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I. A doktori kutatás célja
A doktori disszertáció Alexis de Tocqueville és Karl Marx forradalomról alkotott

felfogását veti össze, a két szerző szabadság- és történelemfelfogásának kontextusában.

Disszertációm hozzájárulás kíván lenni a forradalom jelenségének kutatásához, ami a

kortárs filozófiában és társadalomtudományban háttérbe szorult. A két szerző

kiválasztását az indokolja, hogy mindkettejük gondolkodásának centrális fogalma volt a

forradalom, és mind a mai napig fontos meglátásokat tettek a forradalom jelenségéről.

II. Az elemzés felépítése és eredményei
1. Forradalom és szabadság
A forradalomról alkotott mérvadó meghatározások a következő ismérveket – ezek

némelyikét vagy mindegyikét – adják meg a forradalom alapvető kritériumaiként: A

forradalom olyan (1) viszonylag gyors lefolyású, (2) mélyreható társadalmi–politikai

változás, amely (3) nagy tömegek részvételével zajlik, (4) többnyire erőszakos úton megy

végbe, és célja (5) a kormányzat, vagy (6) az egész politikai rendszer, vagy (7) a teljes

társadalmi–gazdasági berendezkedés megdöntése és egy másikkal való felváltása.

(Amennyiben csak megdönteni, nem egy másikkal is felváltani kívánja a fennálló

rendszert, lázadásról beszélünk.)

Vannak azonban olyan – elsősorban filozófiai – forradalom-koncepciók, amelyek

nem a fenti kritériumokkal, hanem a szabadság fogalmával határozzák meg a forradalmat.

Ez a fajta meghatározás Condorcet-ig nyúlik vissza, a XX. században pedig Bibó István

és Hannah Arendt alapozta erre forradalom-felfogását. Bibó István szerint forradalmakról

csak ott beszélhetünk, ahol jelen van a társadalom helyes szervezésének valamilyen elve,

az európai forradalmak célja pedig a társadalmi–politikai fejlődés előmozdítása volt,

mely fejlődés a hatalom humanizálásának folyamatával írható le és a szabadságjogok

rendszerének létrehozásában konkretizálódik.

Arendt szerint a forradalmak elsődleges célja a constitutio libertatis megalkotása,

vagyis egy szabad, alkotmányos rendszer megteremtése. Ez ugyanakkor csak nagyon

kevés forradalomnak sikerült – lényegében egyedül az amerikainak –, a legtöbb

forradalom képtelennek bizonyult erre. Arendt ezért kétfajta forradalmat különböztet

meg: az amerikai típusút, amely képes volt megalapozni a szabadság rendszerét, és a

francia típusút, amely távol került a forradalom eredeti céljától.
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Mind Bibó, mind Arendt szembenézett azzal az alapvető problémával, hogy a

francia forradalomtól kezdve a legtöbb forradalom egy szabadabb politikai

berendezkedés megteremtése helyett csak egy másik zsarnokságot ültetett a korábbi

helyébe. Ennek az ellentmondásnak az oka mindkettejük szerint az, hogy a francia

forradalom olyan szélesebb körű társadalmi célokat tűzött ki, melyek megvalósítására

képtelen volt, amely megoldatlanságra a választ a forradalmi folyamat fenntartásában és

a forradalom öncélúvá tételében találta meg. A francia forradalom e hibáit a későbbi

forradalmak nagy része is elkövette. Mind Bibó, mind Arendt felhívta a figyelmet a

„hivatásos forradalmár” típusának megjelenésére, akinek már nem egy szabad

berendezkedés megteremtése, hanem a forradalom kirobbantása és fenntartása a célja.

Arendt számára bizonyos forradalmak – például az 1905-ös orosz vagy az 1956-os

magyar forradalom – azért is bírtak jelentőséggel, mert az azokban megjelenő

tanácsrendszerben egy részvételi demokrácia lehetőségét látta, a közös ügyekben való

részvétel pedig – ami utoljára a görög poliszt jellemezte – szerinte a politikai szabadság

elengedhetetlen feltétele.

