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- Engedje meg, hogy először Kerti ünnepély cimü darabjáról kérdezzem, amelyet
nagyon régen írt, úgyhogy még Csehszlovákiában is bemutatták, mármint igazi és
hivatásos szinbdzban, de azt hiszem, még a magyar színházbajárók is emlékeznek rá.
Ma, ennyiidőelteltével ésazazótafelgyülemlett élményeibirtokában hogyan vélekedik
erről a darabról?

- Igazán nagyon régen írtam ezt a színművet, még meglehetősen fiatal fiúként, 1963
ban mutatták be. Mindazonáltal ez a darab - és azt kell mondanom, hogy sajnos - most
is időszerű. Nemrég egy műkedvelő társulat vette magának a bátorságot, és egy
hivatalosan rendezett színházi talalkozön felolvasta ezt a darabot, ami bizony eléggé
szokatlan manapság. Én nem voltam ott ezen a felolvasáson, de úgy hallottam, nagyon nagy
visszhangja volt. Persze, én ma már másképp írok, mint akkoriban, mára megváltozott az
ars poeticám, s nem tudnék visszatérni az akkori stílusomhoz. De mindaz, amiről a Kerti
ünnepély szöl, a társadalmi mechanizmusok, a frázis, a külön életet élő nyelvi fordulatok
szerepéröl, az még ma is érvényes. És mindenféle liberaIizálások, peresztrojkák, pangások
és keményebb vonalak, a hazug és látszatliberaIizálások ördögi köre - ez az a szűk

mozgástér, amelyből a szovjet blokk társadaImai már évtizedek óta képtelenek kikeeme
regni. Bár ma már úgy tűnik, mintha önöknél. Magyarországon, Lengyelországban és a
Szovjetunióban némileg sikerült volna kilépni ebből az ördögi körből,minthavalóban egy
minőségileg új rendszer felé vezető utat keresnének. Csehszlovákiában egyelőre szö sem
lehet ilyesmiről, ezért idehaza ez a darab annál időszerűbb.

- Kicsit zavarban vagyok. Az egyik magyarországi lap nagybetűs cime szerint
ugyanis ön 1968-ban írta a Tiltakozás cimü darabját, és Csehszlovákiában annak
idején be is mutatták. Tudtommal azonban ön ezt a darabot csak a 70-esévekben írta.
Mi tehát az igazság? Megfelel a valóságnak a lapban közölt informdciá?

- Ez biztos nem igaz, valami tévedés lehet. Mert később írtam, 1978-ban. Mikor és hol
volt a bemutatója, arra már nem emlékszem. Elég sokat játszották különbözö nyugati
országokban, különböző tévé-társaságok is feldolgozták. A Tiltakozás összesen három
egyfelvonásosból álló egyfajta sorozat utolsó darabja. Az első kettőt, az Audienciát és a
Verniszázst 1975-ben írtam, az 1978-as Tiltakozás pedig lezárja ezt a ciklust.

- Így tehát nem tudom megkérdezni, milyen sikere volt a Tiltakozás cimü
darabnak Csehszlovákiában. De hogyan fogadták ott, ahol előadták? És ba a
hazájában mégis bemutatták valahol, akkor persze a csehszlovákiai közönség
reagálására is kíváncsiak vagyunk.

- Csehszlovákiában nem mutatták be, mert voltaképpen 1969 óta egyetlen darabo
mat sem mutatták be idehaza, legalábbis a hivatásos színházakban nem. Csak körülbelül
két-három ilyen kísérlet volt különbözö mükedvelőtársulatok részéről.Csehszlovákiában
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tehát nem játszották, de más darabjaimhoz hasonlóan a Tiltakozás is eléggé ismert;
egyrészt írott formában kering az emberek között, másrészt magnószalagokon. De amint
mondtam, külföldön sokat játszották, s nagy meglepetésemre és örömömre mindenütt
nagyon kedvezően fogadták, akárcsak a két előző egyfelvonásosomat, amelyet már
említettem, sőt olyan országokban is kedvezően fogadták, ahol nem vártam volna, hogy
olyan megértően reagál rájuk a közönség, Például Amerikában, Hollandiában ...

