
A SZÍNHÁZ MINT METAFORA
UNIÓ-FESZTIVÁL KRAKKÓBAN

tödszörre Krakkóban tartották az
Európai Színházi Unió szokásos éves
fesztiválját. A hosszúra nyúlt találkozón
nem sikerült látnom minden előadást-

az elmulasztottak között olyan jelentős
produkció is volt, mint Bergman Gombrowicz-
rendezése, az Yvonne, burgundi hercegnő-, de
így is föltűnt, milyen gyakori, hogy a színház
önmagára reflektál, saját megjelenési formáját
metaforaként kezeli. (A jelenség természetesen
nem általánosítható, a Katona József Színház
fesztivál-előadása, A fösvény, például, nem
tartozik az említett körbe.)

Álom a Peer Gyntről

Luca Ronconi Peer Gyntje színházban játszódik.
A „játszódik" nem a legpontosabb szó, mivel a
rendező nem a cselekmény, hanem pusztán az
előadás színhelyének tekinti a
színházat. Vagyis nem az történik,
mint oly gyakran, amikor a színpad
díszletté válik, hogy képileg
megjelenítse a színház az egész
világ metaforáját, hanem az, hogy
a színészek a Peer Gynttel
„foglalkoznak", megközelítési
módozatokat dolgoznak ki Ibsen
színművének birtokba-vételére, és
ennek az eljárásnak a természetes
helye a színház. Az előadás címe
is erre utal: Peer Gynt felé-
gyakorlatok színészeknek, ami
megtévesztő, mert azt föltételezi,
hogy csupán „műhelymunkát",
részlet-analízist, a drámai anyag
töredékes földolgozására tett
kísér-letet látunk. Lehetséges,
hogy ez volt a munkahipotézis, de
a végeredmény egy teljes Peer
Gynt, még ha radikális húzásokkal
is, főleg a dráma második felét,
Peer utazásait illetően.
Színházszerte ennél tetemesebb
dramaturgiai átszabások sem
kötelezik a rendezőket el-
határolódásra az eredetitől;
Ronconi Peer Gyntjének sincs
szüksége a címbeli „mentegető-
zésre".

A krakkói televíziós stúdióban,
ahol az előadást eljátszották,
rekonstruálták az eredeti
színhelyet, a Teatro di Romát. A
játéktér üres szobából s fölötte
színházi erkélyből áll. A szoba
szabályos szürke „doboz",

merőleges falakkal, mindkét oldalon a falba vá-
gott ajtókkal, amelyek nesztelenül és önmű-
ködően nyitódnak-csukódnak. A perspektiviku-
san szűkülő teret a színpad mélyén lezáró hát-
térfal szintén nyitható egy kis szeletben: ebben
az alkóvszerű, négyszögletes fülkében jelenik
meg például a Grieget zongorázó, nekünk háttal
ülő Solvejg. A szoba fölötti színházi erkélyről -
gipszmintás, barokkos ív, az első sor előtt fém-
korlát, mögötte további, lehajtható széksorok -
„tyúklétra" vezet le a szobába. A proszcéniumot
a teljes színpad magasságában mindvégig vé-
kony, kifeszített tüllfüggöny választja el a
közönségtől, ezáltal tovább „tompul" az amúgy is
elmosódott, világos fénnyel derített fekete-fehér
látvány.

Riccardo Bini és Massimo Popolizio a Teatro
di Roma Peer Gyntjében (rendező: Luca
Ronconi)

Puritánabb már nem is lehetne Ronconi szín-
háza. Díszlet és kellék: mindössze néhány egy-
szerű bútordarab, asztal-szék. A ruhák szürkék
és feketék, csak Peer inge világít ki fehéren.
Nincs más teremtőerő, minta színész, nincs más
anyag a teremtéshez, csak a szöveg. Kétszer egy
óra költői szöveginterpretáció, csupa belső tör-
ténés, a látvány minimuma - nem hinném, hogy
volna magyar közönség, amely kibírná.

