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* 
Konferenciafelhívás: Átmenetek 

 
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar  

Művelődéstudományi Intézetének 
KAPOCS (Kultúra, Könyvtár, Közösség – Andragógia – Pedagógia – Oktatás KutatóCSoport) 

multidiszciplináris kutatócsoportja 
 

ÁTMENETEK 
A globális és helyi kultúrák határán 

 
címmel konferenciát szervez 2021 tavaszán, hogy teret adjon a 21. század első két évtizede egyik 
legvitatottabb jelenségének, a globalizáció és a helyi kultúrák viszonyának sok szempontú 
megvitatására. 
 
A konferencia célja: A termelési rendszerek egységesülése, a gazdasági folyamatok szabályozása, 
a multinacionális nagyvállalatok marketingpolitikája, a tömegkommunikációs eszközök 
univerzalitása, a migrációs folyamatok felgyorsulása olyan mélyreható változásokat idézett elő a 
kultúra minden területén, ami indokolttá teheti ezek vizsgálatát. 
Különös hangsúlyt ad a tervezett konferenciának a COVID-19 által előidézett világméretű 
konfliktushelyzet, amely új megvilágításba helyezte a virtuális térben zajló folyamatokat, 
átalakította az oktatás és a kultúra hagyományos színtereinek működésmódját, új jelentést kapott a 
tudástranszfer, az információmegosztás, a globális folyamatok prognosztizálhatósága, a 
nemzetközi együttműködés és a be/elzárkózás formái. 
A tervezett konferencia előadásai elsősorban arra keresik a választ, hogy az uniformizálódónak 
tetsző globális kulturális térben miként jelennek meg a lokális kultúra, a kulturális hagyomány 
jelenségei. Előadókat várunk a kultúra- és vallástudomány, a vizuális kultúra, az építészet, a 
képzőművészet, az irodalom, a PR és marketing, a politikatudomány, a média- és identitáskutatás 
területéről. 
 
A konferencia időpontja: 2021. március 12-13. 
Formája: hibrid – offline és online (a helyszínen megtartandó plenáris- és szekcióelőadásokat 
élőben közvetítjük, az online résztvevők számára BigBlueButton vagy Zoom hozzáférést 
biztosítunk) 
Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra 
 
Jelentkezni a részvételi szándékot jelző e-mailben lehet 2021. január 2-ig a kapocs.jgypk@szte.hu  
címen, az online regisztrációval kapcsolatos információkat és az absztraktok formai 
követelményeit január 15-ig eljuttatjuk a jelentkezőknek. 
 
Szeged, 2020. november 30. 
 
A Konferencia szervezői: 
Dr. Szirmai Éva (szirmai.eva@szte.hu), Dr. Hevesi Tímea Mária (hevesi.timea.maria@szte.hu), 
Dr. Urbanik Tímea (molnarne.urbanik.timea@szte.hu) 
 

* 
 
 
 
 

mailto:kapocs.jgypk@szte.hu
mailto:szirmai.eva@szte.hu
mailto:hevesi.timea.maria@szte.hu


