Barna Zsuzsanna — Nedermann Katalin
Ami közös, és ami nem
(Két fesztiválnapló)

Két szék közt a pad alatt

„Mert VIDOR van!”

Világunkban talán az a legcsodálatosabb, hogy ellentétekre épül. Ezzel
nincs baj, hiszen az ellentétek vonzzák,
sôt kiegészítik egymást. Ami nekem fekete, az másnak fehér, ettôl lesz az élet
változatos — tudom, hogy ezek közhelyek, de azoknak legalább mindig van
alapjuk. A dolog azonban akkor válik
igazán érdekessé, amikor az ellentét
nem a nagyvilágban, hanem egy emberben, ott legbelül üti fel a fejét. Már
gimnázium elsô osztályában megtanultuk, hogy egyszerre gyûlölni és szeretni
bizony lehetséges, és hatalmas kínnal
járó dolog. Ezzel magyartanáraink egy
csapásra belénk égették az ambivalencia fogalmát, amitôl már soha többé
nem szabadulhatunk, hiszen ha az ördögöt egyszer megnevezték, többé nem
tágít. De talán még soha ilyen hangsúlyosan és kikerülhetetlenül nem ette
belém magát, mint most Nyíregyházán. Mert adott volt egyfelôl a Fesztivál, amelynek vállalt és a kezdetektôl
hangoztatott célja, hogy összegyûjtse
egy-egy évad legsikeresebb vígjátékait
és adott volt másfelôl egy ember, nevezetesen én, aki nem rajong a komédiákért. Adott egy fesztivál, amelynek
forgatagáról tudom, hogy elôbb-utóbb
egységes szöveggé kell, hogy összeálljon a fejemben. Adott a nyíregyházi utcákon hömpölygô közönség öröme és
várakozása, és adott az én félelemmel
teli vágyakozásom. Ott találom magam
valahol a lelkesedés és az elutasítás határán, ahogy a vígjátéki mûfaj is ott áll

A fesztivál elsô napja. Innen indulok,
de nem ígérem a kronológiailag tiszta
folytatást, már csak azért sem, mert a
Fesztivál utolsó napjaiban sajnos már
nem tartózkodtam Nyíregyházán.
A késôdélutáni megnyitóra sokan
gyûlnek össze a Kossuth téren. Még
nem tudom, milyen ez a Fesztivál, hiszen elôször vagyok itt. Tetszik a megnyitó, jól indul, mert ha már ezt
érdeklôdéssel figyelik a helyiek, akkor
talán a programok is ilyen populárisak
lesznek. Mivel a vidámság fesztiválja
ez, a megnyitó is vidám hangulatot
közvetített. A színes lufikból megrajzolt, majd az égbe eresztett „VIDOR”
végigrepült a város felett és ráborította
a vidámság palástját. Valóban örömünnep vette itt kezdetét, amit a többi nap
is igazolt.
A színházi versenyprogram is ekkor
indult, a bonyolult dramaturgiájú
német kortárs darabbal, A csúnyával.
Mivel abszurdról van szó, mûfaji sajátosság, hogy nem csak a felszabadult
nevetés hangjai töltötték el a nézôteret,
hanem a keserû, magunkra és világunkra ismerés döbbenete is. Itt is,
mint az összes elôadásnál, a közönség
hosszú tapssal köszönte az élményt a
színészeknek. Ennek nagyon örültem.
Manapság kevés olyan egyöntetû dolog
van, mint itt a közönség öröme. Nem
csak erre az elôadásra gondolok, hanem
mindegyikre, amit a fesztivál keretein
belül játszottak. Kellemes meglepetés
volt az az ôszinte odafordulás, az a sze-
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Útirány — A Vidor-kert
velem együtt, csak ô már évszázadok
óta nem jutott innen se jobbra, se balra.
Legalább van valami közös bennünk.
Végül úgy döntök, hagyom magam, hagyom, hogy sodorjon az ár. Megnyitom
magam a VIDOR elôtt, hátha elragad
engem is a szellemisége, hátha jó komédiákat nézhetek, hátha meg tudom
látni ebben a színházi fesztiválban az
örömünnepet és számomra is karnevállá válik ez a hét.

retet, amivel a nézôk a színészekhez, az
elôadásokhoz viszonyultak. Pesten,
úgymond, már nem divat kiöltözni, ha
az ember színházba megy, itt azonban
gyönyörû ruhákban jelentek meg a
nézôk, megtisztelvén a színészeket,
akik azért utaztak le, hogy nekik játszanak. Szép gesztus mindkét részrôl.
Nemcsak érzelmi, hanem szellemi, intellektuális igényeimet is kielégítette a
fesztivál már a második napon.

