
spanyol frontharcos, sőt kizárt elhajló is;
ezen adatok ismeretében tökéletesen hi-
teles az a Nagy Sándor Tamás által kidol-
gozott már-már bölcs, lazán elegáns, ki-
finomult hóhér, aki valószínűleg drága
árat fizetett cinizmusáért, de most már
otthonosan berendezkedett benne. Ha-
sonló tágabb mozgástér juthatna Csíkos
Gábor Balog Abrisának is, s a színész
helyesen emeli ki alapgesztusként a hazai
góré hozzáférhetetlen nyerseségét,
rosszkedvű brutalitását - kár, hogy a
merevséget nem interpretálja elég hajlé-
konyan. Valamivel halványabb a lehet-
ségesnél Kiss Jenő Hunyája is, mint aki
nem tisztázta helyét a hierarchiában.
Hibátlanok viszont a közrendű pribékek,
elsősorban Kelemen Csaba tenyérbe-
mászó zsúrfiúja, de Malcsiner Péter f. h.
(Jóna), Berzsenyi Zoltán (Bánszegi) és
Miklósi Ferenc (Béja) is, mint ahogy Bel-
lus Attila f. h. (Főnyi Tamás) is meggyő-
zően, sőt felkavaróan formálja meg az
önmaga és mások árulójává „pépesített",
de sorsába még mindig forradalmi értel-
met belopni próbáló szerencsétlen ér-
telmiségi balekot. A másik vádlott-társ,
valamint az ügyész szerepében viszont
Somhegyi György és Verdes Tamás csak
szöveget mondanak; igaz, szerepük rövid
és vázlatos, de alapgesztust lehetett volna
találni hozzájuk.

A hierarchia csúcsán természetesen
ketten vannak: Nemcsák Károly mint
Rubányi Ervin és Darvas Iván mint Sal-
manovits, a szovjet tanácsadó. Mind-kettő
megítélése a kritikákban vegyes volt.
Nemcsák esetében többen is küszködtek a
problémával, hogy vajon a jelentékeny
fiatal színész erősen fizikális, valami
elemi vadságot kisugárzó alkata
alkalmas-e egy értelmiségi megformálá-
sára? Nos, úgy gondolom, ha Rubányi
nem is annyira felcserélhető, mint valla-
tói, e dokumentumjátékban ő sem repre-
zentálja pusztán önmagát; ő elsősorban
Az Áldozat, s csak utána ilyen-olyan
konkrét adottságokkal rendelkező sze-
mély. Azt a roncsoló hatást pedig, melyet
a főszereplő mechanizmus egy emberi
személyiségben végezhet, Nemcsák olyan
totális odaadással, olyan nagyvonalúan s
egyszersmind részletgazdagon ábrázolja,
hogy itt és most nem kelt hiányérzetet.
Meglehet, valóban nehezebben birkóznék
meg egy intellektuel forradalmár belső
tragédiájával abban az általános érvényű,
az emberi folyamatok-ra koncentráló
drámában, melyet egyes bírálók
hiányolnak, én még ezt sem állítanám; ha
Nemcsák talán nem is „az" értelmiségi,
egyfajta értelmiségit már most is
hitelesen, a rá jellemző izzó szuggesz-
tivitással jelenít meg.

Darvas Iván Salmanovitsáról lényegé-
ben az hangzott el, hogy a művész poén-

kodik. Ebben, kétségtelen, van igazság,
bár talán nem véletlen, hogy ez épp azon
pontokon feltűnő, melyekben maga a da-
rab is a poénkodás felé billen (a kis Ala-
dárral való intim játékok, a nőkkel való
enyelgések). A szerep lényege azonban
az, hogy negatív karizmája legyen, olyan
abszolút kisugárzása, mely azonnal nyil-
vánvalóvá teszi, hogy élet és halál pince-
béli urai fölött ő itt az úr, a többiek csak
szerény végrehajtók. Darvas alakításában
megvan ez a démoni karizma, az ő
profisága fényében e buzgó és tevékeny
segédek valóban csak amatőrré degradá-
lódnak, s nehezen dönthető el, hol csap át
a figura hézagtalan önelégültsége a
színész játékos öntetszelgésébe. Végeze-
tül pedig hadd nyugtázzam azt az egyet-
len néma pillantását, amellyel a butácska
Katus lelkesült kérdését (hogy lehet a
Sztálinnal való találkozást egyáltalán túl-
élni?) a létező hierarchia végső perspek-
tíváiig hosszabbítja meg.