2. A szabadság fogalma Rousseau-tól Marxig
Benjamin Constant szerint a jakobinusok a szabadság egy, a modern korban már nem

megvalósítható felfogását kísérelték meg a maguk korára alkalmazni – ez az általa

Rousseau-ra visszavezetett elméleti tévedés áll a diktatúra véres terrorja mögött. Constant

a szabadság antik és modern fogalmát különböztette meg, ahol az előbbi a közös politikai

ügyek részvételében való szabadságot jelenti, míg a szabadság modern fogalma az egyéni

szabadságjogok primátusát vallja, védve azokat az állam beavatkozásaival szemben. A

továbbiakban – Isaiah Berlin szóhasználatát követve – az előbbit a szabadság pozitív, az

utóbbit a szabadság negatív fogalmának nevezem.

Rousseau és Marx meg kívánták haladni a tisztán negatív szabadságot, a pozitív

szabadságot ismerve el a szabadság valódi formájaként. Szabadságfelfogásuk gyökere

burzsoá és citoyen dichotómiája: úgy vélik, hogy a modern polgári társadalom a burzsoá

önzés kielégítését szolgálja, az egyéni szabadságjogok pedig ennek az önzésnek a jogi

biztosítékait nyújtják. A valódi szabadság eléréséhez szerintük a dichotómia

megszüntetése szükséges, ami a Rousseau nézeteit magukénak valló jakobinusok és Marx

szerint csak forradalom révén lehetséges.

Rousseau-val és Marxszal szemben Constant, Hegel és Tocqueville a negatív

szabadság és a pozitív szabadság kibékítésére törekedett. Constant az egyéni
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szabadságjogok primátusának kinyilvánítása mellett hangsúlyozta az állampolgárok

politikai részvételének fontosságát. Hegel szerint a negatív (szubjektív) szabadság az

állam pozitív (szubsztanciális) szabadságában válhat csak valóságossá, ahol az állam

biztosítja az egyén szabadságjogait, egyszersmind alá is rendeli azokat magának.

Tocqueville ellenben a pozitív szabadság gyakorlását, amely szerinte azonos az

önkormányzással, a községekben és a politikai társulásokban vélte megvalósíthatónak, és

éppen az államhatalommal szembeni ellensúlyként emelte ki ennek fontosságát.

3. Tocqueville és Marx társadalom- és történelemfelfogása
A disszertáció fő témájának, Tocqueville és Marx forradalomról alkotott nézeteinek

vizsgálatához elengedhetetlen kettejük társadalom- és történelemfelfogásának

bemutatása. Mind Tocqueville-t, mind Marxot a szociológia megalapítóiként tartjuk

számon, társadalomelméleti módszertanuk ugyanakkor alapvetően különbözik.

Tocqueville módszertani individualista volt, amennyiben az egyes egyéneket, hiteiket és

szenvedélyeiket tette meg a társadalomtudományi elemzés alapjának, ugyanakkor élt az

osztályalapú elemzés módszerével és az olyan ideáltipikus fogalmak használatával is,

mint az „arisztokrácia” és a „demokrácia”. Fontos elméleti következtetéseket vont le a

különböző országok vagy társadalmi formációk összehasonlításából is. Marx

gondolkodását áthatotta a Hegeltől örökölt teleológia, a historicizmus, társadalmi

magyarázataiban gyakran megállt az osztályok szintjén, és figyelmen kívül hagyta a

kollektív cselekvés problémáját. Marx módszertana – bár egységes módszertani elméletet

Tocqueville-hoz hasonlóan nem dolgozott ki – alapvetően kollektivistának tekinthető.

Mindketten elismerték, hogy a történelemnek van egy markáns fejlődési útja, de

míg Tocqueville szerint csupán egy tendenciaszerű folyamatnak, a létfeltételek

folyamatos kiegyenlítődésének lehetünk tanúi, addig Marx – Hegelt követve – úgy

gondolta, a történelem előre meghatározott céllal és értelemmel rendelkezik – amit ő a

kommunizmus létrejöttével azonosított –, e cél felé pedig szükségszerűen törekszik. Marx

ugyanakkor nem feltételezte a történelem egy olyan demiurgoszának létét, mint a hegeli

Szellem, ennek hiányában pedig nem tudott filozófiai garanciát nyújtani a cél elérésére.