Az első rész nagyjából követi a főbb sze-
replőkre redukált cselekményt. Ebben a részben
Peer és a nők kapcsolatáról van szó. Solvejget és
Aasét ugyanaz a színésznő, Annamaria Guarnieri
játssza; a különbség annyi, hogy vastag copfba
font haját hátul kontyba tűzi vagy leengedi. Nincs
figurateremtés", a színésznő nem ügyeskedik,
hogy a két alakot függetlenítse egymástól, nem
ruházza föl őket sem életkori sajátosságokkal,
sem külső karakterjegyekkel, nem mutogatja ki-
fejlett játéktechnikáját. Ugyanaz a takarékos, re-
dukált mozgás, átmenet a reálszituáció és a
meg-

lebegtetett álom között. A jele-
netek egy részében a szereplők
csak keresztülvonulnak a szín-
padon, töredezett szövegük
addig tart, amíg az egyik ajtótól
átérnek a másikig, távozásuk
után az ajtó zajtalanul bezárul,
és megváltozik a világítás. Ing-
ridet az „erkélyre" szökteti Peer.
A Dovre-jelenetek penészzöld
fényben játszódnak, a király
nagy karosszékben lógázza a lá-
bát, cipő helyett uszonyszerűsé-
get visel, segédei laboratóriumi
műszerhez hasonló szerkezettel
próbálják Peer szemét megmet-
szeni.

A Peert játszó Massimo Po-
polizio nyurga fiatalember, jel-
legzetes gyermeki vonásokkal, ami
Aase halálakor sem foszlik le róla.
A jelenet minden lehetséges
mértékkel innen marad a
szentimentalizmuson, Peer kis-fiú
módjára „hajtja" fapálcájával a
Grane húzta képzeletbeli szánt, nem
akarja észrevenni a pillanatot,
amelyben anyja meghal, még
hosszan tovább „játszik", hogy ne
kelljen ráébrednie a valóságra.

A második rész a hajójelenet-tel

kezdődik az „erkélyen", az

utazások- Marokkótól az egyiptomi
piramisig - kimaradnak. Peer
félhosszú, őszes parókát kap,
egyéb külső jel nem mutat-ja az
időmúlást. Ennek a résznek a
gerince a háromszori találkozás
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Lear király az Odéonban és a barcelonai Teatre Lliuréban
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a Gomböntővel: Peer és a halál, vagy mondjuk
így, Peer és a transzcendencia. Megjelenik egy
ördögszerű figura, sötét ruhája nem tér el az
általános viselettől, csak magasított talpú cipője
és karmokban végződő, zöldes, óriási kesztyűje
jelzi kilétét. Három, régi típusú, fekete leples
fotómasinát hoz be állványon, háromfelől is
megörökíti Peer arcát, de a kihúzott lemezek
üresek. A játék végén a Peert rendületlenül váró
Solvejg a redőnyszerűen fölnyíló hátsó szobafal
mögül lép ki. Az alkóv most először teljes fényt
kap, a vakító, kivágott hasáb, a zöld pázsit éles
kontraszt a fekete dobozszínpad hátterében.
Solvejg-Aase rövid, ősz hajjal, botra támaszkodva
az előtérbe lépeget, a földre ül, ölébe fekteti
Peert, néhány taktust énekel a zongorán megszó-
laló Grieg-zenére, amíg elaltatja az örök nyugha-
tatlan gyereket.

Van még néhány kivételes rendező Európában,
aki dacol az üzleti elsilányulással, az árutermelő
színházzal, és a legegyszerűbb módon, az
emberi szó és az emberi gesztus révén tud
közvetlen kapcsolatot teremteni azokkal a
kevesekkel, akik erre hajlandók. Luca Ronconi
közéjük tartozik.

Lear avagy rendezők rémálma

Két Lear király-előadás is leplezetlenül használja a
színházi metaforát; a párizsi Odéoné és a bar-
celonai Lliure Színházé, amely sajátos változatá-
nak a Lear avagy a színésznő álma címet adja.
Mindkettő lécekből összerótt deszkaszínpadon
játszódik, a párhuzamosan hátrafelé futó deszka-

Marie-Paule Trystram (Cordelia) és Philippe
Morier-Genoud (Lear) a párizsi Odéon elő-
adásában (rendező: Georges Lavaudant)

csíkok, amelyeket gyakran lapos ellenfények világí-
tanak meg, szembetűnően azonos vizuális formát
kölcsönöznek a két előadásnak. A produkciók ab-
ban is hasonlítanak, hogy „nem történnek meg",
mesterkélt ötletekre, rendezői és színészi „attrakci-
ókra" épülnek, a hatáskeltés dagályos eszközeit
használják, művészi fedezet nélkül.