- Mitől van ez? Hiszen amennyit én tudok ezekről az egyfeltonásosoerát.
miközben ön írta őket, valószínűlegmaga sem számítottarra, hogy ezeketa darabokat
meglebetősen sok színház fogja bemutatni, méghozzá ekkora sikerrel . . .

- Igen, ez igaz. Már hannine éve írok színdarabokat, hannine éve játsszák őket a
színházak, és ez valami nagyon titokzatos dolog. De hanninc év alatt sem tudtam rájönni,
mitőlvan az, hogy az egyik darab jó talajra talál a színpadon, míg a másik nem. Ezt rengeteg
minden befolyásolja, sokszor véletlenek is. Többször előfordul,hogy az a darab, amelyről
én úgy gondolom, hogy mindenütt és mindenki számára érthető, alig kerül színpadra, s
ellenkezőleg, olyan darab, amelyet eredetileg csak egy-két barátom szórakoztatására
írtam, és sose jutott volna eszembe, hogy valahol, pláne külföldön, be akarnák mutatni,
világkarriert fut be. Ez nagyon különös dolog, és talán megérne külön egy szakszerű

elemzést, kideríteni, miért van ez így. Van egy-két tapasztalatom ebben a tekintetben, de
ezek mégsem adnak teljesen megnyugtató magyarázatot erre az egész titokra.

- Beszéljünk most mind a három"vaneki" egyfelvoruisosáról. Voltaképpen milyen
kérdéseket feszeget a három darab: az Audiencia, a Verniszázs és a Tiltakozás? És
gondolt-e arra, hogy esetleg folytatja ezt a Vanek, a betiltott író személye által
összekötött ciklust?

- A három egyfelvonásos megírására saját úgynevezett .díssztdensí" tapasztalataim
ihlettek meg. A disszidens nálunk másként gondolkodót jelent; megjegyzem, mi nem
nagyon szeretjük ezt a szöt, lehetőlegkerüljük vagy idézőjelbe tesszük, de hát a nyugati
lapokban már elterjedt, így az egyszerűség kedvéért most mi is használhatjuk a
"disszidens" kifejezést,

Én a hetvenes években rendkivüli helyzetbe kerültern, mert teljesen kiűzettem a
közéletből. s íróként is betiltottak. Ezenkivül sajtókampányt is indítottak ellenem, a haza
ellenségének nyilvánítottak stb. Ennek ellenére én továbbra is ragaszkodtam a nézeteim
hez, azt írtam, amit gondoltam, nem hagytam magamat sarokba állitani, mint egy rossz
gyereket, akinek kutya kötelessége reszketni a félelemtől, ha magára haragított valakit.
Ezáltal, anélkül hogy terveztem volna, anélkül hogy tudtam volna róla, egy csapásra
úgynevezett "disszidenssé" lettem. Ez az új, .dísszídensl" állapotom persze sok új
tapasztalattal is gazdagított, olyan helyzetekbe hozott, amilyenekről addig abban a
fonnában fogalmam sem volt. És ebben a három egyfelvonásosban mintegy vázlatosan
feltérképezem ezeket a "disszidensi" tapasztalatokat. Meg kell jegyeznem. hogy Vanék, a
mindhárom darabban megjelenő író, aki - bár nem én vagyok - egy kicsit rám is
emlékeztet, voltaképpen nem is igazi szereplö. Inkább arra törekedtem, hogy valamiféle
katalizátorként működiék,hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben Varrék partnereinek
kell valamit cselekedni, állást foglalni, amelyben ígyvagy úgy, de kénytelenek szembesülni
Vanék magatartásával ...

- Mert Vanek, ugye, egészen csendesen agresszív . . .
- Inkább félénk és udvarias ember, de ennek ellenére, vagy annál inkább már puszta

jelenlétével furcsa, bonyolult és nem éppen kellemes helyzetekbe hozza a konformistább,
megalkuvóbb magatartású partnereit. Ezért mondom, hogy Vanék nem is igazából figura,
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hanem valamiféle teszt, lakmuszpapír vagyközponti elv szerepét tölti be. Több kollégám,
például Pavel Kohout, PavelLandovsky,]ití Dienstbier kölcsönvette tőlemezt a módszert,
s ők is megúUk a maguk vanékí egyfelvonásosukat, úgyhogy Vanék egészen népszerű

múfajjá lett. Énazonban részemről már befejezettnek tekintem a ciklust, s hacsak nem egy
újabb véletlen ötlettől megihletve, nincs szándékomban folytatni. Azt hiszem, a három
darabban kellőképpkörüljártam az egész témát.