 3  

Nagy Dániel (ELTE, MSZT) 
Szemiotika távoktatásban 

Egy az ELTE BTK szemiotika mesterképzésén tartott kurzus tapasztalatai 
 
Az ELTE Bölcsészettudományi Karán évek óta folyik angol nyelvű szemiotika mesterképzés. Az 
elmúlt esztendőkhöz hasonlóan az idén ősszel is újabb évfolyam indult számos országból érkezett 
hallgatókkal Oroszországtól Libanonig, Észak-Macedóniától az Egyesült Államokig; ez a félév 
azonban az ismert körülmények miatt mégis minden korábbitól különbözőre sikerült. 
Maga a távoktatás szigorúan véve nem számít újdonságnak, hiszen az elmúlt tavaszi félév 
második fele is hasonló körülmények között zajlott, mégis most fordult elő első ízben, hogy a 
kurzusok többsége (köztük az általam tartott Toposzok és motívumok a világirodalomban című óra) 
eleve online indult. Annak ellenére ugyanis, hogy a félév elején az akkor érvényes szabályozás még 
megengedte volna a jelenléti oktatást, számos külföldi hallgatónak már Budapestre eljutnia sem 
sikerült a globális közlekedési, illetve karantén- és vízumszabályozási káosz közepette, így a 
nemzetközi program órái esetében kezdettől fogva csak távolléti oktatásra volt lehetőség. Vagyis 
most történt meg először, hogy egy teljes félévet tanítottunk végig anélkül, hogy akár csak egyszer 
is találkoztunk volna személyesen a hallgatókkal. 
Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a szóban forgó kurzusomat már magyar és angol nyelven 
is tartottam korábban is, így egy már bevált forgatókönyvet kísérelhettem meg a rendkívüli 
körülményekhez igazítani. A normál esetben megszokott, diszkurzív forma fenntartása azonban 
ezúttal komoly nehézségekbe ütközött, hiszen a technológia robbanásszerű fejlődése dacára a 
kommunikáció számos eleme továbbra is reprodukálhatatlan az online térben, aminek 
köszönhetően teljesen más a társalgás dinamikája, mintha fizikailag egy térben tartózkodnánk a 
hallgatókkal, ez pedig rendkívül nagy kihívást jelent egy alapvetően beszélgetésre, közös 
szövegelemzésre épülő klasszikus szemináriumjellegű óra esetében. 
Egy olyan absztrakt, fogalmi gondolkodást igénylő, speciális terminológiát használó terület 
esetében, mint a szemiotika, eleve fennáll a veszélye, hogy az eredetileg párbeszédesnek szánt óra 
könnyen oktatói monologizálásba megy át, s ennek a kockázatát tapasztalataim szerint csak 
fokozza, ha az oktató ráadásul csupán a Microsoft Teams konferenciahívás felületét látja a hús-
vér hallgatók helyett. Az adott körülmények között például sokkal nehezebben érzékelhető, hogy 
a hallgatók mennyire követik, amit az oktató magyaráz, ez pedig nagyobb valószínűséggel 
eredményez hosszabb, esetenként redundáns oktatói magyarázatokat, amelyek redundáns voltára 
azonban szintén hosszabb idő után derül csak fény, mint a jelenléti oktatás esetében. Mindezek 
együttesen pedig jelentős kihívásokat okoznak a kurzus időmenedzsmentje szempontjából. 
Ezúttal – első ilyen alkalom lévén – e kihívásokat gyakran csupán improvizatív megoldásokkal 
sikerült kezelni, hosszabb távon azonban az így szerzett tapasztalatok hasznosnak bizonyulhatnak 
a jövőbeli (remélhetőleg jelenléti) kurzusok menetének megtervezésében. 
 
* 

Gráfik Imre 
Üzenet a múltból (Jelek családi textíliákon) 

 
A COVID-19 vírus által ránk kényszerített bezártságban a magamfajta kutató alkatú ember 
hozzáfogott a - korábban halogatott - családi följegyzések, fényképek, relikviák számbavételéhez. 
Ezek körében egy monogramos törülköző nyomán, mely angol nyelvű jeltudományi 
tanulmánykötetem1 címlapján látható (1a-b. kép), kutakodni kezdtem – az emlékeim szerint 
meglévő – hasonló tárgyak után. 
 

                                                           
1 Lásd Imre GRÁFIK Imre: Signs in Culture and Tradition. Szombathely, Savaria University Press. 259 p. 
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1a-b. kép: A könyvborító és a törülköző részlete, a bal alsó sarokban PA (Pintér Anna) monogrammal. (Mint látható, 
sajnos a könyvborítón a hímzés nem színhelyes.) 

 