A tocqueville-i társadalomfelfogás bemutatásának fókuszában a tocqueville-i

osztályelemzés áll. A demokrácia Amerikában című könyve szerint az Egyesült

Államokban az osztálykülönbségek lényegében elhanyagolhatók, mivel a társadalom

döntő többségét a középosztály alkotja, kevés nagyon szegény és nagyon gazdag ember

van. A nagyfokú társadalmi mobilitás mindenkinek megadja a felemelkedés lehetőségét,



4

aminek köszönhetően lényegében nincsenek társadalmi egyenlőtlenségek és az ezekből

fakadó indulatok, melyek egy forradalom melegágyai lehetnének. Az amerikai

társadalom egyensúlyi helyzetben lévő társadalom, ahol az emberek többsége rendelkezik

magántulajdonnal, s már csak ezért is szemben állnak mindenféle forradalmi

nyugtalansággal. Tocqueville az amerikai demokráciáról írott művében ennélfogva a

nagy forradalmak előfordulásának ritkulását jósolta.

Az ancien régime Franciaországában ugyanakkor nagyon éles osztálykülönbségek

voltak, amelyek irigységet és gyűlöletet keltettek az egyik osztályhoz tartozókban a más

osztályok tagjai iránt, és döntő okaivá lettek a francia forradalom kitörésének és

erőszakos lefolyásának. Az osztálykülönbségek a XIX. század közepi Franciaországban

sem tűntek el, csak ezúttal elsősorban a polgárság és a munkásosztály különbsége

éleződött ki, ami az 1848-as forradalom kirobbanásának egyik oka lett. Tocqueville ezért

Európát illetően már jóval kevésbé volt optimista, és a politikai után a szociális, a

magántulajdon ellen vívott forradalmak eljövetelét jósolta.

Tocqueville hitt a történelmi haladásban, melyet egy tendenciaszerű folyamatnak

gondolt, a létfeltételek egyenlővé válásának, avagy a demokratizálódás folyamatának.

Szerinte ez a folyamat Európában a középkor óta töretlenül tart, Amerikában pedig már

eleve demokratikus társadalom jött létre. A francia forradalom fontos része ennek a

folyamatnak, amennyiben eltörölte a feudális kiváltságokat és a nemesi előjogokat, ezzel

jogi egyenlőséget teremtve az emberek között. De miközben a társadalmi fejlődés egy

adott irányt látszik követni, a politikai fejlődés egymással ellentétes utakon is haladhat:

előfordulhat, hogy a szabadságnak teret adó demokráciához, de az is, hogy modern kori

despotizmushoz vezet.

Marx társadalom- és azon belül osztályelmélete erőteljesen támaszkodik Hegelnek

a polgári társadalomról szóló leírására. Jean L. Cohen szerint a marxi osztályelmélet

egymást követő variánsai a polgári társadalom és a politikai állam közötti hegeli

dichotómia leküzdése sikertelen kísérleteinek tekinthetők. Ahogy Hegel, úgy Marx

osztályelméletét is erőteljesen áthatják filozófiai meggyőződéseik, így míg Hegel szerint

a bürokrácia az egyetemes osztály, Marxnál ez a proletariátus lett. A munkásosztály Marx

korai írásaiban mint az emberi emancipáció filozófiai letéteményese jelenik meg,

amelynek forradalma révén az ember közösségi lény (Gemeinwesen) és ezáltal szabad

lehet.

Marx kétosztály-modellt vázolt fel, mely szerint az osztálykülönbségek tőkés és

munkás különbségére egyszerűsödnek. Azonban mint Ralf Dahrendorf rámutatott, a
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történelem nem igazolta Marx e tételét, az olyan modern fejlemények pedig, mint a

részvénytársaságok megjelenése, alapjaiban ingatták meg Marx azon elképzelését, hogy

az osztálykülönbségeket a tulajdonlás viszonyai határozzák meg. (Dahrendorf szerint az

osztályviszonyok autoritási viszonyok.) Marx a társadalmi konfliktus alapjának az

osztálykonfliktust tartotta, nem vette azonban számításba a más jellegű, egyre fontosabbá

váló, például a nemzeti vagy faji konfliktusokat. Úgy vélte, az osztálykonfliktusok csak

osztályharc révén oldhatók meg, és nem gondolt arra, hogy lehetséges békés megoldásuk

is. Habár a marxi osztályelmélet egészében nem tartható, a marxi osztályfogalomnak

fontos helye van a modern társadalomtudományban.