Az Odéon előadása áttetszőbb és bizonyos
értelemben „átlátszóbb" is, minthogy szemérmet-
lenül kiszolgál egyfajta művésziességet igénylő
kommersz ízlést. A divatos rendezőnek számító
Georges Lavaudant saját bevallása szerint egy húsz
évvel ezelőtti Lear-előadás szereplőire támaszko-
dott, akik azóta is a társulatnál vannak, és néhányan
közülük most újra eljátsszák régi szerepüket. Ez
mindenesetre viszonylag egyszerű magyarázat ar-
ra, hogy Lear lányai miért olyan föltűnően öregecs-
kék. (Ha ezt nem tudom meg a rendezőtől, régi
rossz szokásom szerint hajlamos lettem volna
koncepciót gyanítani mögötte. A magamfajta gya-
nútlanul azt képzeli, hogy egy előadásban semmi
sem lehet véletlen, vagy legalábbis mindennek im-
manens esztétikai oka van.) Adódik a kényszeredett
következtetés, hogy a gerontológiai előadás köz-
ponti gondolata a szerepjátszás és az Idő. Erre vall,
hogy a játék kezdetén a Leart játszó Philippe Morier-
Genoud színházi öltözőtükör előtt ül hermelines
palástjában, és előbb merőn vizsgálja, majd ki-
sminkeli az arcát. Itt tehát föltehetően egy színész-
Learről van szó, aki szerepet játszik. A keret
visszatér az előadás legvégén, amikor Lear a kar-
jában hozott halott Cordeliát ugyancsak az
öltözőtükör elé ülteti, és mintegy szemrehányóan
„szembesíti" az arcával. Amely valóban nem elég
vonzó. (Talán azért, mert, mint tudjuk, a halál nagy
maszkmester, különösen egy bizonyos élet-koron
túl.)

A két tükörjelenet között úgynevezett „időtlen"
Lear-előadás zajlik le. A birodalom fölosztására
választott alkalom protokolláris összejövetel, a
szmokingos-estélyi ruhás résztvevők a hatalmas
színpadon ferdén fölsorakoztatott bársonyfotelek-
ben ülnek. A lányainál házaló Lear bilgeri csizmá-
ban, hosszú kabátban, motorossapkában úgy fest,
mint a század eleji nyitott sportkocsik úrvezetője.
Gloster megvakításának paroxizmusában Alban
transzvesztitaként női ruhába öltözik, és az inasok-
kal együtt spanyol tangót táncol. Reganhoz nem
hírnök hoz üzenetet, hanem egyenruhás postás
kézbesít levelet, miközben Cornwall, a férj házi-
köntösben cigarettázva újságot olvas. Az anak-
ronizmusokkal párhuzamosan a Lear-előadások
mára hagyományossá vált modern teatralitását
kapjuk, a háttérhorizonton vadul száguldó
viharfelhőkkel, talicskán cipelt őrült királlyal (a
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nemesuraknak természetesen esernyő dukál), a
doveri „sziklaugrás" Kott tanulmánya és Brook
rendezése óta kötelező „becketti" pantomimjáva . A
groteszk mint eltökélt alapstíl mindvégig átjátszik a
cirkuszi buffonádába. Nemcsak a Bolond formáz
átmenetet egy Buster Keaton-i, chaplini bohóc és
egy modern popénekes között, akinek pop-songjaira
Lear nagypapás diszkóstílusban „lötyög", hanem a
többiek is jelenlét nélküli bohózati figurák, színészi
technikából előállított magánszámokkal, üres,
lélektelen alakításokkal. Kivétel az Edgart játszó
Philippe Demorle, akiben kevesebb a nagyképű
önmutogatás, és több a belső, tartalmi igény.