Sajnos a kijárási, lakóhely-elhagyási korlátozások miatt csak az úgynevezett „téli szállásomon” 
(azaz szombathelyi lakásomban) nyomozhattam, de emlékeim szerint további tárgyak 
rejtőzködnek „nyári szállásomon”, a legendás Remete-lakban2, szülővárosomban, 
Balatonalmádiban.  
Fontosnak tartom azonban, hogy a föllelt tárgyi emlékek kapcsán halogatás nélkül 
megfogalmazzam fölmerült gondolataimat. Ugyanis az e tárgyakon található jelek azon túl, hogy a 
valakihez való tartozás jelölésén (valójában tehát tulajdonjelként való funkcionáláson) túl, egyfajta 
sajátos tárgycsoportba, az úgynevezett „emlékező tárgyak”3 körébe tartoznak. 
A kor, amelyből e tárgyak származnak, már arra az időszakra esik, amikor a betűjelek, számok, 
szövegek megjelentek a népi-paraszti, köznépi tárgyi kultúrában. Itt és most eltekintenék az 
írásbeliség megjelenésének és a közkultúrában való elterjedésének taglalásától, melyre nézve 
viszonylag gazdag néprajzi irodalom áll rendelkezésünkre.4 
Azt azonban megemlítem, hogy tudománytörténeti tény, és ezt voltaképp bognár, kerékgyártó 
kézműves családból származó szerény emlékanyagunk is alátámasztja, miszerint sajátos módon – 
aminek több oka, magyarázata is van – a néprajztudományon belül a paraszti írásbeliség 
megjelenésére, kiterjedésére a tárgyi műveltség körében főként az úgynevezett népművészeti 
tárgyak révén irányult figyelem. Ezzel kapcsolatban írja K. Csilléry Klára: „A megőrződött 
emlékek alapján úgy látszik, hogy a magyarországi parasztság kézművesektől beszerzett 
objektumainak a többségén az évjelzésen és a tárgy tulajdonosának nevén túl még a 19. században 
is általában ritka volt a felirat.“5 
A betűjegyek, számok, monogramok azonban már korábban és más típusú tárgyakon, javakon is 
megjelentek. Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a kutatás egyre fokozottabb figyelmet 
fordított a számoknak, betűknek, szövegeknek különböző használati tárgyakon való 
megjelenésére.6 Az archaikus jelekkel szemben a betűjeleknek, monogramoknak, számoknak 
előtérbe kerülése a tulajdonjelek szinte minden válfajánál megfigyelhető. Legkivált az állatokon 
használt, s különböző technikai megoldásokkal létrehozott tulajdonjelek körében. Ennek a 
folyamatnak, változásnak dokumentálása – mint az alkalmazás egyik leggazdagabb területén - 
mind a nemzetközi, mind a hazai állat-jelölő tulajdonjegyek körében gazdag példatárral 

                                                           
2 A Remete-lakhoz kötődik a Magyar Néprajzi Társaság Jankó János díjas kutatóinak – általam kezdeményezett, s 
mára - már hagyományossá vált, informális találkozója. Lásd GRÁFIK Imre – HÁLA József: A Jankó János-díjas 
néprajzkutatók találkozói (1993-2004). Néprajzi Hírek 2004. 33. (3-4.): 203-211. p. 
3Lásd GRÁFIK Imre: Emlékező tárgyak. In Szende Katalin - Kücsán József (szerk.): "Isten áldja a tisztes ipart" - 
Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Sopron, Soproni Múzeum. 1998. 87-120. p. 
4 Egyfajta összefoglalásnak is tekinthetjük azt a konferencia anyagot, mely 2001-ben került publikálásra. Lásd A 
Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXV. 2001.; valamint KATONA Edit: Feliratos tárgyak – Objects with inscriptions. A 
Néprajzi Múzeum tárgykatalógusai 14.  catalogi Musei Ethnographiae. Budapest, Néprajzi Múzeum. 2009. 224 p. 
5 K. Csilléry Klára: Felirat a népművészetben. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXV. 2001. 141-142. p. 
6 Lásd a hivatkozott tanulmányok fölhasznált irodalmát. 
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megtörtént.7 Ilyen előzmények után természetesen én sem kerülhettem ki a magam 
kommunikáció- és információelméleti szempontból végzett kutatásaim során a jelenség 
elemzését.8  
Az írásbeliség elterjedésével a népi, paraszti műveltségben a tulajdonjelek használatában is 
fokozatosan megjelenő monogramok tehát háttérbe szorították a korábban használt 
hagyományos, úgynevezett ruhajegyeket.9 E tekintetben bizonyító erejű az a megfigyelés, 
miszerint: „… nem hagyható figyelmen kívül, hogy a névbetűknek tényleges azonosító szerepük 
is lehet, s az írni tudás terjedésével a textiljegyek helyére léptek. Emellett szól, hogy - mint majd 
látjuk - egyes tárgyféleségeken ugyanott találjuk a monogramot, ahova a ruhajegyet is szokás volt 
bevarrni. Alighanem az az igazság, hogy a monogramok paraszti textíliákon való széleskörű 
elterjedésében, ezen időszakban már a különböző motivációk egymást erősítve játszottak 
szerepet.”10   
Visszatérve a családi textíliákra, nem szeretném túlértékelni a tulajdonomban lévő s nem 
föltétlenül népművészeti jelentőségű tárgyakat, de bizonyos jelenségek dokumentálására és 
tanulságok levonására alkalmasnak vélem. Családunkban már csak betűknek, számoknak és 
feliratoknak a használatára került sor. Ennek dokumentálására talán a legbecsesebb emlék az a 
mintakendő (2. kép), melynek tanúsága szerint az 1915-ben született édesanyám 13 éves korában 
már elsajátította a hímzés tudományát. 
 