A marxi társadalomelmélet másik fontos része a termelőerők, termelési viszonyok

és a felépítmény fogalma által meghatározott társadalomszerkezet gondolata. Dinamikus

változatában ez a történelmi materializmus, melynek legjobb elméleti rekonstrukcióját

Gerald Allen Cohen nyújtotta Karl Marx’s Theory of History. A Defence című művében.

Az elmélet szerint a történelmet a termelőerők fejlődése határozza meg, a termelőerőknek

olyan termelési viszonyok felelnek meg, amelyek előmozdítják a termelőerők fejlődését,

a politikai–jogi felépítmény pedig a termelési viszonyok stabilizálását szolgálja.

Társadalmi forradalom akkor következik be, amikor a termelési viszonyok már nem

szolgálják a termelőerők fejlődését: ekkor az emberek új termelési viszonyokkal váltják

fel a régieket.

A marxi–coheni elméletet számos kritika érte filozófusok, szociológusok és

történészek részéről is. A Wright–Levine–Sober szerzőhármas által jegyzett

Reconstructing Marxism című könyv szerint hiába jön létre inkompatibilitás a

termelőerők és a termelési viszonyok között, ez nem elégséges motiváció egy potenciális

forradalmi osztály számára, hogy új viszonyokkal váltsa fel a régieket. Jon Elster

rámutatott, a munkásosztály nem kezd harcba pusztán azért, mert a szocializmus a

termelőerők hatékonyabb fejlesztésére képes, mint a kapitalizmus. Wright, Levine és

Sober szerint pedig a marxi–coheni determinista történelemfelfogás nem tartható, csak a

történelmi materializmus egy gyengébb, nem determinista változata.

4. Reflexiók a francia forradalmakra
A különböző és olykor szögesen ellentétes megközelítések ellenére a francia forradalmat

az egykorú gondolkodók olyan meghatározó eseménynek tekintették, amely döntő

változást hozott az európai történelemben, amennyiben saját magát tudatosan
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forradalomnak deklarálva először legitimálta egy politikai berendezkedés megdöntését

nem a történeti jogra, hanem az embernek ember-voltából eredő jogaira hivatkozva.

A Price, Burke, Paine és Condorcet között kibontakozott (hol explicit, hol implicit)

vita jórészt az újkor három nagy forradalma, az angol, az amerikai és a francia forradalom

értelmezése körül forgott. A konzervatív Burke szerint az angol forradalom csak az

angolok ősi jogait állította vissza, az amerikai pedig ezeket a jogokat adta meg a

tengerentúliaknak is, a francia forradalom viszont szakítást jelentett a történelemmel,

amennyiben nem történelmi jogokra, hanem az ember (állítólagos) veleszületett jogaira

alapozta az új politikai berendezkedést. Burke-kel szemben a francia forradalom olyan

liberális védelmezői, mint Paine vagy Condorcet szerint azonban egy szabad politikai

berendezkedést nem lehet történelmi jogokra alapozni, hanem csak az emberi jogokra.

A német idealizmus gondolkodói ellentmondásosabb tételeket fogalmaztak meg a

francia forradalom kapcsán. Kant, miközben úgy vélte, hogy a francia forradalom a

szabadság felé tartó történelmi haladás egyik fontos lépése, amellett is lándzsát tört, hogy

a politikai hatalom erőszakos megdöntése nem lehet jogszerű. A fiatal Hegelre nagy

hatást tett a forradalom, a Történelemfilozófia Hegele ugyanakkor már úgy gondolta,

hogy az igazi forradalmat a reformáció jelentette, a francia forradalom csak egy katolikus

ország kísérlete volt arra, hogy hasonló szabadságot teremtsen, mint ami protestáns

földön a reformációnak köszönhetően létrejött.

Tocqueville A régi rend és a forradalom című műve szerint a francia forradalom az

egyenlő létfeltételek megteremtése történelmi folyamatának egy lépése volt, mely

lépésnek azért kellett erőszakos módon végbemennie, mert a meggyökeresedett feudális

kiváltságok és az egyes osztályok között elmérgesedő konfliktusok ellehetetlenítették a

társadalmi demokrácia békés megalapozását és jogi elismerését. A központosítás

jelensége döntő mozzanata Tocqueville elemzésének, amennyiben lehetővé tette a királyi

hatalom hirtelen megroppanását és a régi helyén egy új politikai berendezkedés gyors

létrehozását. Tocqueville-nak a társadalomtudományban „Tocqueville-paradoxonként”

ismert gondolata szerint forradalmak nem akkor törnek ki, amikor romlanak az emberek

életkörülményei, hanem ellenkezőleg, amikor hirtelen jobbra fordulnak, mert a

megnövekedett elvárásokat a kormányzat képtelen kielégíteni.