Az előadás színpadi környezetét a bí-
rálók egyöntetűen s teljes joggal értékel-
ték magasra. A Radnóti Színpad valaha
oly reménytelennek tűnő szcenikai felté-
teleit előadásról előadásra meggyőzőb-
ben sikerül leküzdeni, illetve a nézőkkel
feledtetni, már-már a teljes értékű szín-
pad magától értetődőségének benyomását
keltve - nyilván rengeteg munka, küszkö-
dés, kísérletezés árán. Menczel Róbert
most talán az eddigi csúcseredményt ér-
te el: színpada - ez a ma is parányi szín-
pad - a határtalanság és a bezártság érze-
tét kelti egyszerre. Egy szinte végtelen
labirintusrendszer egyik sejtjét látjuk,
mely e rendszer valamennyi lényegi ele-
mét magába sűríti.

Az előadás egésze vérbeli csapatmun-
kát mutat, közös célra lelkesen szövetke-
zett művészek ihletett együttműködését.
Ha megtévesztett Gosztonyi János vál-
lalkozásának jelentősége és érvénye -
mindenesetre megnyugtat a tudat, hogy e
tévedésben legalábbis az előadás kéttu-
catnyi közreműködőjével osztozom. Azért
mégis remélem, hogy a továbbiakban jó
néhány ezer néző is csatlakozik hozzánk.

Gosztonyi János: Andrássy út 60. (Radnóti
Miklós Színpad)

Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Csík
György,m. v. Dramaturg: Zsótér Sándor. Szce-
nikus: E. Kiss Piroska. Zenéjét összeállította:
Novák János. A rendező munkatársa: Balák
Margit. Rendezte: Márton András.

Szereplők: Nemcsák Károly, Takács Kata-
lin, Csíkos Gábor, Nagy Sándor Tamás,
Kelemen Csaba, Kiss Jenő, Malcsiner Péter
f. h., Miklósy György-Gosztonyi János,
Kerekes Éva f. h., Herczeg Csilla, Thirring
Viola, Dőry Virág, Berzsenyi Zoltán, Miklósi
Ferenc, Ver-des Tamás, Somhegyi György,
Bellus Attila f. h., Darvas Iván.

CSERJE ZSUZSA

Csontváz-jegyespár

Gogol Háztűznézője Pécsett

írig tartó szerelem létezik. Jóval ritkáb-
an sírig tartó mátkaság. Síron túli je-
gyesség azonban nemigen. A színházban
mégis minden megtörténhet. Látomások,
víziók éppoly valóságosak lehetnek, mint
bármely előttünk játszódó valódi
cselekmény. Ezek a víziók olykor a sze-
replők lelkéből erednek, máskor a rende-
zői gondolatot teszik átláthatóvá. Ilyen
rendezői vízió Csiszár Imrénél az a csont-
váz-jegyespár, amely a Háztűznéző elő-
adásán időről időre - zenei effektusok
közepette - megjelenik. A két csontváz -
felöltöztetve vőlegénynek és
menyasszonynak - az előszínpad két
oldalán áll, közel hozzánk, nézőkhöz.
Koszlott-szürke mára hófehér ruha és
fátyol, szakadt a zsakett, s amikor
fénycsóva vetül e két kaszvadt alakra,
szürrealista képi világ tárul elénk: a soha
be nem teljesedő mát-kaság elrettentő
rekvizituma.
Csiszár a híres és korszakos Efrosz-

előadás után is próbált és tudott újat
mondani, s így izgalmas előadást hozott
létre a Háztűznézőből, amely egyébként a
ritkábban játszott Gogol-darabok egyike.