 
 

2. kép: Mintakendő. A minták alatt év, hónap, nap és a készítő P.A. (Pintér Anna) monogramjával. 
 

A másik mintakendő arra bizonyság, hogy milyen gazdag és változatos mintakinccsel ismerkedtek 
meg a korabeli leánygyermekek az iskolai hímző tanfolyamok során (3. kép) 
 

                                                           
7 Lásd Tárkány Szűcs Ernő: A jószágok égetett tulajdonjegyei Magyarországon I-II. Ethnographia 76. 1965. 187-199. p. 
és 359-410. p.; Tárkány Szűcs Ernő: Ortbestimmende (administrative) Viehbrandzeichen in Ungarn. In: Földes 
László (szerk.): Viehwirtschaft und Hirten- kultur.  Budapest, Akadémiai Kiadó. 417-438. p.; Manfred Wolfenstine: The 
manual of brands and marks. Norman: University of Oklahoma Press. 1970. 434 p. 
8 Gráfik Imre: Betűjegyet tartalmazó tulajdonjeleinkről. In Gráfik Imre - Voigt Vilmos (szerk.): Kultúra és szemiotika. 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981. 221-239. p. 
9 Lásd e tekintetben Fél Edit következetes fogalom használatát. Fél Edit: Adatok a tulajdonjegyekhez. Előzetes 
jegyzetek a ruhajegyekről. Néprajzi Értesítő XXXII. 1940. (3-4.): 386-395. p. 
10 Kapros Márta Feliratos paraszti textíliák Nógrád megyében. A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve XXV. 2001. 166. 
p. 
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3. kép: Mintakendő. Különböző minták és színek fölhasználásával. 
 

Mindenképpen megjegyzést kíván, hogy a mintakendők tanúsága szerint az iskolai oktatás 
keretében megszerzett tudás az úgynevezett keresztszemes hímzésre vonatkozott. Figyelmet 
érdemlő még, hogy szinte kizárólagos a színes pamutfonalak használata. Továbbá túlnyomó 
többségben vannak a vonalas, illetve geometrikus, szerényebb számúak a virág és madár 
motívumok, illetve néhány szimbolikus tartalmú (szív, kereszt) minta. Föltétlenül megemlítendő, 
hogy a mintakendőkön – vélhetően nem csak és csupán az ismétlés okán, de – megfigyelhető a 
motívumok – népművészetünkre jellemző – csíkba rendezése is. 
A családi örökségben azonban vannak olyan textíliák, szalvéták, amelyek a lapos öltés ismeretére 
ás alkalmazására is bizonyítékok. Ez nem csak a betűjelek és számok esetében tapasztalható (4a-b. 
kép), hanem kvázi feliratban is, mint például a becézett névhasználat dokumentálásánál (5a-b 
kép). 
 

  
 
4a. kép: A kis szalvéta jobb alsó sarkában a „P.” betű a Pintér családnévre utal. – 4b. kép: lepedő részlete, a bal felső 

sarokban „1”-es számjegy. mely ugyancsak identitást azonosító jel. 
 

