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s p i r a g y ö r g y : s z é c h e n y i 
a n e g y v e n n y o l c a s f o r r a d a l o m b a n 

Hol a határ haladás, forradalom és szabadságharc között? Nem a 
történelemben s történettudományban, hanem az emberekben, akik 
nem értelmezik, hanem átélik - és elviselik - a haladást, forradalmat, 
szabadságharcot. Hol a határ eló'relendítő indulat és visszarettentő 
érzelem között 1848 polgáraiban, nemeseiben, fiataljaiban, két kezük 
munkájából élő nincsteleneiben, akik 1848 március 15-én lelkesen 
ünnepelték a szabadság felvirradtát, de dühöngtek - vagy megretten-
tek? - este, amikor hazatértük után bezúzott ablakaikat szemlélték: 
miközben ők az utcán lelkesen éltették a forradalmat, más lelkesedők 
köveket hajigáltak lakásukba, mert nem égtek ablakaikban forradalmat 
ünneplő gyertyák! Nem egy pesti és budai polgár forradalmas hevületét 
hűtötte le másnap az üvegező magas számlája. De eb ura fakó, 
magyarok vagyunk, megér a forradalom egy üvegezést! Szeptemberben 
azonban a horvát bán seregei özönlöttek Pest-Buda felé és háborúban 

- nem nevezték még szabadságharcnak! - nemcsak ablaküveg, de ház is 
pusztul. Ezt minden józan pesti és budai polgár ceruza nélkül ki-
számolta. 

Az utókor elmélkedői - akiknek feje fölött nem ég a ház, mellük-
nek szurony nem feszül, lakásukat nem szennyezik bekvártélyozott 
katonák - elveket állítanak csatarendbe: emitt a forradalom tábora - a 
tisztességes, haladó, derék magyarok gyülekezete; amott a reakció 
zsoldosai sereglenek - grófok, nemesek, árulók, Bécs talpnyalói. Séma 
— könnyen áttekinthető. Ellentétben a történelemmel. 

Széchenyi negyvennyolcas szerepének megítélése évszázada Kemény 
Zsigmond álláspontja alapján kristályosodott. Kemény esszéjét a leg-
nagyobb magyarról 1851-ben írta. Úgy gondolta: Széchenyi kényszerű-
ségből, szorongva, de együtt mozdult március eseményeivel („. . . . a 
kötelességérzet bilincsei által a kormány gályarúdjához volt . . . lán-
colva . . ."), de a forradalom előrehaladásától megrettent, megsejtette 
véres öldöklésbe, pusztulásba torkolló haszontalanságát, s lépett volna 
visszafelé, de már nem lehetett. Széchenyi emberi összeomlása 1848 
szeptemberében annak megrendítő bizonyítéka, mennyire értelmetlen 
volt „szabadságharcáig fokozni-feszíteni az elsietett forradalmat. 

Megülepedett e gondolat tudományban, közgondolkodásban: 
Széchenyi összeroppanásának oka a forradalom s a forradalmi gondolat 
képviselőinek augusztus végi térnyerése. Elvi-ideológiai eltökéltségtől 
függően sarkított magyarázatok: a) Széchenyi István a teremtő, ország-
építő géniusz, bár későn, de felismerte a rettentő veszélyt, amelybe 
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országot, nemzetet sodort az elhamarkodott, elhibázott forradalmi 
mozgalom; b.J íme kibújt a szög a zsákból, a gróf nem képes átlépni 
osztálykorlátait s a forradalom sorsdöntő' pillanatában visszaretten a 
szegények s jogtalanok igazságos harcától, megrémül a nyílt forradalmi 
küzdelemtől. 

Spira György érdeme elévülhetetlen; túllépett e gondolatszikkasztó 
sarkításon, s 1964-ben megjelent 1848 Széchenyije és Széchenyi 1848-a 
című könyvében (amelynek most második, átdolgozott kiadását tart-
hatja kezében az olvasó) két meghatározó ponton értelmezi újszerűen 
Széchenyi nyegyvennyolcas magatartását. Egyfelől hangsúlyozza, hogy 
Széchenyi István magatartásában március 14-én fordulat következett 
be: addig politikai ellenfele Kossuth Lajosnak, e perctől harcostársa -
vitatkozó, ellenkező, ingerült, féltékeny, de a forradalom kormányában 
együtt szerepet vállaló harcostársa. Széchenyi 1848 március 14-én a 
forradalmat ellenző politikusból a forradalmat vállaló politikussá lett. 