- Ezek az egyfelvonásosok talán egyfajta diagnózist is adnak. A csehszlovák
társadalom, illetve a többi hasonló szerkezetű társadalom erkölcsi egészségének a
diagnózisát. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem egy szintén "disszidens" kollégájának,
Ludvík Vacu/íknak 1989. február 5-én írt tárcáját, amelyben a szerző a következő

kérdéstfogalmazza meg:"Honnan bukkant előennyidurua egyenruhás emberés civil,
ki nevelte 6ket ilyenekké, s ki irányította 6ket?A mai ideiglenes vezetés távozása után
hová tesszük ezt a sok fogyatékost?"

- Ez a Vaculík-tárca meglehetősen ismert és népszerű. A szerzö a januári prágai
tüntetés-szétoszlatások közvetlen hatása alatt írta, ezért természetes, hogy elsősorbana
szélsőséges durvaság tünetei, az erkölcsiség teljes hiányára valló extrém megnyilvánu
lások foglalkoztatják. Én azonban hosszú távon nem ebben látom a fő problémát; a
legnagyobb gond szerintem abban az elmúlt húsz év alatt végbement. kevésbé durva és
kevésbé feltűnő folyamatban rejlik, amelyaz egész társadalom demoralizálásáh.oz vezetett.
Ebből fakad az általános szkepszis és közömbösség, az, hogy az emberek többsége semmi
hajlandóságot nem mutat arra, hogy kiálljon valami mellett, és a magánéletébe menekül,
voltaképpen csak a minden körűlményekközött való túlélésre rendezkedik be. Igaz,
mostanában van némi változás, mintha ébredezne a társadalom, de hosszú ideig ebben
láttam a legnagyobb erkölcsi problémát, nem pedig a durvaságokban, amelyek mégiscsak
szélsőséges jelenségként fordulnak elő. És természetes, hogy a három egyfelvonásosom,
de általában minden, amit az elmúlt húsz évben írtam, így vagyúgy, de sZükségképpen
érinti ennek a lassú, alig észrevehető és általános demoralizálásnak a kérdését.

- Mondjon néhány szót a Levelek Olgához címú kötetének tartalmáról, keletkezé
sének körülményeiről.

- Ez a könyv épp hosszabb börtönbüntetésem idején jött létre. A börtönben
természetesen nem volt szabad semmit írnom, papír sem lehetett nálam, ennek ellenére
jogom volt hetente egy négyoldalas levelet írni a feleségemnek Megjegyzem - ettől a
jogomtól is szívesen megfosztottak volna, de nem lehetett, mert a törvény minden rabnak
megadja ezt a lehetőséget. Egy idő után, hónapok és évek elteltével, már nagyon
szenvedtem attól, hogy a börtönben sehogy sem tudom levezetni az alkotói önmegva
lósítás vágyát. Ezért ezekben a levelekben elkezdtem elmélkedni a tulajdon létem és
munkám értelméről, az emberi felelősségről, az ember identitásáról, a színházról,
egyszóval - kisebbfajta filozófiai értekezéseket szöttem, Ezkésőbb úgy magával ragadott,
hogy végül is ez segítette átvészelni a börtönéveimet, ez éltetett. Persze, nem volt
egyszerű, kevés volt az idő és hely az írásra, és szörnyű bonyodalmaim voltak a cenzúrával.
Eleinte nem is engedték, hogy ilyen eszmefuttatásokkal töltsem meg a leveleimet, külön
büntettek érte és nem küldhettem el az ilyen leveleket, amelyekben nemcsak az
úgynevezett "családi témákról" volt szó. De végül valahogy sikerült kivívnom ezt a jogot.
Ez a könyv - legalábbis a bölcselkedő részei - egyfajta nagyon kusza, nehezen
kibogozható nyelven íródott, ami ugyancsak a cenzúrával függ össze. Mert hamarosan
rájöttem, hogy ami olyan egyszerű, hogy a börtönbeli cenzorok is megértik, az nem megy
át a rostán. Viszont ha túl bonyolult a szöveg, akkor nem törődnekvele, s hagyják, hadd
menjen. Ez tehát egy nagyon különös levélgyűjtemény,és rendkivüli szerepet játszott az
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életemben, mert - amint mondtam - valamiféle mentőövként szolgált, élni segített a
börtönben. Könyv alakban ezek a levelek egyrészt cseh nyelven jelentek meg, egy
emigráns könyvkiadó jóvoltából, másrészt idegen nyelveken is - németül, angolul stb.
Nagy meglepetésemre ez a könyv nagyon sok hívet szerzett nekem, akik úgy érezték hogy
az én alapigazság-keresésemben önmaguk hasonló igazságkeresésére találtak rá, s akik
közelinek érezték magukhoz ezt a könyvet. Persze, soha nem lesz és nem is lehet belőle
bestseller, de az NSZK-ban például már az összes példány elfogyott, azt hiszem, most
készítik elő az utánnyomást. Ez természetesen nagyon meglepett, és nagyon örülök neki,
jobban, mint hogyha egyszerre öt különbözö darabomat mutatták volna be sikerrel.