A kis szalvétának a szegélye már horgolt, ami az egyszerűbb horgolás technikájának az ismeretéről 
is árulkodik, melyet már idősebb lány korában tanulhatott/tanult meg édesanyám.  
A lepedőn használt arab számjegy használata – emlékezetem szerint - nem egyszerű sorszámként 
értelmezendő. Egy táborozáskor a csoport tagjait számokkal különböztették meg, s a több 



 7  

darabból álló ágynemű garnitúra minden darabjára – a legegyszerűbb megoldásként, ennek 
megfelelően – a személyhez tartozó számot kérték a szervezők bevarrni, kvázi tulajdonjelként.11   
Közbevetőleg megjegyezzük, hogy kommunikációs szempontból a személyre nem konkétan utaló 
jelek elsősorban nem az adó (azaz a jelet készítő, a jelet önmaga azonosítására alkalmazó), hanem 
a vevő (azaz a jellel szembesülő külső szemlélő, a jelet értelmező) oldaláról érdemelnek figyelmet. 
A kommunikációs folyamatban ugyanis sokféleképpen, de mindenkor érvényesül a 
tulajdonjeleknek a tulajdonoson kívül mindenkire vonatkozó tiltó, úgynevezett „általános tiltás” 
funkciója.12 
A tiltás – a tulajdonosi jogot megjelenítő jellel ellátott tárggyal szembeni illetéktelenség - ráadásul 
még akkor is érvényes, mégpedig mind a szokásjog, mind a tételes jog szerint (föltételezve a 
tisztességes, erkölcsös/etikus, mondhatnánk jogkövető magatartást), ha figyelembe vesszük a 
jelromlás lehetőségét, illetve számolunk a jelrontás gyakorlatával.13 
A tiltást egyetlen esetben írja fölül a szokásjog, mégpedig akkor, amikor a közösség tagjai számára 
(eseti igény, kölcsönzés, illetve rászorultság okán) a tulajdonjellel megjelölt tárgy igénybevétele 
mások számára is megengedett az (ideiglenes) használati jog alapján. 
Bizonytalanabbak az emlékeim arra nézve, hogy a horgolás milyen mértékben volt gyakorolt a 
Pintér családon belül. Arra azonban határozottan emlékszem, hogy iskolás koromban már csak 
hímzéssel foglalkozott édesanyám. Ezt számtalan – ma is használt - hímzett tárgy (asztalterítők, 
párnahuzatok) bizonyítja. Ebből kiindulva, valamint abból, hogy a névhasználat becéző módja 
található a szalvéta együttes darabjain, bizonyosnak tartom, hogy a fönnmaradt tárgyak a második 
világháború előtt készültek.  
 

  
 

5a. kép: Kis szalvéta oldalain horholt szegéllyel – 5b. kép: Szalvéta részlete a jobb alsó sarokban hímzett (becézett 
név) felirattal: „Annuska” 

 
Végezetül, mivel a családi textília emlékanyagból hosszabb szövegfelhasználásra nem tudok példát 
hozni, függelékként személyemhez kötődő kerámia tárgyakkal dokumentálom az identifikáló 
funkciót betöltő szövegek megjelenését. E tárgyak ugyan nem klasszikus értelemben vett néprajzi 
műtárgyak, de több vonatkozásban is „hagyományőrzők”. Ugyanis mind anyagfelhasználásuk, 
mind technikai-technológiai előállításuk, mind alaki-formai megjelenésük tekintetében 
visszanyúlnak, illetve visszavezethetők a múlt századok tradícióihoz. 
Egy vonatkozásban azonban van némi különbség. A történeti-néprajzi (múzeumi) műtárgyak 
esetében az egyik legfontosabb tanulság az, hogy a betűjelek, monogramok, számok 
tulajdonjelként történt alkalmazása során létrejött jelrendszer alapvető rendező elve szintaktikai 
szempontból a különbözőség gyakorlata volt.  