A másik termékenyítően új gondolat: Széchenyi 1848 szeptemberé-
ben nem a forradalom előrehaladtától rémült meg s nem visszalépett a 
reakció (vagy: józan bölcsesség? ) táborába, elhajítva a márciusban kéz-
bevett zászlót. Az ellenforradalom leplezetlen nyílttá válása rémítette 
meg, az udvar nyíltan ellenforradalmi magatartása, amely semmissé 
kívánta tenni március eredményeit, elsősorban a magyar miniszté-
riumot, amelynek Széchenyi István is tagja volt. 

Széchenyi jVap/ójának újabbani megjelentekor Kosáry Domokos 
hivatkozott nagy nyomatékkal (It, 1979/3.) a vitára, amely Spira 
György könyvének első kiadása idején fellobbant, hangsúlyozva e 
könyv szerzőjének érdemét: kiszabadította a torz séma szorításából 
Széchenyi Istvánt, s valóságosabb, emberibb teljességében mutatta meg a 
legnagyobb magyar politikai és emberi arculatát. 

Habent sua fata libelli. Spira György könyve az elmúlt másfél 
évtizedben életre hívója, erjesztője volt szellemi életünkben és histo-
rikusaink körében számos új gondolatnak: ha ma összetettebben, ár-
nyaltabban látjuk Széchenyi István alakjá:, politikai pályafutását, indu-
latait a forradalomban s a forradalom ellenében, tetteit a forradalom 
szolgálatában, nem utolsósorban Spira György 1964-ben megjelent 
könyvének s e könyv szellemi hatékonyságának köszönhetjük. Ezért, 
hogy most, amikor a könyvet tizenhat év múltán újra kézbe vesszük, új 
időnkben új kérdések fogalmazódnak. 

(Csak zárójelben, mert nem lényegi gond, bár elgondolkodtató, hogy 
e szaktudósi igénnyel és módszerrel írott könyv második kiadásában - a 
népszerűség érdekében? - elhagyta a szerző a jegyzeteket. így olykor 
roppant nehéz tájékozódni, hiányoznak fontos időpontok, érvelésekből 
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bizonyító láncszemek és zavaró a sok helyesírási, névírási logikátlanság, 
amely a tudományosság látszatával ó'rzi az eredeti dokumentumok 
írásmódját, ám hogy milyen dokumentumokról, forrásanyagokról van 
szó, az nem derül ki.) 

Spira György nem magyarázni kívánja a történelmet, hanem fel-
idézni. Láttatni próbálja, mintegy azonosulva hősével s érzékletessé téve 
az utókori olvasó számára, az akkor és ott történt eseményeket. A 
legnehezebbre vállalkozik: átélni és így közel hozni hozzánk az eltűnt 
időt. Némi szépírói tájképfestéstől sem riad vissza, hogy hangulatában is 
bennünk-történővé varázsolja a hajdani történéseket. A szándék nemes, 
de ellenkezik Spira történetírói alkatával. 

A felidézés: varázslat. És Spira György nem varázsló. 
„. . . a már derülőben lévő égen fejveszetten fu tó felhők szétzilált 

hadsorai . . . " (13.) - okos és pontos és szép, de szerkesztett, kigondolt, 
szépirodalmat utánzó költői kép: ha olvasom, nem látom a felhőket 
(felhők fejveszetten soha nem rohannak!), s ha nem látom, van időm 
gondolkodni - honnan tudja ezt ilyen pontosan Spira? Ha a tényeket 
nézem: 1848 március 15-én délelőtt tíz órakor távolról sem futottak 
szerteszét a felhők a derülőben levő égről. Ellenkezőleg; minden könyv-
ben, emlékezésben, fennmaradt levélben, újsághírben arról olvashatunk: 
délelőtt tíz órakor szakadt az eső. Spira György elfelejtkezett volna e 
történelmi közhelyről? Korántsem. Petőfi napja című könyvének első 
mondataiban hangsúlyozza: „Álljunk ki például Nyergesújfalutól kelet-
re - bárhogy dől is az eső - az országút szélére . . . " 