Bonyolultabbnak látszik, mert delikát művészi
ambíciókkal terhes a barcelonai Lear-fantázia. Az
alapelképzelés, nevezetesen az a tény, hogy Leart
Anna Lizaran játssza, önmagában is különös mi-
nőséget sejtet, holott valószínűleg csak különleges
szerepet kerestek egy vezető színésznőnek. A
színésznő természetesen mindenekelőtt önmaját
játssza, a színésznőt, aki nagy szerepre készül,
öblös fotelban ül - akár egy másik „Lear-inkarnáció",
Beckett Hammja A játszma végeből -, és az Aida
bevonulási indulójának háttérzenéjére mikrofonon át
próbálgatja a hangját. A helyzet sejtetni

Jelenet a krakkói Stary Teatr Szentivánéji
álomjából (rendező: Rudolf Ziolo)

engedi, hogy a Nagy Színész(nő) hosszabb kiha-
gyás után tér vissza a színpadra, pótolni az űrt,
melyet hiányával hagyott, ez tehát az ő nagy come
backje, méltó szereppel, ami lehetne akár Othello is
(a színésznő öltözőtükre előtt elkezdi befeketíteni
az arcát, mire a rendező-ügyelő kollégát vagy
valami hasonlót játszó színészpartner beszól a
kulisszák mögül, hogy most nem Othellóról van
szó).

Lear és a szerepére készülő színész(nő) „törté-
nete" ettől kezdve egymásba játszik. Eszerint a
szerepre készülni annyi, mint kimenni a pusztaság-
ba (értsd: az üres színpadra) és ott őrülten bolyon-
gani. Az őrület magától értetődően színházjellegű
őrület, ennek megfelelően az „őrült színészek"
megpróbálkoznak a leggroteszkebb képtelensé-
gekkel - a groteszk a Lear király nélkülözhetetlen új
konvenciója -, például férfiak játsszák a lányokat
(ha már nő játssza Leart), s hogy még érdekesebb
legyen, egyikük helyes tüllszoknyácskában, angolul
mondja mikrofonba az atyaköszöntőt. majd
szökdécselve gyermekdalocskát énekel. A rendező
Ariel García Valdes szerint ez nem irónia, még
kevésbé paródia, mindössze a szituáció eredendő
humorából fakad. A jeleneteket időnként
megszakítják a próbaszituáció közjátékai, ilyenkor a
Kentet játszó színész, aki egyúttal rendezőfélének
is látszik - az előadásnak összesen öt szereplője
van -, különböző instrukci-

ókat ad, például hogy ne konvencionális gesztu-
sokkal jelezzék a vihart. Megfogadván tanácsát,
behoznak egy fürdőkádat, Edgar mint „szegény
Tamás" belefekszik - itt is ő az előadás legjobbja,
Eduard Fernández megállná a helyét egy hiteles
produkcióban -, a többiek körültáncolják, cir-
kuszzenére, a mozgást szétaprózó, villódzó, szag-
gatott fényben.

A rendező korábban jó nevű színész volt-egyebek
mellett sikeres III. Richárdot játszott Avignonban -,
de búcsút mondott a játéknak. Nyilván erősen érzi,
hogy „űrt hagyott maga után". Miközben azt vallja,
hogy játszani gyönyörűség és gyötrelem egyszerre,
s színpadra lépni hasonlatos az Amazonas menti
dzsungelban való meneteléshez, nem állja meg,
hogy emléket ne állítson eme öngyötrően
szépséges, nárcista konfliktusnak, azaz mintegy
áttételesen: önmagának. Az előadást ekképpen az
affektált rendezői hiúság, e veszélyes
pszeudoszínházi vírus fertőzi.

S z e n t i v á n é j i u n a l o m

A krakkói Stary Teatr Szentivánéji álom-előadása
az utolsó fél óráig meglepetések nélkül folyik le.
Addig legföljebb töprenghetünk rajta, törvényszerű-
e, hogy egy négyéves produkció ilyen frigiddé



SUMMARY

dermedjen - ha már születésekor nem volt ha-
lott. Valószínűbb, hogy az volt. Rudolf Zio3o
fölsorakoztat minden divatos manírt, a tündérség
drótkötélpályán közlekedik horizontálisan és
vertikálisan (a színpadi függeszkedéseknek a
világ minden színpadán kitüntetett pillanatuk a
biztonsági hevederek ki-bekapcsolása), a Ti-
tánia-Zuboly nász kedvéért fantáziakosztümbe
öltözött erdei népség Bizet Carmenjére és Ravel
Bolerójára lejt táncot, a díszvendég egy farktol-
lait teregető páva és egy rendezőirodától
szerződtetett dizőz. Az athéni szerelmes ifjak a
megszokott koreográfia szerint kergetőznek,
időnként minden ok nélkül fölmásznak a bor-
dásfalra, amire valószínűleg azért van szükség,
hogy Helena a szövegnek megfelelően maga-
sabbnak lássék Hermiánál. A mechanikus
rendezői gesztusok a négyéves repertoárjátszás
alatt végképp kiürültek, az előadásnak egyetlen
hitelesen telített, őszinte pillanata sincs.