A darab megírásának körülményeihez
hozzátartozik az a történet, amely szerint
1832-ben Gogol összevitatkozott ba-
rátjával, Szergej Akszakov íróval. Aksza-
kov azt állította, hogy a korabeli orosz
valóság semmilyen anyagot nem szolgál-
tat komédia írásához. Gogol hevesen til-
takozott: „Ez nem igaz... Mindenütt csak
úgy kéredzkedik a komikum... Minthogy
magunk is benne élünk, nem vesszük
észre, de ha művészi formában jelenik
meg a színpadon, gurulni fogunk a
nevetéstől, ha magunkra ismerünk." Az
író 1833-ban kezdett dolgozni a Ház-
tűznézőn, amely eredetileg a Kérők címet
viselte, s a vidéken játszódó történet né-
hány kérő vetélkedését ábrázolta. 1835-
ben barátja, Mihail Pogogyin író és törté-
nész ekképpen közli első benyomásait a
darabról: „Micsoda vidámság, micsoda
mulatság! Mennyire éles eszű és igaz!
Micsoda csinovnyikokat, kancelláriai szol-
gákat, földbirtokosokat, bárókat teremt a
színpadra! Elsőrangú tehetség!" 1836-ban
és az 1840-41es években Gogol csak-



nem újraírja a komédiát. A cselekmény
színhelyét ukrán kisvárosi környezetből
Pétervárra helyezi át, vezérszálul pedig
Podkoljoszin magatartását teszi meg: ho-
gyan alakulnak a házasságról alkotott
elképzelései. Belinszkij volt az, aki külön
fölhívta a figyelmet Podkoljoszin maga-
tartásában a határozatlanság általános
emberi jegyeire. „Amíg csak szándékról
van szó, Podkoljoszin a hősiességig hatá-
rozott, ám ahogy a megvalósításra kerül-
ne a sor - elgyávul. Ez a betegség Podkol-
joszinnál okosabb és műveltebb emberek
számára is ismerős."

A darabot először 1842-ben mutatták
be Pétervárott, majd két hónappal később a
moszkvai Nagy Színházban is műsorra
tűzték. Azóta a világon mindenütt játsz-
szák, ám közel sem oly gyakorisággal,
mint A revizort. Hazánkban először 1923-
ban került színpadra a Nemzeti Színház-
ban Hevesi Sándor fordításában és ren-
dezésében. Am a bohózati elemek sajátos
gogoli humorát a korabeli közönség nem
igazán értette, az előadás megbukott.
1945-ben Honti Rezső fordította le a
komédiát Leánynéző címmel. 1951-ben az
akkori Honvéd Színház tűzte műsorára a
darabot, s ez alkalommal Lukács György
méltatta Gogol plebejus szatíráját. Ezután
a mű Háztűznéző címen, Makai Imre
fordításában került színre több vidéki
városban, legutóbb Szegeden,
Debrecenben és Békéscsabán. A darab
előadásait többnyire a komédiai hang
jellemezte.

Gogol mindent látott Miklós cár korának
orosz világából. Látta a roskadozó nemesi
udvarházakat, a poros levegőjű irodákat
unatkozó hivatalnokaikkal, belelátott a
gazdag kereskedők otthonába, a
nagyvárosi léhűtők hivalkodó életébe s a
női budoárokba is. Ahogy Goncsarov írta:
„Gogol kétségkívül realista, mert kinél
találunk reálisabb személyeket, mint nála.
Ő elbújva sír - mivel szatírája magában
foglalja az egész hús-vér Oroszországot,
mindennel, ami benne él és lélegzik,
mindennel, ami benne negatív."

E negatív alakok egytől egyig magate-
hetetlen emberek, akik bár szeretnének
sorsukon javítani, többnyire képtelenek
rá. S azzal, hogy megmutatja kártékony-
ságukat, Gogol kinevetteti őket. Ezért
aztán a mindenkori előadások többnyire a
szatíra eszközeivel élnek, bár az időnkénti
tragikus felhangok szinte elhagy-
hatatlanok a Háztűznéző előadásaiból.