Honnan hát a derült égboltú költőies kép? 
Szándék és módszer ellentmondásának szülötte: Spira felidézni 

kívánja a múltat, de - szépirodalmi eszközökkel - csupán utánozza a 
felidézést. E költőies kép írói tájképfestésnek látszik, holott a történész 
társadalomértelmező logikájának terméke: 1848 március 15-én délelőtt 
tíz órakor legjobb esetben a borús politikai égboltról futottak a felhők! 
S mert a történész-látásmódnak ellentmondó szépírói ábrázolásmód 
következtében megidézett valóságnak látszik az értelmezett valóság, az 
olvasó elbizonytalanodik. Nem tudja: a regényes valósággal ismerkedik 
vagy valóságos regényt olvas. 

A könyv egészére jellemző látásmód és ábrázolásmód ellentmondása. 
Spira azonosul hősével, gróf Széchenyi Istvánnal - azonosul, de fenn-
tartásokkal. Zavarba ejtően nem derül ki gyakorta, hogy Széchenyi ön-
jellemzését olvassuk vajon, vagy a történész Spira György értékelését 
Széchenyiről; történelmi események tárgyalásakor nem tudjuk: a gróf 
látja így azokat vagy a történetét író történész. 
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Például: „S hiába próbálja Eötvös azzal vigasztalni: - Néked szeren-
cséd van: ha minden jól üt ki Magyarországra nézve , . . akkor az a Te 
érdemed . . . akkor azt a Te javadra fogják írni, hiszen az egészet Te 
kezdted; ha [viszont] rosszul sikerül. . . akkor az egész Kossuthra 
hárul!, — mert tőle a felelősségelhárításnak ez az eötvösi módja merő-
ben idegen, mert - ellenkezőleg — benne a . . ." (179.) 

Spira nem jelzett forrása itt Széchenyi naplója (1848. június 25.). A 
kétségektől gyötört Széchenyit Eötvös József vigasztalja, s ő így hallja, 
így jegyzi le, így értelmezi egyéniségén (s helyzetéből következő vál-
ságos idegállapotán) átszűrve Eötvös hozzá intézett szavait, amelyek 
valójában talán nem is így hangzottak el. S mindehhez naplójában 
hozzáfűzi: „Gyakorta gondolom magamban, hogy én vagyok az oka 
ennek az egész zűrzavarnak; ilyenkor aztán fel kell nevetnem e hiúsá-
gon." E mondatot már nem idézi Spira, de ítélkezik Eötvös magatartásá-
ról történészként („a felelősségelhárítás eötvösi módja") nem történeti 
tények, hanem Széchenyi hangulatrögzítő naplóbejegyzése alapján. S 
mert Spira szövegéből hiányoznak az idézőjelek, mert nem tudjuk, hogy 
kiszakított naplórészletet olvasunk, mert nyelvileg, logikailag és hangu-
latilag nem különülnek el egymástól Széchenyi és Spira gondolatai - a 
történeti személyiség a történész személyiségétől! - , hamis látszat 
keletkezik: azt hihetjük, 1848. június 25-én Széchenyi István el-
utasította s megbélyegezte a számára elfogadhatatlan, erkölcsileg tisztát-
lan „eötvösi" magatartást, morált. 

A valóságban annyi történt: az udvarias gróf megköszönte a báró 
őérte aggódó, baráti, vigasztaló szavait. S viaskodott tovább háborgó 
lelkiismeretének démonaival. 

mivel Kossuth eljárásának helyességét továbbra sem képes át-
látni . . ." (241.). 

Kiszakítottam e töredéket Spira György szövegéből, mert állításának 
nem historikus igazságát vitatom. Gondom csupán annyi, honnan került 
ide a szó: helyesség? S a mondat jelenidejűsége? Ha Széchenyi tudta, 
hogy Kossuth álláspontja helyes, miért nem volt képes átlátni azt? 
Korlátolt volt, gazember vagy érzelgős széplélek? Ha Spira tudja, hogy 
Kossuth álláspontja helyes, miért jelen időben kéri számon Széchenyitől 
az utókor értékelésének ismeretét, tudomásulvételét? 