Apátiámból a hármas nászt ünneplő, befejező
udvari színjáték vert föl. A mesteremberek szín-
házához Theseus emberei széksorokat hoznak
be a színpadra. Pontosan olyanokat, amilyene-
ken mi ülünk a nézőtéren, szürke kárpittal,
lehajtható ülőkékkel. Elhelyezik őket egymás
mögött, négy sorban, velünk szemben. Meg-
érkeznek a színielőadás nézői, Theseus, Hyp-
polita, az udvari kíséret, a házasulandó fiatalok -
mindannyian mai ruhában. Korábban korabeli
kosztümöt viseltek, és úgy is viselkedtek, ahogy a
stilizált reneszánsz viselet diktálta: fölajzott
szenvedéllyel. Most, színházi közönségként
nemcsak a ruhájuk - a magatartásuk is meg-
változik. A Theseus-Hyppolita jegyespár (öltöny-
kiskosztüm) mint díszvendégek az első sorban,
első titkárok, önkormányzati elöljárók vagy
effélék, a fölkapaszkodott káderek primitív
fajtájából. Szélesen elterpeszkednek az ülésen -
a húsos Hyppolita fölhasított szoknyája egy al-
kalmas pillanatban bamba érdeklődést kelt a
mögötte ülő, rágógumit csócsáló Demetriusban
és Lysanderben. A lányok, menyasszonyi fehér-
ben, külön helyezkednek el, Helena elkésik, fél-
recsúszott harisnyáját igazítja (a toaletten volt),
az előadás alatt cseverésznek, retiküljükben ma-
tatnak. A színjáték a köztük és köztünk, „valódi"
nézők közötti térben zajlik le egy dobogón. A
mesterember-színészek kezdéskor feléjük is, fe-
lénk is meghajolnak, s amikor mi engedelmesen
megismételjük a „fentiek" rutinos tapsát, az ud-
vari nézők fölfedeznek bennünket a nézőtéren:
ülésükről kihajolva, tenyerükből szemellenzőt

formálva konstatálják, hogy a másik oldalon is
közönség van, ugyanolyanok, mint ők. Ezzel el is
intézik a dolgot, többé nem vesznek tudomást
rólunk, ahogy a kézművesek produkciójáról sem:
üres tekintettel, ide-oda forgolódva, unatkozva,
cinikus közbeszólásokkal követik a játékot, egyi-
kük, talán Demetrius, el is alszik a székén, ott
marad hátraejtett fejjel, a tapsrendben költik fel.
A többiek, Zuboly kommentárját meg sem várva,
az utolsó replikák alatt hirtelen fölpattannak,
egyenként kisietnek, Philostrat még odavet né-
hány pénzdarabot...

A függelék talán keserű széljegyzet kíván len-
ni a színház, tágabban a kultúra társadalmi stá-
tusáról a mai világban. Ehhez azonban mindkét
előadásnak meggyőzőbbnek kellene lennie. Ré-
szint a „Pyramus és Thysbe" címűnek, azaz a
mesteremberek színjátékának - emlékezhetünk
rá, hogy Brook volt az, aki csakugyan meta-
forikusan kezelte, piedesztálra emelte, s nem
sokkal később kézzelfogható magyarázatát is
adta értelmezésének, amikor a Royal Shakes-
peare Companyt otthagyta a párizsi „kéz-
művesszínház" kedvéért. Zio3o rendezésében
azonban a mesteremberek színjátéka ugyan-
olyan ihlettelen és költőietlen, mint a saját
előadása. Az utóbbi a nagyobbik baj. Csak akkor
lenne erkölcsi joga az esztétikai értelemben min-
denképpen szervetlen és disszonáns függelékkel
a kultúra iránt érzéketlen jelen orrára koppintani,
ha a Szentivánéji álommal az értékteremtő ma-
gaslatokat ostromolná.