Efrosz volt az, aki 1975-ben, amikor
immár másodszor rendezte meg a dara-
bot, újra felülvizsgálván a gogoli előadás-
tradíciókat, új kérdéseket vetett föl a mű
színpadi megvalósításával kapcsolatban:
„Egyébként, hogy a darab a közönség
körében érdeklődésre találjon, a nevet-
ségest kell-e keresnünk? Inkább bontsuk
ki a filozófiáját! Nem valami különleges,
körülményes filozófiára gondolok, ha-
nem olyanra, amely mindenki számára
érthető, mert természetes érzéseinkkel
rokon. A közönség csak akkor kezd vala-
mibe bekapcsolódni, ha úgy érzi, hogy
őszintén szólnak hozzá. Itt van egy em-
ber, aki magányosságában végső lépésre
határozza el magát. Természetesen min-
denki másképp éli az életét, de egy ide-
gen sors mégis visszhangra kell találjon.
»Az ember csak él, él, aztán a végén min-
dentől megundorodik« - sóhajtozik Pod-
koljoszin. Nyomorúságos életéből bol-
dogság után vágyódik. Lehetséges - gon-
dolja -, hogy a házasságban rejlik a bol-
dogság. Ha a Háztűznéző a boldogság
utáni sóvárgásról beszél, és Podkoljoszin
határozatlanságában egyben kételyei is
kifejezésre jutnak, miszerint a boldogság
mégsem a házasságban rejlik - akkor
máris előttünk áll egy valóban drámai
alak lényege, szemléljük bár nevetséges-
nek vagy nem nevetségesnek."

Amikor Efrosz a boldogság elérésének
szomorú kísérletére mutatott rá, egyúttal
rávilágított a bohózati szituációk mö-
götti mélyebb mondandókra is. Ezek ki-
fejezése érdekében toldotta meg a komé-
diát prológgal és epilóggal, s egyéni
vízióinak megformálásával kiragadta az
eseményeket a mindennapok szintjéről,
új minőségű előadást hozva létre.

Csiszár jól tudja, mi a korszerű színház,
s azt is, hogy Efrosz után a Háztűznézőt
nem lehet hagyományos vígjátéknak meg-
rendezni. Efrosz a mű kapcsán a Szerel-
mem, a próba című esszéisztikus művé-

ben olyan érvényes gondolatokat fejt ki
Gogol komédiájáról, amelyeket a ma ren-
dezője nem hagyhat figyelmen kívül. A
műelemzés hat Csiszárra is, de a szín-
padi megvalósításban mégis saját útját
járja. Érvényes és hiteles előadása önálló
alkotás, még ha néhol felemás is.

Csiszár térben és időben kitágítja a da-
rab világát, amikor realista szobabelső
helyett egyetlen óriási fotelt helyez a
színre. A háttérben a sötét függönyön a
csillagos égbolt látható, az elpiszkoló-
dott, óriási ágytakaróval lefedett fotel
alatt egy pár cipő, lavór, a fotel oldaltám-
lájához rögzítve két kis asztalka, rajtuk
gyertyatartó, hamutartó tele csikkel. Erős
dohányos ez a valódi agglegény, keze már
remeg a nikotintól, gyakran krákog is.
Szinte neurotikus alakot mintáz Ujlaky
László, minden mozdulata elfojtott fé-
lelmekről, gátlásokról, pszichés zavarok-
ról tanúskodik. A házasulástól való féle-
lem egész valóját átjárja, még a „nősülni"
szót is alig meri kimondani. Úgy kucorog
foteljában (ez a bútordarab egész begu-
bózó életének, otthonának esszenciája),
mint aki tulajdonképpen jól érzi magát
ebben a kuckónyi biztonságban, távol a
világ szörnyűségeitől. Félszeg szemé-
lyiségétől az sem idegen, hogy magányá-
ban hegedüljön. Amikor hosszú huza-
vona után ünnepi öltözékében, rogya-
dozó térddel elindul végre leánykérőbe,
az utolsó pillanatban még visszaszökik
és hegedül egyet.

Pedig Kocskarjov, a „legjobb" barát
csodálatos képet próbál festeni a házas-
ságról. Am mi látjuk a dolgok fonákját, s
tudjuk, mi rejlik rábeszélő szavai mögött.
Kocskarjov a pécsi előadásban saját
házassága rabságában vergődő, túl korán
nősült szép fiú, akit éppen nem a jóindu-
lat vezérel, amikor barátját házasodásra
biztatja. „Ha nekem rossz, legyen más-
nak is az" - gondolhatja magában. Egy
rendezői fantázia szülte jelenetben meg-
jelenik a színen Kocskarjov felesége is,
ordibáló, rikoltozó, elviselhetetlen köly-
keikkel, ölében tartva a legkisebbet, a

Ujlaky László (Podkoljoszin), Moravetz Levente (Kocskarjov) és Oláh Zsuzsa (Agafja Tyihonovna) a
pécsi Háztűznézőben