Még bele sem rázódtunk a fesztiválozásba, az alaphangulatot máris megadta számunkra A Vörös Postakocsi estje. Nem hazabeszélünk, már itt a lap legelején, de ez a
program, rögtön a VIDOR második másnapján, bizakodásra késztetett bennünket.
A Nyíregyházi Fôiskola tanárai és egykori diákjai, a Móricz Zsigmond Színház színészei, lapunk írói és szerkesztôi, valamit Spiró György vitáztak fiktív irodalomról. A
tárgyalás során személyes kedvencünkké az Ady-imitátor alakja vált, félô, hogy a
„Párisba tegnap beszökött az Ôsz” versmondatot többé már egyikünk sem tudja mosolygás nélkül elolvasni (Az est szerkesztett anyaga lapunk Úti Füzetek rovatában
olvasható — a Szerk.). Úgy tûnt, itt a humor találkozik az intellektussal, a puszta szórakozáson felülemelkedve más dimenzióit is bejárhatjuk a vidámságnak és a derûnek. Nemcsak nevetünk, hanem nevetve tanulunk, rádöbbenünk hibáinkra —
ahogy azt Molière is eredendô célnak tartotta — már amennyire az irodalomban való
túlzó elmerülés, a Bölcsészlét, így nagybetûvel, hibának nevezhetô.
Ez az est arra késztetetett, hogy kissé
átértékeljem a mulattatáshoz fûzôdô viszonyomat. Hangoztathatjuk, és szoktuk is, hogy a komédia a magyar
színház- és drámatörténet mostohagyermeke, ami történetileg megalapozott tény, de csak sarkítva igaz. Volt
idô, amikor a vígjátékokkal szemben
erôsebb volt az ellenszenv még a közönségben is. Az 1700-as évek végén, a
magyarnyelvû színjátszás kialakulásának kezdetén a nemesek úgy tartották,
magyar emberhez nem méltó a komédiázás. Nem meglepô, hogy Kazinczy
is a Hamletet szánta a megalakuló elsô
magyar színtársulat debütálására. Más
kérdés, hogy az egykorú médiában
megjelent hirdetésre jelentkezô emberek — tudniillik a társulat az Orpheus
címû folyóiratban, a szerkesztô
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Az elkövetkezendô négy nap elôadásait
két nagy kategóriába lehet besorolni.
Voltak a klasszikus, konvencionális darabok a Nagyszínpadon, a kortárs, kísérleti darabok pedig a Kamarában. Az
Olympia címû produkció, bár a kamarateremben volt látható, azért mégis az
elsôként említett kategóriába sorolandó. Itt szögezném le, hogy ezek a kategóriák semmiféle értékítéletet nem
hordoznak.
A nagyszínpadon nagy nevek követték egymást. A Legyen a feleségem címû
produkcióban Bodrogi Gyula csak belépett a színpadra, és a közönség máris
tapsolt. Ugyanebben az elôadásban
Esztergályos Cecília zsebelt be több
nyíltszíni tapsot is. Bár a szöveganyag nem a legerôsebb, a karakterek eléggé tisztázatlanok, közhelyesek,
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Kazinczy által feladott hirdetésre jelentkezôkbôl verbuválódott — képtelenek voltak megbirkózni ezzel a
kihívással, így végül színháztörténetünk legjelentôsebb premierjén Simai
Kristóf Igazházi címû drámája került
színre, melynek mûfajmegjelölése
„mulatságos játék” volt. A vígjátéki
drámairodalomnak ekkorra már „hagyománya” volt Magyarországon. Hiszen az 1700 évek eleje-közepe táján a
katolikus — fôként a jezsuita és piarista
— rendek iskoláinak színjátszásába egyszerre törtek be az antik komédiaszerzôk expurgációi, elsôsorban Plautus és
Terentius mûvei és a 17-18 század európai vígjátékírói, fôként Molière. Az
iskolai színjátszásnak ez az elvilágiasodott vonulata erôsen rányomta bélyegét a kialakulóban lévô hivatalos
társulatunk repertoárjára. Hasonló ideológiai visszásságok többször is elôfordultak még színháztörténetünkben.
Ennek eklatáns példája a vígjátékokra
specializálódó színház felépítése körüli
huzavona. Az ötlet Paulay Edének,
Nemzeti Színházunk egykori igazgatójának fejébôl pattant ki, méghozzá
azzal a célzattal, hogy a nemzet színházát tehermentesítse. Konkrétabban:
miképpen vehetné át ez a színház a
Nemzetitôl a vígjátékok, bohózatok
színpadra állításának terhét, hogy az
csak a komoly, nevelô munkát vállalhassa magára. E hely ha ugyan nehezen
is, de felépült, és frappánsan a Vígszínház nevet kapta. Az igazi kavarodás
ekkor kezdôdött, hiszen a Nemzeti rájött: komédiák nélkül a bemutatók
száma sincs meg, de ami ennél roszszabb, a közönség is megcsappan. Így
az élvonalbeli vígjátékokat megtartotta
magának, a Víg pedig játszhatta a sokadrendû bohózatokat, kivívva ezzel
többek ellenszenvét. Védekezés gyanánt a vezetés Herczeg Ferenc egy történelmi darabját mutatta be, hatalmas
sikerrel.