E mondat múlt időben: a történész ítélete (lehetne) Széchenyi 
István magatartásáról. E mondat (így) jelen időben: mintha Széchenyi 
vívódását figyelnénk, s jelenbeli szemlélői, aggódó résztvevői lennénk a 
még eldöntetlen politikai küzdelemnek, amely két lehetséges álláspont 
valamelyikének érvényre juttatásáért folyik, ám a mondat írója által 
szándékolt jelenidejűséget, olvasói azonosulást - a választás-helyzet 
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átélésének lehetőségét - megakasztja a helyesség szó. Mert ez - ellen-
kezve a jelen időben fogalmazott mondat szubjektív logikájával — ,már 
az utókor objektív ítélete Széchenyi - a jelen idejű mondat idősíkjában 
még ki sem teljesedő - álláspontjáról, annak helytelenségéről. Spira, 
egy mondaton belül, mint történész deklarálja Kossuth álláspontjának 
történeti helyességét, majd mint szépíró hőse vergődésének együttérző 
szemlélőjévé kíván avatni. Képtelenség: nem vívódhatom együtt Széche-
nyivel, ha tudom, járhatatlan, nem „helyes" az út, amelyre lépni fog! 
Az utókor szellemi fölényével fölvértezetten nem lehetek kortárs-
szenvedő! 

József Attila szavával: „nem fog a macska egyszerre kint s bent 
egeret." 

Spira árnyalt emberi portrét akar festeni Széchenyi Istvánról, amely-
nek egy-egy vonását nemcsak az ismertető, ítélkező történész elemző-
okfejtő okossága hitelesíti, de a főhős ábrázolt, megidézett érzelmei, 
tettei. Széchenyi személyiségének titkait kívánja feltárni, egyéniségének 
bonyolultságát, érzelmeinek gazdagságát. De megtévesztő a kiinduló-
pont. Hisz Spira tudja, hogy 1884-ben Kossuth álláspontja volt helyes, 
Kossuth tettei szolgálták a történelmi haladást, s e tudás biztonságának 
érzelmes visszfényében akarja Széchenyit cselekvő, tépelődő hősként 
együttérzően ábrázolni. 

Módszere nem ellenkezik Kemény Zsigmond módszerével, bár ideo-
lógiai alapozottságában ellentétes fogantatású. Amikor Kemény Zsig-
mond 1851-ben a legnagyobb magyar politikai-emberi arcélének meg-
rajzolásához kezd, az elviharzott eseményekről egyértelműen s biztosan 
ítélkezik. A történetfestő, szépíró Kemény számára a szeptemberi for-
dulat katasztrófa, minden későbbi bajok s tragédiák forrása. E fordulat 
létrejöttét meg kellett volna akadályozni. Nem sikerült. És Széchenyi 
összeomlott, mert azon kevesek közé tartozott, akik már akkor tudták: 
pusztulásba visz a forradalmas út, az izgatók tragédiába sodorják a 
nemzetet. Kemény tárgyszerűen, tárgyilagosan látja a forradalmi for-
dulat helytelenségét s mert portréfestő-szépíróként érzelmi közelségben 
szemléli hősét, sajnálkozó megértéssel veszi tudomásul: amikor a törté-
nelmi események végképp helytelen (azaz: forradalmi) fordulatot 
vettek, Széchenyi összeroppant, nem bírta a nemzetre váró tragédia 
gyötrő gondolatát józanul, türelemmel elviselni. 

Kemény Zsigmond, a márciusi napok eseményein pásztázva, nem 
érzékel fordulatot Széchenyi politikai pályafutásában. Morális gályarab-
ságnak ítéli minisztériumi szerepét, amelyre a grófot a nemzettel szem-
beni kötelességérzete kényszeríti, kötelezi. Vállalja, mert reménykedik, 
talán hiszi: megmenthető az ország. De szeptember első napjaira a 
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forradalom fanatikusai, a nagyhangúak s felelőtlenek már felszámolták 
a megegyezés, a gyakorlatilag járható és ésszerű politikai út lehetőségét 
Bécs és Pest-Buda között. Marad a háború - s ha fegyverek dörögnek, 
nincs mód értelmes egyességre; jön a káosz, a vérözön, Magyarország 
leigázása, pusztulása. 