Oláh Zsuzsa (Agafja Tyihonovna) és Lang Györgyi (Arina Pantyelejmonovna) Gogol Háztűznéző jében
(Soltész Éva felvételei)

hatodikat. E rövid intermezzo láttatja ve-
lünk, milyen is lehet e fiatalember élete s
általában a házasság „perspektívája".
Moravetz Levente híven képviseli a ren-
dezői elképzelést. Elegáns barna sáljával
jóképű selyemfiú benyomását kelti, aki
még nem élte ki magát (a barátjának szánt
menyasszonyt is hevesen szájon csókolja);
valójában a családapa szerepével megha-
sonlott csődtömeg, akit leginkább az irigy-
ség motivál. Indokolttá válik tehát az a
hatalmas ambíció, az az ellenszenves
erőszakosság, amellyel Podkoljoszint a
nősülés útjára szeretné téríteni.

Nem túl jó véleménye van az em-
berekről Csiszárnak, Kocskarjovról leg-
alábbis rosszabb, mint amilyennek ezt a
figurát a színpadon valaha is láttatták.
Hitelességéhez azonban nem fér kétség.
Majdnem ilyen ellenszenves a nyafka ke-
reskedőlány, a menyasszonyjelölt Agafja.
Otthonában (Vayer Tamás tervezte a
díszleteket és Szakács Györgyi a szerep-
lőket oly plasztikusan jellemző jelmeze-
ket) a falon csipkeszerű képkeretábrákkal
zsúfolt tapéta, giccses porcelánfigurák,
dísztárgyak s egy madárkalicka rendezik a
teret. Almatlanságtól és romantikus
álmoktól karikás szemű Oláh Zsuzsa
Agafja Tyihonovnája, akinek minden por-
cikája elfojtott szexualitástól remeg. De
rárakódnak az illem és a viselkedés sza-
bályai, s mind ez együtt nevetséges, rém-
séges és anakronisztikus megnyilvánulá-
sokat eredményez. Így érthető igazán,
milyen lelkesen dicséri a legszörnyűbb
kérőket is. Mindegy, csak férfi legyen!
Ellenszenves, nevetséges és kisszerű vo-
násaik csak ilyen elfogult tükörben vál-
hatnak pozitív tulajdonságokká. Oláh jó
stílusérzékről tanúskodó monológjában,
amelyben rábeszéli magát e férfiakra,
szánalmasan nevetséges, miközben tekin-
tetéből állandóan valami végzetes szo-
morúság árad. Időnként ő is megretten a
házasság gondolatától, s lelki tusái köze-
pette látja maga előtt a rémséges képet, azt
a bizonyos víziót, soha be nem telje-sülő
mátkaságának síron túli képét. Arca

kum és komikum határán, hogy neveté-
sünket és szánalmunkat egyidejűleg meg-
szerzi. Fjokla Ivanovna házasságszerzőt
hagyományosan alakítja Vári Eva, szabá-
lyos vígjátéki figurát játszik; Arina Pan-
tyelejmonovna, a nagynéni Lang Györgyi
megformálásában szinte jelentéktelen, s
ha mégis kacagásra késztet, azt inkább
külsejének köszönheti, amelyet egyéb
eszközök híján használ fel. Dunyaska
(Dévényi Ildikó) kifejezően blazírt egy-
kedvűséggel lötyög át a szobán, s egyet-
len asztal leporolásával az egész takarítást
elintézettnek tekinti, végül pedig plebejus
elégtétellel konstatálja a vőlegény
hőstettét, az ablakon való kiugrást.

