amikor gyógyíthatatlan betegségét, ahipertóniát felismerte, kemény és következetes küzdel
met kezdett, de nem az egészségéért, hanem a kicsikart időért, hogy belső és külső feladatait tel
jesíthesse. Erről tanúskodnak a "megmentett gondolatok" jegyében készült rendkívül jelentős

tanulmányai. Feladatának tekintette, hogy lelkét előkészítse a halálra: "A lélek elkészítése felfo
gásom szerint olyan szertartás, amely mint az üdvösség-harc is - valami invariáns lényeget hang
súlyoz a vallásos és látszólag vallástalan ember utolsó életszakaszában" (Utolsó széttekintés,
138. old.).

A már 1935-b<;n áhított csendet, a hódmezővásárhelyi utópiaként emlegetett Certosát igyeke
zett a hatvanas években magának megteremteni. A magányt azért kereste, hogy mint "remete"
maga válassza meg "a dolgok közt társaságát".
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Élete alkonyán az önmagával való fokozottabb szembenézésre készült. Programját az "egy
személyre szabott szerzetesrend" reguláiban fogalmazta meg. A hét pontból álló regula első há
rom pontja fizikaijellegű, mint mondja, "elemiek", a további négy pont viszont lelkijellegű, úgy
mond: "magasabbak": 1. a tisztaság, 2. a rend, 3. a tevékenység, 4. az érdeklődés, 5. a jóakarat,
6. a személyi felelősség, 7. a derű..

Ebben a hatalmas, mindenkor tudatosan alakitott, kiteljesedő életműben nincsenek véletle
nek. Éppen ezért rendkívül figyelemreméltó, hogy végsőnek érzett lelkiállapota drámai bemuta
tásához éppen a nagy francia államférfit, Colbert-t választotta hőséül. Az olvasó, a szinházláto
gató ismételten felmerülő gyanúját, hogy minden egyes drámahőséből maga a drámaíró szól
hozzánk, maga Németh is megerősítette.

A drámahőst nyugtalanítja, hogy "amikor a lélek boltján olyan csöndnek kellene lenni... a lel
ke tele van méltatlankodással és haraggal". Lelki nyugalmát keresve, Colbert - szemben az eddi
gi Németh László-i hősökkel - nem magányosan, társtalanul küszködik, hanem embertársai se
gitségét igényli. Az önmagának soha, semmi körülmények között felmentést nem adó lélek elő

ször plébánosa, majd a nagy tekintélyű Bourdaloue előtt tárja fel belső világát, mutatja meg lel
kének "dacos redőit", hogy "az önismeret izzó vasát tegye az önérzet sebére". Halálos ágyán pa
pot kér, s így indokolja: "Hisz nem tetszeni akartam Önnek, hanem egy tisztább szférába segíte
ni magam".

Anélkül készül a számadásra, hogy Isten személyesvoltáról meg lenne győződve. Bizonytalan
az akár isteni, akár emberi igazságszolgáltatásban. Önmagához, a fiatalkorában vállalt üdvös
ség-ügyhöz kötődve hallatszanak utolsó szavai: "De ha az emberi életnek van az állatoké felett
értelme, hát csak az, hogy valami magánál különbet teremtsen".

*

Amikor jó tíz esztendővel ezelőtt a Református Élet üzenetet kért olvasói számára Németh
Lászlótól, ő legszívesebben életművét ajánlotta volna olvasásra. Végül is a Negyven év című ön
élétrajzi írásának utolsó fejezetét - Certosa- nyújtotta át a kérdező kortárs vallástanárnak. Eb
ben olvashatjuk: "A mű volt az egyetlen nyelv, melyet beszéltem, most, hogy ez is megszűnik a
közlés szerve lenni: a Certosa teljesen bezárult, s az írás, ha gyakorlom, olyan lesz, mint az
imádkozás. .

Albert Schweitzer okolja meg Bach-könyvében a környező közöny, meg nem értés s bámula
tos termékenység szomszédságát azzal, hogy Bach nem embereknek, Istennek komponált. An
nak, aki már nem hisz, mint Ő, a lipcsei karnagy, a személyes Istenben, ez nehezebben megy
majd, később is fogott hozzá-De ha Istennek a világ mögött álló, abban csak részben megvaló
sult s bennünk is a megvalósulásért küzdő lehetőségét tekintjük, akkor a világtól elhagyva, de
lelkünkben meg nem törve, amíg bírjuk: ennek a lehetőségnek tömjénezni, mégiscsak olyasvala-

. mi lesz, mint a karthauzi imája Istenéhez" (Negyven év, 70. old.).

Új művészet
Nem hiszek abban.
hogy tartósan felbomlanak a formák.
Eltáncolhatnak a szavak
őrtálló helyükről,

a vonalak" a színek
sohanemvolt árnyalatokban
próbálnak valami megdobbentőt -

de a kristály :
a Teremtés apró remekműve

mindig megtartja alakját.

BARSY IRMA
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