Spira György megfordítja a képletet. Úgy ítéli: a helyes és lehetséges 
álláspont Kossuth s követőinek forradalmi útja. Augusztus végén az 
ellenforradalom támadásba lendül, s a nyílt ellenforradalommal szemben 
állva Kossuth nem ijed meg, nem hátrál, de harcra készül. Széchenyi 
erre képtelen, tétovázik, nem akar, nem tud a Kossuth taposta úton 
továbbhaladni. Nézi riadtan, mindjobban összetörve a nyílt ellen-
forradalmat, amely mindent, ami lett Magyarország, megsemmisíteni 
kíván. Tehát: országra, nemzetre, sorsunkra, jövőnkre Bécs idegen 
érdeke lett veszélyes, végzetes; márciusban vállalta Széchenyi a forra-
dalmi fordulatot, most felismeri: amit megszereztünk, végleg veszít-
hetjük el, mert Bécs létfontosságú érdeke megsemmisíteni Pest-Buda 
forradalmas önállóságát. 

(Megjegyzés, zárójelben, elkerülendő a félreértéseket. Meg-
győződésem: a forradalom és szabadságharc nem tragédia, nem kataszt-
rófa volt nemzetünk életében, hanem az életbenmaradás, a felemelkedés 
akkor egyetlen lehetséges útja. Helyes út. Tragédia, hogy idő előtt 
elfecsérlődtek az erők, végigharcolni már nem volt kitartásunk s a 
megtisztító, felszabadító tragédia vállalása helyett a szabadságharc 
melodramatikus fordulattal zárult: Világosnál zokogtak, de életben 
maradtak a katonák, ám a fegyverletétel megalázó pillanatai s 
a nyomában kisarjadó akasztófaerdők megsemmisítették az életben-
maradottak hitét, hogy érdemes fegyvert fogni, áldozatot vállalni 
hazáért, nemzetért, szabadságért. Világosnál tanultuk meg csodálni ön-
magunkért hullajtott könnyeinket!) 

Március: „Széchenyi győzelme önmaga felett" - ez Spira kiinduló-
pontja; „. . . másnap, március 14-én csap önnön ellentétébe Széchenyi 
tevékenysége" — azaz: a legnagyobb magyar márciusban a forradalom 
mellé áll. Szeptemberben megriad az ellenforradalomtól. így logikus. 
Kérdés: így igaz-e? 

Széchenyi István naplójegyzetei ezt a márciusi „fordulatot" cáfolni 
látszanak. 1848. március 15-én: ,JHa látom, Magyarország tökéletes 
felbomlása felé halad. Hamarosan végem lesz." Amikor elvállalja a 
miniszterséget: „Most aláírtam a halálos ítéletemet!" A miniszterek 
értekezletén szerzett benyomásairól, Deáknak: „Egy bizonyos, hogy 
minket vagy fent vagy lent felakasztanak." Március 30-án: „Hogy én kés 
alá kerülök, abban egy pillanatra sem kételkedem. Csak az a pikáns 
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benne, hogy Kossuth etc. legalább a »véleményéért* fog meghalni, én 
azonban olyan doktrínáért, mi ellen szüntelen küzdöttem." 

Spira gyakorta hivatkozik a rettenetes lelki tusakodásokról, önkínzó 
tépeló'désekró'l tanúskodó naplójegyzetekre, bizonyítandó: Széchenyi 
újra és újra legyőzte önmagát, kétségei, rémlátásai ellenére megmaradt a 
forradalom táborában. De elemzésében - a korábban vázolt történetírói 
és szépírói szemlélet elegyítése következtében - zavaróan elmosódik a 
határ politikai program és politikusi magatartás, taktika és stratégia, 
ideológia és etika között. 

Széchenyi etikailag kétségtelenül azonosult a forradalommal 
- március 19-én: „Becsületesen rajtamaradok a bárkán" - , de ez egyál-
talán nem jelentette ideológiai azonosulását a forradalmi történések egé-
szével. Vitái Kossuth Lajossal nem szűntek meg, mert Széchenyi változat-
lanul más eszközökkel és más módon kívánt politizálni, mint Kossuth s 
követői. A történelmi helyzet gyökeresen megváltozott, most mind-
ketten a forradalom bárkájában ültek - Kossuth úgy gondolta, fregatt-
ban, Széchenyi: lélekvesztőben — de a bárka előbbrejutásának módját, 
célját mindketten másképp látták. Széchenyi néha épp azon töpreng, 
miképp lehetne mind többeket szembefordítani Kossuthtal. De nem a 
forradalommal! 