Marx szerint a francia forradalom a feudális rendnek a tőkés renddel való

felváltásának folyamata volt. Mivel ebbe a folyamatba a jakobinizmus jelensége nehezen

illeszthető be, ezért a jakobinizmusra vonatkozóan más magyarázatokat keresett. Előbb a

folyamat ideiglenes megszakításaként fogta fel, amennyiben Robespierre-ék
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anakronisztikus módon egy spártai és római típusú köztársaságot akartak megvalósítani

modern körülmények között, később viszont ezzel ellentétes magyarázathoz folyamodott:

a jakobinizmus valójában felgyorsította a burzsoázia hatalomra jutását, miközben nem a

burzsoázia, hanem a proletariátus forradalma volt. A munkásosztály azonban szándéka

ellenére (és a „történelem” szándékának megfelelően) a burzsoázia előtt egyengette az

utat. Az előbbi értelmezési kísérlet szerint a jakobinusok egyfajta „politikai

holdkórosságban” szenvedtek, ami leegyszerűsítő magyarázat, még ha Robespierre és

Saint-Just Spárta és Róma iránti rajongását illetően igaza is volt Marxnak. Az pedig, hogy

a jakobinusok a proletariátus képviselői lettek volna, azért nem állja meg a helyét, mert a

francia forradalom idején még csak csírájában létezett munkásosztály.

Az 1848-as forradalomról és az azt követő történésekről mind Tocqueville-nak,

mind Marxnak fontos szövegei jelentek meg: Tocqueville személyes élményeit írta meg

Emlékképek 1848-ról című memoárjában, Marx pedig az Osztályharcok

Franciaországban és a Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája című írásaiban adott

filozófiailag is jelentékeny leírást az eseményekről. Bár nézőpontjuk szögesen eltérő volt,

a forradalmi eseményekről alkotott meglátásaik számos ponton meglepő hasonlóságot

mutatnak, többek között mindketten felhívták a figyelmet a forradalom társadalmi

jellegére, és a polgárság és a munkások közötti osztálykonfliktus, a szociális forradalom

nyitányának harangozták be azt. Mind Tocqueville, mind Marx rezignáltságának adott

hangot a forradalom eredményeit látva: Tocqueville szerint a szocialista jellegű

forradalmak a szabadságra jelentenek mérhetetlen veszélyt, Marx szerint viszont az 1848-

as júniusi munkásfelkelés bukása bebizonyította, hogy a munkásság még nem érett meg

a valódi szabadságot elhozó szocialista forradalom keresztülvitelére.

5. Tocqueville, Marx és a marxizmus a forradalomról
Tocqueville élesen szemben állt azzal, amit „forradalmi szellemnek” nevezett, és ebben

nagyon hasonló volt politikai filozófiai alapállása Burke-éhez. A francia forradalom

megítélésében azonban vitába szállt Burke-kel. Utóbbi szerint Franciaország

megújításában az ősi alkotmányra kellett volna támaszkodni, Tocqueville viszont úgy

vélte, hogy a forradalom célja éppen ezeknek az ősi törvényeknek a lerombolása volt.

Burke szerint a polgárok nemessé válásának lehetősége a régi rendben azt jelentette, hogy

elmosódnak a két osztály közötti határok, Tocqueville szerint viszont éppen hogy

megmerevítette ezeket a határvonalakat. Burke a forradalmat egy szűk klikk művének

tartotta, Tocqueville ezzel szemben amellett érvelt, hogy a konspirációs elméletek
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helytelen magyarázatot nyújtanak, a forradalmakat hosszú távú társadalmi folyamatok

váltják ki.