- Beszéljünk most a Largo desolato című darabjáról. Mit tudna róla mondani
magyar olvasóinak?

- Ez volt az első darab, amit egy hosszabb börtönbüntetésem letöltése után írtam.
Hozzáteszem, többször voltam börtönben, a leghosszabb ott-tartózkodásom 1979-tól
1983-ig tartott. 1984-ben írtam a Iargo desolatót. Ennek a darabnak a főszereplője még
nincs börtönben, nem is jött onnan haza, hanem folyton épp azt várja, hogy lecsukják
Ennek ellenére néhány olyan egzisztenciális állapotot jelenitek meg a darabban, amelyek a
börtönből frissen kiengedett emberekre jellemzóek Tehát azt használtam fel, amit saját
bőrömön is tapasztaltam. Ezt azonban csak az veszi észre, aki maga is ült már börtönben,
de nem is fontos, mert nem ez a darab fő mondanivalója. Ezt a színművet is sok helyütt
játszották, jól fogadták és mindenütt megértették, aminek természetesen örültem.

- Értesüléseink szerint a budapesti Vígszínház valószínűleg be fogja mutatni a
Kísértés cimü darabját. Így hát ez lenne a következő témánk.

- A Kísértést a Largo desolato után írtam, körülbelül egy-két évvel. És a Largóval vagy
egyéb korábbi darabjaimmal összehasonlítva némileg összetettebb. Mind a jelentését
illetően - a jelentés különbözö mélységű rétegekből áll össze -, mind szerkezetileg.
Elég kedves nekem ez a színdarab, így természetesen örülök, hogy éppen ezt választották
Budapesten bemutatásra, Ennek a darabnak is hányatott sorsa volt, s ez nagyon jól
illusztrálja azt, amit a fogadtatás titokzatosságáról. kiszámíthatatlanságáról mondtam.
Bécsben volt az ösbemutatö]a, ahol majdnem megbukott. És azóta a német nyelvterületen
nem is mutatták be. Másodiknak viszont a londoni Royal Shakespeare Company állította
színpadra, és nagyon jó, nagyon sikeres előadás lett belőle. Később más országokban is
játszották, különbözö kisebb színházakban. Nemrégiben viszont New Yorkban mutatták
be a Kísértést, s úgy tűnik, az ottani előadás nemigen sikerült, mert az általam ismert
recenziók mindegyike dicsérte a darabot, de lehúzta a rendezést. Most éppen Los
Angelesben próbálják. Úgy tudom, ez a kaliforniai társulat rehabilitálni . szeretné a
Kísértést az Egyesült Államokban, úgy, ahogyan az angolok is rehabilitálták Európában a
sikertelen bécsi előadásután. Egyébként ennek a bécsi kudarcnak is több oka van. Az egyik
- s nyilván nem a legfontosabb - oka az, hogy ez a darab nagyon tág értelemben vett és
nagyon szabad feldolgozása a fausti legendának. És persze, a német nyelvterületen a Faust
közismert irodalmi téma, és a téma legművészibb feldolgozása, a Goethe-féle Faust
annyira a köztudatban él, hogy nyilván szentségtörésnek tartják, ha valaki Goethe után
még hozzá mer nyúlni a témához, bármilyen szabadon is kezeli. Tehát biztos, hogy ez is
szerepet játszott. De egyéb bonyodalom is volt. A bécsi színészek nem bíztak a darabban. A
rendező, Frau Horowitz. aki egy időben Brecht munkatársa is volt, nagyon szerette ezt a
színművet, de a színészek nem szerétték Ráadásul épp igazgatóváltás is volt a színhazban,
a társulat minél jobban be akart mutatkozni az új direktornak, s úgy gondolták, hogy ebben
a darabban nem fognak tudni megfelelő benyomást kelteni, nem szívesen próbálták a
darabot, s ez bizonyára meg is látszott a bemutatön, mert nagyon rossz kritikákat kapott.
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De érdekes, hogy utána továbbjátszották, és abban az időben több ottani színész felhívott,
s elmondta, hogy különös módon a közönség olyan jól reagál, hogy ők csak most, az újabb
előadások során kezdi "felfedezni" a darabot, most kezdenek rájönni, miről is szól
tulajdonképpen. S azt mondták, hogy jobb, mint amilyennek eleinte gondolták. Végül is
megszerették. Ennek ellenére nagyjából hússzor játszották mindössze, mert az új igazgató
megszüntette a régi repertoárt, átalakította a társulatot, és új darabokat mutatott be. De ha
nem így alakul a helyzet, lehet, hogy még tovább is játszották volna, és a Kísértés talán
vonzotta is volna a közönséget. De mivel a bemutató kedvezőtlenkritikákat kapott, azóta
- legalábbis egyelőre - egyetlenegy németül játszó társulat sem kísérelte meg, hogy
előadja.