az elôadás ritmusa is változó, néhol nagyon leül, néhol pedig alig lehet követni a cselekményt a gyorsan pergô
események közepette, mégis, aki szórakozni akart, az tudott is ezen az elôadáson.
Az élet mint olyan címû tragikus komédia ambivalens érzéseket keltett
bennem. Ez az egyik darab, ami kilóg
egy kicsit a fesztivál repertoárjából. (A
másik a kamaratérben játszódó Keresôk
lesz. De errôl késôbb szólok.) Mint a
mûfajmegjelölés is mutatja, az elôadás
a tragédia és a komédia elemeit is felvonultatja. A fôhôs igazi orosz kisember, a nagy ôsöktôl — gondolok itt
Gogolra, Dosztojevszkijre — öröklött
karakter. Kern András meglepôen
ôszinte a szerepben, semmi nyoma
nincs manírnak, vagy a megszokott
„Kernes” hanghordozásnak. Ennek
köszönhetô olyan mélységeket is
megél, ami szerintem inkább a tragédia
felé tolja el a darabot. Kútvölgyi Erzsébet
is tapasztalt színésznô, nagy rutinnal
áll a szerephez, de alakítása sehol sem
válik rutinossá. És bár néha felnevetünk a darab nézése közben, azért mégiscsak egy átlagember utolsó óráit
kísérjük figyelemmel. Talán azért volt
itt ez a darab, mert a halált nem a tragikuma, hanem az élethez tartozása, ha
úgy tetszik az abszurditása felôl mutatta meg. Ugyanazt a tükröt mutatta
fel, mint a régi, fehérre mázolt arcú bohócok, akik szintén a halál felett járták
örömtáncukat.
A Jövôre, veled, ugyanitt 2. volt az az
elôadás, ahol már állóhely sem jutott
mindenkinek. A két szereplô, Hernádi
Judit és Gálvölgy János neve is elég volt
ahhoz, hogy a nézôtéren gombostûnyi
üres hely se maradjon. Aki erre az elôadásra váltott jegyet, egészen biztos
nem csalódott, hiszen azt kapta, amit
várt: romantikát, derût, helyzetkomikumot, Gálvölgyit és Hernádit.
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Ezen felbuzdulva a mentesítô színház
helyett valami egészen más, nem is
annyira „víg” színház született.
A mai napig így lavírozunk komédiák és komoly darabok, szórakoztatás
és tanítás, magas és alacsony mûvészet
között. A baj talán soha sem magával a
vígjátékkal volt, a mûfaj nyilvánvalóan
kikerülhetetlen, s akár szeretem, akár
nem, színt visz a színház világába. Egy
dolog azonban biztos: ha egy komédiának pusztán a mulattatás a célja, ha
nem történik más, minthogy emberek
nyomatják a poénokat, mi pedig nevetünk, ha nem mozdul meg a szellem és
a lélek — ha szabad ilyen romantikusan
kifejeznem magam —, akkor már régen
nem színházról beszélünk. Akkor az az
érzésem támad, hogy a cirkusz vagy a
stand up comedy beköltözött a színházépületbe. Ez az, ami miatt e mûfajra
annyira jellemzô az ambivalencia, s bizony a VIDOR-on mindkét végletbôl
kaptunk bôven. Az elôzô kijelentést
ezért így módosítanám: úgy tûnt, itt a
humor találkozik az intellektussal, a
puszta szórakozáson felülemelkedve
más dimenzióit is bejárhatom a vidámságnak és a derûnek, hogy aztán hatalmas zuhanással, egy pillanat alatt