A szocialista forradalom gondolata Marx munkásságát már egészen korai műveitől

meghatározta, és a munkásfelkelések (1848, 1871) kudarca ellenére sem mondott le a

győzelem reményéről. Míg a francia forradalom Marx szerint csupán a részleges, politikai

emancipációt valósította meg, addig a teljes, az emberi emancipáció realizálása a

munkásosztály forradalmára vár. Ez a forradalom biztosítja, hogy megvalósuljon az

ember közösségi lényege (Gemeinwesen), azonban Marx a forradalom tényleges

lefolyásáról és az általa megteremtendő új társadalmi és politikai rendszerről rendkívül

keveset mondott. E kevesek egyike a „proletariátus diktatúrája”, amelyet ő átmeneti

rezsimnek képzelt el, de mivel nem írta le, hogyan nézne ki pontosan a valóságban,

később számtalan különböző értelmezésre adott lehetőséget.

A munkásosztálynak a szocialista forradalomra irányuló lehetséges motivációi – az

igazságtalanság, az elidegenedés és az elnyomorodás megszüntetése – nem jöhetnek

szóba forradalmi indítékként. Marx szerint az igazságosság mindig relatív fogalom,

nincsenek történelem feletti igazságossági elvek, minden társadalmi rendszer önmagát

tartja igazságosnak. A Gazdasági–filozófiai kéziratokban az elidegenedés és az

elnyomorodás jelenségét még azonosította egymással, ha azonban az elidegenedést úgy

értjük, mint olyan munka végzésének kényszerét, amelyben az ember nem juthat el a

benne lévő képességek kiteljesítéséhez, akkor nem egy létfontosságú szükséglet elől zárja

el az utat, így szintén nem elégséges motiváció a proletárforradalom kirobbantására. A

munkások növekvő elnyomorodásának marxi tételét pedig nem igazolta a történelem, így

ez reális indokként szintén nem jöhet számításba.

A marxi felfogás még egy súlyos problémát rejt magában. Egy forradalom

kirobbantásához nemcsak a szükséges motivációnak kell meglennie egy csoport

tagjaiban, hanem a csoportnak képesnek kell lennie a potyautas-dilemma megoldására is.

Ha csak saját érdekeiket követő egyéneket feltételezünk, akkor soha nem robban ki

forradalom, hiszen az egyes egyén érdeke az, hogy mások kooperáljanak, ő maga pedig

csak e kooperáció előnyeit élvezze. A forradalomhoz szükséges együttműködés és

szolidaritás csak akkor jöhet létre, ha az igazságosságról és a morálról alkotott

meggyőződések is motiválják a csoport tagjait. Marx azonban éppen ezeket a

motívumokat vetette el.

A szocialista forradalom eszméje egyre inkább kikerült a baloldali gondolkodás

eszköztárából, kezdve Engelstől, aki szerint a modern technikai feltételek mellett
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hagyományos forradalomra már nincs lehetőség. Az 1917-es bolsevik hatalomátvétel

azonban alapvető változást hozott, amennyiben a proletárforradalom győzelmének

lehetőségét bizonyította. (Legalábbis a bolsevik ideológia szerint, amelynek

interpretációját sok nyugati marxista is átvette.) Karl Kautsky volt az, aki a

leghatározottabban szembeszállt ezzel a nézettel, komoly vitába bonyolódva Leninnel. A

vitában azonban Lenin sokkal inkább tudta Marx érveit használni, mint Kautsky.

Az 1945 után felgyorsuló polgárosodási folyamat Nyugaton szinte végleg kihúzta

a talajt a marxista forradalom-várakozások alól. Ezt konstatálta Herbert Marcuse, aki a

proletariátuson kívüli csoportokat nevezett meg a szocialista forradalom lehetséges

aktoraiként, és Bence György, Kis János, valamint Márkus György, akik a Hogyan

lehetséges politikai gazdaságtan? című Marx-kritikájuk radikális szükségletekről szóló

fejezetében arra a következtetésre jutottak, hogy a forradalom kirobbantásához szükséges

radikális szükségletek nem alakultak ki a proletariátus tagjaiban. A szocialista rendszerek

1989 és 1991 között bekövetkezett bukása után a szocialista forradalom kérdése jó időre

a baloldal perifériájára szorult, és csak a 2008-as gazdasági válság után kapott új erőre. A

radikális baloldal olyan ma is fontos gondolkodói, mint Alain Badiou vagy Slavoj Žižek,

továbbra is centrális kérdésnek tartják a szocialista forradalom lehetőségét.
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