- Eddig még nemigen beszéltünk magáról a darabról. Mennyirejelennek itt meg a
Faust-legenda vonásai? Miféle oiszony vagy konfliktus zajlik le a Kísértésben Faust és
az ördög között?

- Hát - ez egy kicsit bonyolult kérdés. Ebben a darabban kissé elhomályosítottam a
mondanivalót. Szándékosan törekedtem arra, hogy a jelentés több irányba mutasson, hogy
a darab hatása lehetőlegambivalens legyen. Ezért nem szeretném a Kísértés mondaniva
lóját, üzenetét egy mondattal, tétellel vagy frázissal leegyszerűsítve kifejezni. Én már
szarnos okos recenziót és esszét olvastam erről a darabról, mind hazai, mind külföldi
szerzők tollából, s azt hiszem, ők sokkal jobbat írtak, mint amit én képes vagyok most
mondani. De megpróbálom: ez a darab, mondjuk, egyszeruen egy intelligens emberről

szól, akit nem elégít ki az a világkép, amelyet a munkahelye, az intézet nyújt neki, s amelyet
köteles elfogadni, amellyel köteles azonosulni. Ez az ember pedig - Fausthoz hasonlóan
- valamiféle furcsa csábításnak engedve valami mást, valami többletet keres az intézet
falain kívül és annak beleegyezése nélkül. Ez az ember érzi, hogy a világot nem lehet
egyféle világos ideológiába foglalni, s ezáltal megfejtettnek, megmagyarázottnak nyilvání
tani. Ugyanakkor nincs benne elég erkölcsi erő és bátorság ahhoz, hogy szembeszálljon
mindennapi közegével. amelyhez alkalmazkodott, s amelynek ideológiáját úgymond
elfogadta. Ezért ebben az intellektuális felderítőmunkájábansem képes eljutni addig a
pontig, amikor már nyíltan is hajlandó lenne vállalni a másságot, s viselni az esetleges
következményeket. Ezért inkább szövevényes, veszélyes játékba fog, elkezd az ördöggel
játszani, mert úgy érzi, hogy az ördögöt is képes rászedni. És itt van a nagy tévedés, mert az
ördögöt, mint tudjuk, nem lehet rászednil

- ön vílágszerte ismert drámairó. Vajon elképzelbetó-e, hogy a csehszlovák
hivatalos kultúrpolitikában is valamelyestenyhülés következík be, hogy belátható időn

belül Csehszlovákiában is legálisan ki fogják adni az ön írásait, és bemutatják a
darabjait?