visszaessek a határ túloldalára, azon
gondolkodni, vajon hogy lehet a komédiákat szeretni. Ez okból három
részre osztanám a látott darabokat,
olyanokra, amelyek meglépték azt a bizonyos szintet, amikor a nevettetés
mûvészetté változik, azokra, amelyek
erre képtelenek voltak erre, és azokra,
amelyek ott egyensúlyoztak valahol a
határvonal közelében, de mintha nem
mertek volna egy nagy elhatározással
lépni még egyet, mélyíteni, továbbgondolni egy szituációt. Attól ugyanis,
hogy minden egyes percben elhangzik
egy dal, egy ismerôs dallam a színpadon, hogy a színészek a közönség közt
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Nem kellett rejtvényeket megoldani, elgondolkozni nagy dolgokon, de
nem is azért mentünk erre a darabra.
Mi szórakoztunk, ôk pedig szórakoztattak. Mindenki teljesítette a feladatát.
A Szerelmi körutazás és az Olympia
voltak a legkonvencionálisabb produkciók a fesztiválon. Az Olympia Molnár
Ferenc darabja, minden megvan benne,
ami egy klasszikus vígjátékban. Helyzet- és jellemkomikum, félreértések
tömkelege, szerelem, és mindehhez
gyönyörû kosztümök. A társulat játékmódja egységes, kivéve a meghívott
vendégként fellépô Horváth Lajos Ottót.
Alakítása nem jobb vagy rosszabb a
többiekénél, hanem egyszerûen más.
Bár mivel szerepe is arról szól, hogy
nem tartozik az adott körbe, így enyhíti a két stílus közötti szakadékot,
nem válik zavaróvá, csak feltûnik. A
darab egészében szórakoztat.
Most áttérek az elején másodikként
említett kategóriára, a kamaraszínházi
kortársakra. Mindhárom darab, a Magyar a Holdon, a Keresôk és a Halálkemény
a
fiatalabbakat
kívánja
szórakoztatni. Lehetséges, hogy éppen
ezért lettek a kedvenceim, mert az én
korosztályom a célközönségük. Mindenesetre engem eltaláltak. A Magyar a
Holdonban nagy lehetôségeket látok,
iszonyú erôs a színészi játék mind a
négy szereplô részérôl. Az elôadás interaktív, multikultúrális, innovatív, de
azt érzem, hogy még nem eléggé kiforrott. Árulkodnak errôl a pontatlanságok
is,
például
a
kivetített
háttérképben néha jóval késôbb indul
el az alak, mint ahogyan beért az
ûrkapszula mögé. De ezektôl eltekintve
az elôadás zseniális. A Keresôk a Táp
Színház produkciója. Aki egy kicsit is
járatos színházi körökben, az tudja,
hogy tôluk nem várhat az ember hagyományos elôadást. A mostani sem
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ülve az arcunkba üvöltenek, és attól
hogy azt állítják, a szerelem és a boldogság kortalan és bárki személyében
betoppanhat az ember életébe, az elôadás még nem lesz jó, nem lesz formabontó és nem lesz szívet melengetô.
Egyre értetlenebbül álltam a dolog
elôtt, hiába próbálkoztam, a hangulat
nem ragadott magával, csak egy-egy elôadás kapcsán éreztem az itt globálisan
jellemzô örömöt. Az ambivalencia erôsödni látszott. A megoldás pedig egyre
távolabb került tôlem.