Ám ha elemzésünkben axiomatikus kiindulópont az egyenlőségjel 
Kossuth helyes (vagy helytelen) útja és a forradalom között, akkor 
rendkívül szűkre szabott Széchenyi magatartásának értelmezési tarto-
mánya. Akkor Széchenyi vagy a forradalom gályarabja, vagy - fel-
tételezve nehezen magyarázható szembefordulását korábbi önmagával — 
a forradalom híve, akit azonban belső kétségek gyötörnek s már gyenge 
nagy történelmi tettek vállalására, ezért hogy szeptemberben, amikor az 
ellenforradalom rettenetét közelről megpillantja, összeroppan. 

A forradalom alternatív pillanat. A forradalom nem Kossuth helyes 
(vagy helytelen) álláspontja, hanem az a történelmi helyzet, amikor 
Batthyány, Széchenyi, Kossuth, Deák, Klauzál miniszterek kezében a 
kormányrúd azon fele, amelyet már Bécsben elengedtek és még min-
den lehetséges. Kossuth politikusi magatartásától éppúgy függ, mint 
Széchenyi és a többiek tetteitől: mi lesz, hogy alakul ország s nemzet 
jövője, sorsa. 

S ebből következik, hogy Széchenyi vállalhatta úgy márciust s a 
forradalom vívmányait, hogy legszívesebben nem vállalta volna 
Kossuthot. Nem beszélve arról, hogy Kossuth és Széchenyi gyakran 
egyként igennel szavaztak a minisztertanácsban, jóllehet Kossuth köve-
teléseinek minimuma érdekében mondott igent, Széchenyi enged-
ményeinek maximumát látta belegyező voksában. De a két igen elhang-
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zásakor sokszor a szót kimondok számára sem volt egyértelműen 
világos, mekkora űr tátong a két látszatra egyforma politikus gesztus 
között. 

Végső' soron Spira forradalom-értelmezését érzem e könyvében ár-
nyalatlannak. A helyes út és Kossuth álláspontjának deklaratív azono-
sítása szűk mozgásteret engedélyez saját Széchenyi értelmezése számára; 
könyvének lapjain a helyes történelmi úthoz gyötrődve közeledő 
Széchenyit látjuk, akiből hiányzik az erő s elszántság, hogy belássa: 
Kossuthnak van igaza. 

Spira György nagy tudású, tájékozott, világos és közérthető nyelven 
fogalmazó történész. Állításai, adatai, könyvének részletei pontosak, 
okosak. Széchenyi István alakját megtisztította sok rácafrangolódott 
utókor-maszattól. De az elsietett forradalom ellen tétován fellépő 
Széchenyi helyébe az igazságos forradalom mellett tétován fellépő 
Széchenyit állított. Könyvében az óriásból törpe lett: az emberi nagyság 
ideológiai gyengeséggé fakult. (Akadémiai Kiadó, 1979.) 

SZIGETHY GÁBOR 

v á z l a t o k a r a n y j á n o s r ó l 
IRODALOMTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 

Az Arany-életmű kifogyhatatlannak bizonyul felfedeznivalókban. 
Nemcsak a költőről, a művekről alkotott kép megvilágítása változhat, 
gazdagodhat új részletekkel a korszakok, kutatói szempontok válta-
kozásával; hanem kitűnő alkalomként is kínálkozhat Arany János 
ahhoz, hogy az irodalom szemléletének, megközelítési módjainak 
egészét érintő megfigyelések bukkanjanak felszínre költészetének vizs-
gálata során. 

Mezei József - ennek az egyetemi jegyzet formájában megjelenő 
tanulmánygyűjteménynek a szerkesztője - hangsúlyozottan tág teret 
biztosít egyéni álláspontok megfogalmazására. Csupán Arany személye 
adott, előre megjelölt téma; ezen belül szabadon választhatnak a 
szerzők — a tanszék munkatársai, előadói - tárgykört, módszert, saját 
személyes vonzalmaik, érdeklődéseik szerint. Nem tekinti előfeltételnek 
egy-egy gondolatmenet tüzetes kifejtését, megengedi hipotézisek, 
ötletek felvázolását. Előtérbe helyezi az átélések, egyéni meglátások 
tanári átadásának frisseségét. 