Egyébként nem Zio3o az egyetlen, aki a
Shakespeare-vígjáték végén az „udvari meg-
rendelőkkel" alamizsnát vettet a művészeknek. A
Salzburgi Ünnepi Játékok tavaly nyári elő-
adásában Leander Haussmann a Felsenreits-
chule háromemeletes árkádsorának legtetejéről
dobatta le a zacskónyi honoráriumot a színé-
szeknek. A salzburgi Szentivánéji álom előadás
egy piciny dobogóról indult. Hosszú ideig úgy
tűnt, mintha a függönnyel elkerített hatalmas
teret megcsúfolva ez a csöppnyi dobogó is elég
lenne ahhoz, hogy a végtelenségig röpítse tünde
fantáziánkat. Mintha megtenné egy lenge kárpit,
amely mögül fölsejlik a felirat: THE WOOD. Per-
sze, nem teszi meg. A függöny föllibbent, és
mögötte játszani kezdett a gépezetekkel, fényra-
kétákkal fölszerelt hatalmas tér. Ha másképp
nem lehet érdeklődést kelteni, így is jó. Csak
akkor van baj, ha ugyanazt az ihlettelen előadást
látjuk, mint Theseusék a „krakkói udvarban".
Akkor persze, hogy ugyanolyan unott nézők va-
gyunk, mint ők.

In his leading article István Nánay reports on a
round-table conference organized at the Polish
Centre in Budapest with the participation of theatre
managers and critics of both countries. The talk
revealed a lot of similar issues and problems
claiming the attention of Hungarian and Polish
professionals in this period of radical changes and
harrowing uncertainties.

The fellowing group of writings is devoted to
Tchekhov, always beloved in Hungary but yielding
ever and ever new and topical insights. Judit Csáki
sawfor us Uncle Uaniaatthe Radnóti Theatre, István
Sándor L. The Seagull in Nyíregyháza and Tamás
Márok the same play performed by a new Szeged
Venture, while Gabriella Györffy writes about the
performance of The Wood Demon in Szeged's
National. We also publish László Peterdi Nagy's essay
on the genesis of The Seagull and another essay by
playwright György Spíró on some specific features of
the Tchekhovian characters.

Other, miscellaneous reviews are by Judit Szán-
tó, György Karsai, Adrienne Dömötör and Sándor
Radnóti who offer us their opinion on, resp., József
Katona's Banus Bánk(Budapest Chamber Theatre),
a double-bill of Greek tragedies - Prometheus
Enchained by Eschylus and Medea by Euripides - at
the Castle Theatre, Coline Serreau's Rabbit, Rabbit
(Merlin Theatre) and War and Peace by Erwin
Piscator, Alfred Neumann and Guntram Prüfer
(Comedy Theatre).

Our review started a monthly series of meetings
between outstanding theatre personalities and
interested parties at the club of the bookshop and
publishing house Osiris. We now publish the edited
text of the first program, moderated by our
collaborator László Bérczes who talked to author
Lajos Parti Nagy and director Csaba Kiss, both
recipients of this year's critics' prize.

The issue continues with László Upor's account
of a discussion organized in Debrecen on the
problems of today's Hungarian drama and with Tim
Carroll's medititations on a recent volume of new
Hungarian plays translated into English.

Next comes a new item of Géza Fodor's theatre
research column: he now chose for translation and
publication a lecture by Peter Brook, bearing the
title The Goldfish.

The issue closes with editor Tamás Koltai's
account of the latest Festival of the European
Theatre Union which was held this time in Cracow,
Poland; he reviews Ibsen's Peer Gynt directed by
Luca Ronconi, a King Lear by the Paris Odéon,
directed by Georges Lavaudant and another
production of the same play by the Barcelona Teatro
Lliure, directed by Ariel García Valdes and the
Cracow Stary Teatr's A MidsummerNight's Dream,
directed by Alfred Ziolo.

Ruth Walz: Szentivánéji álom
A tavalyi Salzburgi Ünnepi Játékok eseménye volt a Szentivánéji álom látványos előadása, amelyet Leander Haussmann állított színre Bert
Neumann díszleteiben és kosztümjeivel. A fénytervező: Lothar Baumgarte. Ruth Walz képén Gusti Wolf látható a „Főtündér" szerepében. A
Felsenreitschule hatalmas színpadát a játék kezdetén eltakaró függöny mögül AZ ERDŐ jelzése látszik.