Négy színész valósítja meg a rendező
elképzelését s követi azt a stílust, melyet
Csiszár kijelöl: Sipos László tragikomikus
tengerésze mellett a három főszereplő;
Morovetz Levente s a jegyespárt alakító
Oláh Zsuzsa és Ujlaky László. A
legkifejezőbb jelenetek egyike, amikor
Kocskarjov magára hagyja az ifjú párt.
Félénkségükben mindketten más-más
sarokba menekülnek egymás elől. Fél-nek
is egymástól, meg közelednének is.
Nincsenek szavaik a valódi beszélgetésre,
csak sablonokat tanultak világéletükben.
A vágy és a zavar szinte lehetet-lenné
teszi a kommunikációt. Ujlaky-
Podkoljoszin, gátlásait leplezendő, ma-
gában beszél, kezét tördeli, zavarában
néha még hegedülő mozdulatokat is tesz.
Végül a leány az, aki leküzdve szemér-
mességét, tárt karokkal közeledik. S ekkor
úgy esnek egymásnak, mint kiéhezett
állatok - a pillanat azt is érzékelteti, talán
valóban egymásnak valók ők ketten. A
lány lelkesülten kirohan, s a magára
maradt, a nősüléstől eddig ódzkodó vő-
legényjelöltet is elragadja a lelkesedés.
Szép szavakkal ecseteli magának a boldog
jövőt, mozdulatával képzeletben már ka-
rolja is a lányt, már az esküvői menetben
lépeget, ám a túlfűtött várakozás végül
önmaga ellentétébe csap át, s úrrá lesz
rajta a rettegés. Megszökik.

Utoljára akkor látjuk, amikor vissza-
menekül biztonságos kuckójába, előveszi
kedves hegedűjét, és előcsalogatja belőle
Mendelssohn Nászindulójának hamis-ra
sikeredett dallamait. S a szereplők, a töb-
biek sorra felvonulnak, és némán néznek
ránk nagy, kontúros, kérdő szemekkel.

Gogol: Háztűznéző (pécsi Nemzeti Színház)
Fordította: Makai Imre. Díszlet: Vayer Tamás

m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v. A rendező
munkatársa: Czipó Gabriella. Rendezte:: Csiszár
Imre m. v.

Szereplők: Oláh Zsuzsa, Lang Györgyi, Vári
Éva, Ujlaky László, Moravetz Levente, Ujvári
Zoltán, Pálfai Péter, Sipos László, Dévényi
Ildikó, Németh János, Szivler József.

majdnem halottfehér, szinte lárvaszerű.
Egyébként nem ő az egyetlen, akit ilyen
külsővel jellemez a rendező. A szereplők
arca többnyire maszkszerű; fekete ceru-
zával keretezett szemük gyakran kifeje-
zéstelenül mered a világba.

A kérőket alakító színészek inkább a
hagyományos vígjáték sémáiban gondol-
koznak. Bár Ujvári Zoltán alkatilag nem
igazán alkalmas Tojasov figurájára, játé-
kával megpróbálja ellensúlyozni ezt. Sa-
ját komikus nevét természetesen viseli, de
a másén vad kajánsággal röhög, nincs
tudatában határtalan önzésének és kis-
szerűségének. A málnaajkú Anucskin
(Pálfai Péter) arcára fagyott mosolyával
pontosan olyan sznob, ahogyan azt Gogol
megírta. Sztarikov kereskedő (Matoritz
József) csak pillanatokra jelenik meg, de
ezalatt még az is elképzelhető, hogy a
nagynéni szeretője, olyan otthonosan jár-
kel a házban. Csiszár a kérők koszorúját
remek koreográfiával rendezi meg.
Ahogyan érkeznek és távoznak, ahogy
egymás mellett ülve várakoznak, szinte
agyonnyomva egymást, ahogy ördögien
vigyorognak, kajánul dicsekszenek, ahogy
gusztustalanul, epedve közelítenek a
menyasszonyjelölthöz (Zsevakin egye-
nesen odanyomja alsótestét a lányhoz), az
nemcsak pregnánsan mutatja ezeknek az
embereknek a jellemét (és jellemte-
lenségét), de társadalmi körképet is raj-
zol. Zsevakin tengerész alakítója, Sipos
László azonban nem csupán a figura
nevetséges voltát ábrázolja. Ez a sze-
xuálcentrikus kalandor pantomimszerű
mozgással leplezi le önmagát. A kopasz
és kackiás figura, aki hódító kalandjaival
dicsekszik, végül kénytelen elmesélni
tizenhét meghiúsult házassági kísérletét.
Becsapottságát ecsetelő monológjában
jelen helyzetének szomorúságát azzal
érzékelteti, hogy lenyalja azt a néhány
hajszálat, amely eddig égnek meredt! A
„nőkről" való lemondás finoman szim-
bolikus mozdulata ez, s a színész, miköz-
ben brechti módon avat be szánalmas
életének titkaiba, úgy egyensúlyoz tragi-