                                                           
11 Megemlítem, hogy arra is van példám, miszerint – a nagyobb értéket képviselő – pokrócokra, plédekre, ilyen 
esetekben a teljes név, pontosabban a családnév került bevarrásra. Mivel ez a példány az említett nyári szállásomon 
van, így most a hitelesítő fényképet nem tudtam elkészíteni.  
12 Lásd Gráfik Imre: „Nyílt titok” – A tulajdonjelek egy sajátosságáról. In Balázs Géza – Minya Károly – Pölcz Ádám 
(szerk.): A titok szemiotikája. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság. 2019. 115-127. p. 
13 Vö. Gráfik Imre: Jelromlás és/vagy jelrontás. In Szívós Mihály (szerk.): Jeltudós a katedrán. Tanulmányok a szemiotika 
oktatásáról. Budapest, Magyar Szemiotikai Társaság. 2019. 31-59. p. 
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Hosszabb feliratoknál ezen belül természetesen – többé-kevésbé - érvényesül a szövegben a 
nyelvi, grammatikai szabályok alkalmazása (Kis betű, nagybetű, egybeírás, külön írás, 
központozás). E vonatkozásban eltekinthetünk a tájnyelvi és az irodalmi nyelv használatától 
eltérő „hibás” szövegezésektől, de nem feledkezhetünk meg a nemzetiségi nyelvhasználat 
jelenségeitől, törvényszerűségeitől. (Ez utóbbi esetében például a monogram betűinek sorrendje a 
németben eltér a magyartól.) 
Ez természetesen érvényesül a családi emlékanyagban, a hozzám kötődő tárgyakon is. Azzal a 
kiegészítéssel, hogy az újraalkotott (kortárs, új-, illetve élő népművészeti, népi iparművészeti) 
tárgyak feliratainál gyakran megfigyelhető az archaizáló stílus. Erre példa az egyik tárgyon az 
„ittmaradt” kifejezés, szóhasználat egybeírásos, régies alkalmazása, ugyanis az „itt marad”, az 
érvényes 11. helyesírási szabályzat alapján különírva szerepel. 

 
Appendix 

 
Mindkét tárgyra jellemző, hogy minden felülete díszített, de csak egyik oldalán található olyan 
fölirat, amelyik konkrétan megnevezi a tárgy tulajdonosát. A tárgyak más oldalain egyrészt olyan 
díszítmények láthatók, amelyek részben a mintául szolgáló tárgyakról ismertek. Másrészt viszont 
olyan motívumok, amelyek a megajándékozott, leendő tulajdonos szakmai munkásságával 
hozhatók kapcsolatba, s ily módon erősítik az identifikáló funkciót.  
Az egyik tárgyat nyugállományba vonulásomkor kaptam, s mint magán a tárgyon is olvasható, 
igazi „emlékező tárgy”, mely a céhemlékek címer(pajzs)használatára emlékeztetve valójában nem 
megnevesített módon, hanem a tárgy felületén mintegy újragondolva alkotott díszítő elemekkel 
utal a tulajdonosra. A tárgy másik oldalán viszont hosszabb szöveg („Gráfik Imre atyamesternek 
az ittmaradt legények leányok!”), kifejezetten személyes vonatkozást tartalmaz. (6a-b. kép)  
 

 
 

6a-b. kép 
 

A másik tárgy minden tekintetben egy hagyományos butellát formáz. Ennek egyik oldalát és 
oldalsó felületeit, – mintegy a tárgy ünnepélyességét is hangsúlyozandó módon – hagyományos 
virág motívumok díszítik. A szöveges oldala azonban, melynek felső részében jellegzetes madár 
motívum látható, mindent fölfed a tárggyal kapcsolatban: „Gráfik Imre butellája – Köszönettel a 
Dr. Kresz Mária Alapítványtól 2014”. (7a-b. kép) 
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7a-b. kép 
 

E kis példatárral egyrészt arra hívom föl a figyelmet, hogy föltehetően sok családi hagyatékban 
lappanghatnak hasonló, vagy még változatosabb textíliák, másrészt, hogy amennyiben 
használatukra vonatkozóan is fölidézhetők – akár szűkös – információk, mindezek fontosak a 
néprajzkutatás, és értelemszerűen az etnoszemiotika számára. Pontosítják, kiteljesíthetik, illetve 
finomíthatják ismereteinket a népi-paraszti, köznépi jelhasználat gyakorlatáról, miáltal 
hozzájárulhatnak a jelek, jelrendszerek használatának mind pragmatikai vonatkozásaik 
kiterjedéséhez, mind a szemantikai tartományok megismeréséhez, mind pedig a szintaktikai 
törvényszerűségek föltárásához. 
 

* 
 

A Magyar Szemiotikai Társaság ÚJ kiadványai: 
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