volt az. Én úgy definiálnám, hogy installáció-színház, ôk a képregényfilmszínház névvel illetik a produkciót. Aki
látta, érti mit jelent, aki nem, úgyse
arra gondolna ami. A Halálkemény a
Die Hard címû film színpadi változata.
Az együtt maradt Ascher-Novák zenésosztály ifjú titánjai kísérleteztek ezzel
a dimenzióátlépéssel. Jól sikerült próbálkozás. De nem is a darab sorsa a kérdés, hanem a társulaté. Én drukkolok
nekik.

A sok kérdés, ami a fesztivál során merült fel bennünk napról-napra jobban foglalkoztatott minket. A válaszok egy részét sejtettük már, de szerettünk volna megbizonyosodni elképzeléseink helyességérôl. Evidensnek tûnt, hogy Tasnádi Csabát
keressük fel, hiszen ha valaki megadhatta a pontos válaszokat, akkor az ô volt. Így
került sor arra az interjúra, amely mindkettônkre meglepô erôvel hatott (A beszélgetés a lap Fogadójában olvasható — a Szerk.).
Az igazság az, hogy értettem, amit
Tasnádi Csaba mondott, már majdnem
meg is gyôzött, de végül csak nem tudtam elfogadni. Láttam én is vidám tömeget, a teltházas elôadásokat, a
csillogó szemeket, hallottam a vastapsot, de láttam és hallottam minden
egyes elôadás után. Mintha az a határ,
amirôl már oly régóta beszélek, csak
számomra létezne.
Azon gondolkodtam, hogyha akkora
sikere van a Táp Színház darabjának, a
Keresôknek, akkor miért nem csak ez a
szint képviseleti magát a Fesztiválon.
A közönség be tudta fogadni az elôadást, amely mögött iszonyú munka állt.
Egyszerre kaptunk rádiójátékot és pantomimet. A színészek csak tátogtak a
bejátszott dialógokra, amit ráadásul
nem is ôk maguk mondtak fel. Fekete
fehér clown -és commedia dell’arte figurákat idézô jelmezekben mozogtak
mérhetetlen pontossággal, másodpercrôl másodpercre iszonyúan koncent-