- Ami a darabjaim legális bemutatását illeti, néhány színházunk betervezte egy-két
darabomat a következő évadra. Ám sem ők, sem én nem nagyon hiszünk abban, hogy már a
legközelebbi évadban elő is adhatják őket. Mégis próbálkoznak vele, mert ez az áttörés
most napirenden van. Természetesen, nemcsak rólam van szö, hanem az összes
szilenciumra ítélt szerzöröl. A Színművészek Szövetsége, az lröszövetség nagyon gyakran
foglalkozik különbözö gyúlésein a betiltott írók kérdésével, és a hivatalos nyilvánossághoz
jutó kollegák közül is számosan küzdenek annakérdekében, hogy megszúnjenek az eddigi
tabuk. Bár egyelőre itt nagyon kicsi az előrelépés. Az eddigi legjelentősebbkedvező jel
talán az, hogy kezdik bemutatni]ozefTopol barátom darabjait, aki szintén aláírta a Charta
77-et, és szintén nem juthatott szöhoz húsz éven keresztül.
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- Mit, illetve kiket ismer a magyarirodalomból?Mondjuk, az önnel némileg rokon
lelkűek, a hatvanas évek írói közül?

- Bevallom, nagyon keveset tudok a magyar irodalomról, kevés magyar írót ismerek.
Ennek megint több oka van. Legutóbb mintegy két éve olvastam magyar könyvet, Konrád
György Cinkosát, egyébként nagyon hiányos a tájékozottságom ezen a téren. Ennek az is az
egyik oka, hogy a kissé szokatlan életmódomból következően nagyon kevés időm van
olvasni.

- Konrád Györgyrőlmit mondana?
- Személyesen nem találkoztam vele. Néhányesszét olvastam tőle, aztán az említett

regényt, a Cinkost is. Egy vele készített interjút is olvastam. Szóval, tudunk egymásról.
Könyvéből ő maga küldött nekem egy dedikált példányt, s tudom, hogy komolyan
exponálta magát Magyarországon szabadon bocsátásom érdekében. Most, azt hiszem,
megragadhatom az alkalmat, hogy ezt megköszönjem neki. Különbözö szerzök, például
Timothy GardenAsh egy eléggé széles körben ismert tanulmányában, párhuzamot vontak
köztünk. engem, Konrádot és Lengyelország képviseletében Adam Michniket hasonlítot
tak össze. Gondolkodásunkban, azt hiszem, valóban vannakpárhuzamok. Ezt hirtelen egy
aprósággal tudnám illusztrálni: Konrád György egyik kötetének címe az, hogy Antipoliti
ka. És én, anélkül, hogy tudtam volna erről, egy esszemben szintén az nantipolitikus
politikárólnírok. Eza fogalom eléggé elterjedt és meghonosodott nálunk. Sbár lehet, hogy
én nem pontosan ugyanazt értem ezen fogalmon, mint Konrád György, a szóhasználat
hasonlósága tényleg egyfajta gondolkodásbeli párhuzamra utal.

- Itt meg kell jegyeznem, hogy Konrád Györgynek a Cinkos címú regénye
Magyarországon az idei könyvhét sikerkönyvei közé tartozott. Vajon mit gondol, ön
mikorszámíthat valamihasonlóra?Mármint arra, hogy Csehszlovákiában is legálisan
ki fogják adni az ön írásait?

- Ez kifejezetten a csehszlovákiai általános politikai fejlődés irányától függ. Nálunk
most nagyon nyitott a helyzet, mindenki érzi, hogy el kell kezdődnie valamiféle valódibb
demokratizálódási folyamatnak, csak éppen senki nem tudja, mikor és hogyan kezdódjék
el. Rendkívül erős alulról jövő nyomás tapasztalható, s úgy tűnik, mintha a vezetés
időnként engedne ennek a nyomásnak. Máskor meg egyértelműen szembeszáll vele.
Úgyhogy nehéz bármit is megjósolni.

Ha azonban a politikai tevékenység azt jelenti, amit egész életemben csinálok, azaz,
hogy igazat írok, azt írom, amit gondolok, tekintet nélkül ennek esetleges következ
ményeire, valakiknek a rosszallására, abban az esetben örökre elbúcsúzhatom az
Írószövetség támogatásától, mert soha nem fogok lemondani az író alapvető küldetéséről,

amely szerintem nem más, mint az igazság kimondása.

H. V.

Elhangzott a Magyar Rádió 1989. július 19-i Társalgójában (szerkesztette: Filippinyi
Éva)
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