Újra fellelkesülve léptem ki az Igazgató úr irodájából. Kimentünk a sétálóutcára, és minden embert sokkal
boldogabbnak láttam, mint elôtte.
Nyilván bennem változott valami,
megértettem, hogy ez az egész értük
van. Míg Bennem kérdéseket vetettek
fel bizonyos dolgok és megoldások a
fesztivál lebonyolításával kapcsolatosan, addig Nekik minden magától értetôdô volt. Tudták, hogy az ô
igényeiket elégítik ki ebben az egy hétben. Míg nekünk (Zsuzsának és
nekem) kérdés volt, hogy mért nincsen
szakmai beszélgetés, addig ôk tudták,
hogy azért, mert erre nincs is igény. Tanulság: nem mindig tudok elvonatkoztatni saját elvárásaimtól. A közönség
azt kapta, amire szüksége volt. Vidámságot, zenét, színházat. Este a nagyszínpadon a Tisztújítást, a kamarában
pedig a Plazmát játszották. Ez nagyon
különös párosítás volt. Egészen más
eszközöket használ a két darab a szóra-
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rálva, de mégsem izzadságszagúan. A
média minden szegletébôl összegyúrva
— volt rádió, Tv, mozi, újság — színház
született, ami reflektált önmagára és
saját helyzetére a közönség soraiból felszólaló, beépített színésszel és az elôadást záró dalok szövegével. És hatalmas
sikere volt a Magyar Holdonnak is,
melynek poénjai igénybe vették és
megmozgatták az agyat. Nem csak úgy
nevettünk: magukon nevettünk, hiszen nemzetünk minden vélt és valós
hibájának szatíráját láttunk — szinte
molière-i helyzet — be kellett ismernünk a szituációk igazságtartalmát
ahhoz, hogy darab magába szippanthasson. Sôt, sikere volt Az élet mint
olyannak is, pedig a tragikus komédiát
nézve másfél órát lavírozunk nevetés és
a sírás határán — ha eddig nem lett
volna elég az ambivalens helyzetekbôl
— és ez igazán nem kis dolog. Ezért nem
értem, hogy ha a nézô nem rest gondolkodni, sôt élvezi, ha megeheti,
akkor miért érjük be olyan darabokkal
is, amelyekben mindössze a két szereplô neve az értékelhetô, mert se a
drámai alapanyag, se a rendezés, se a
színészi játék nem válik azzá.
Azt hiszem, a nagy gondolkodás közepette valahogy két szék között a pad
alá kerültem. Hiszen nem tudtam az
agyamat kikapcsolva átadni magam az
örömünnep hangulatnak. De hiába elmélkedtem végig a hetet, a megoldáshoz sem jutottam közelebb. Lehet-e
univerzálisan különbséget tenni vígjáték és vígjáték között, vagy a határ,
amelyet talán mások is érzékelnek,
annyira szubjektív, hogy ez lehetetlen?
Azért minôségbeli különbségek mindenben, így színházban is vannak, és
ezek a különbségek biztosan érzékelhetôk a nem „hozzáértôk” számára is.
Úgy éreztem, hogy a Fesztivál inkább
megpróbálja elmosni különbséget a
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koztatáshoz. Az elsô fôleg a primér
szükségletekbôl, a mindennapi konfliktusokból (hûtlenség, becsvágy, hatalomvágy és a többi klasszikus) csinál
viccet, a második, talán kortárs voltából kifolyólag, inkább a mai, aktuális
értéktrendek visszásságait mutatja meg,
torzítja el egészen addig, míg groteszknek tûnik saját világunk, és kínunkban
nevetünk. A másodiknál zseniális szóés stílusjátékok tarkítják a szöveget,
ezek már önmagukban is szórakoztatóak. A rendezést tekintve is kortárs az
elôadás: díszlet nincs, a színészek a
nézôk között ülnek, a székek összeviszsza vannak a térben, mindenki úgy forgolódik, ahogy akar, fel lehet állni,
közelebb lehet menni a történésekhez.
Én ezt a darabot láttam már egy másik
társulat elôadásában is, amely szintén
kamaratérben játszódott, de használta
a konvencionális díszlet- és kellékelemeket. Ezt azért említem, mert ott is a
szöveg volt a domináns, még akkor is,
ha ôk nem szövegdíszlettel és képzelôerôvel oldották meg a helyszín kialakítását. Összefoglalva: nagyon erôs
drámaszövegrôl van szó, amely kicsit
ellen is áll a színpadra állításnak, ezért
nem tûnik rossz ötletnek a minimálszínházi rekonstrukciója.
Ezt az estét a Vidor kertben zártuk.
Számunkra addig ismeretlen emberekkel beszélgettünk a darabokról, és újra
rá kellett jönnöm, hogy ez a fesztivál jó,
ez a fesztivál valóban ünnep a nyíregyháziak és a környékrôl ide érkezôk számára. Egy fiatalemberrel való
beszélgetésem során megtudtam, hogy
ô sem színházban nem volt, sem a koncerteket nem hallgatta meg, mégis a
Vidor kertben ült és beszélgetett, kérdezgetett a ma történtekrôl. Érdeklôdtem, hogy akkor mégis mit keres itt a
Vidor kertben, ha úgysem vett részt
semmilyen programon, mire azt felelte: „Mert Vidor van!” és szélesen
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szintek között, kendôzni a határvonalat. Pedig a közönség nem csak az egyszerû szórakozásra vágyik, és ha ilyen
szerencsés ez a színház, hogy a közönsége hajlandó gondolkodni, akkor
miért nem tornáztatják annak agyát
minden este? Én mindenestre biztosan
jobban át tudtam volna érezni a Fesztivál szellemiségét, ha csak olyan darabokkal találkozom, amelyek nem a
határon innen, hanem azon túl vannak.
Barna Zsuzsanna

mosolygott. Igen, én is eztéreztem
egész héten, csak nem tudtam ennyire
frappánsan kifejezni, hogy mi az a szellem, az az erô, ami idevonzza az embereket,
amiért
minden
este
kiöltöznek, vagy takarókkal kiülnek a
Kossuth térre. Nem tudtam megfogalmazni, hogy miért érzem én is jól
magam, látva mások örömét. A megoldás ennyi volt: Vidor van! És remélhetôleg sokáig lesz is még. Fôként
Önöknek.
Nedermann Katalin

A rovat elkészítéséhez nyújtott szíves segítségért A Vörös Postakocsi
Szerkesztôsége köszönettel és szeretettel üdvözli Huszárné Kádár Ibolya
Igazgató Asszonyt, a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium
vezetôjét.
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