
1. Há rom kis or szág Ke let-Eu ró pa észa ki sar ká -
ban. Vi ha ros tör té nel mi múlt a ná luk jó val na -
gyobb né pes sé gû ál la mok – len gye lek, oro szok, uk -
rá nok, né me tek – föld raj zi kör nye ze té ben. Ne he -
zen ki ví vott, ne he zen vissza szer zett nem ze ti önál -
ló ság a 20. szá zad ban. Ho gyan jel le mez né rö vi den
e há rom nem zet he lyét a 21. szá za di Eu ró pá ban?

2. A szov jet tí pu sú kom mu niz mus össze om lá -
sa után sza bad dá vált ál la mok sor sá nak ala ku lá -
sa nem egy ér tel mû si ker tör té net, és eb ben épp -
úgy sze re pet ját szot tak sa ját tör té nel mi múlt juk
bi zo nyos té nye zõi, mint a  föld ré szünk és a vi lág
fej lõ dé sét újab ban be fo lyá so ló vál ság je len sé gek.
Mek ko ra súllyal esik a lat ba e te kin tet ben az,
hogy a bal ti or szá gok az egy ko ri Szov jet unió
utód ál la mai?

3. Sa ját (ma gyar vagy ro mán) ta pasz ta la ta ink
alap ján in do kolt nak lát szik az a meg ál la pí tás,
hogy a rend szer vál tás egyik nagy ki hí vá sa  a mû -
kö dõ ké pes pi ac gaz da ság ra va ló át té rés volt, a má -
sik pe dig, az elõ zõ nél is ne he zebb, a de mok rá cia
in téz mé nye i nek ki épí té se és si ke res mû köd te té se.
Mit mu tat eb bõl a szem pont ból a bal ti or szá gok
mér le ge?

4. Mind tör té nel mük, mind je len le gi né pes sé gi
vi szo nya ik foly tán ezek az or szá gok fon tos ta nul -
sá go kat kí nál hat nak a több sé gi nem zet és az
etnokulturális ki sebb sé gek vi szo nyá ra vo nat ko zó -
an. Mit tart kü lö nö sen fon tos nak ki emel ni eb ben a
te kin tet ben?

5. Úgy tu dom, Ön ott ho no san mo zog eb ben a
tér ség ben, gyak ran meg for dul egyik-má sik fõ vá -
ros ban. Ké rem, mond jon egy-két pél dát ar ra néz -
ve, ami az ál ta luk nyúj tott lát vány ban, az ot ta ni10
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szel le mi-kul tu rá lis ese mé nyek ben kü lö nö sen meg ra gad ta a fi gyel mét az el múlt
évek ben.

– Iga zá ból a há rom nem ze tet nem le het egy ka lap alá ven ni. Igaz, hogy föld raj zi -
lag ott van nak egy más mel lett, még is elég gé kü lön ál ló ak – mond juk úgy, ahogy a ma -
gya rok, a ro má nok és a szlo vá kok föld raj zi lag szin tén egy más mel lett van nak, de
azért na gyon sok min den nem kö ti õket össze. Tör té nel mük egyes ré szei igen, de ez
ön ma gá ban nem elég. Elég fon tos tö rés vo na lak van nak: a lit vá nok ka to li ku sok, a let -
tek két har ma da pro tes táns, egy har ma da ka to li kus, az ész tek pe dig nagy részt pro tes -
tán sok, tíz szá za lék ban ke le ti or to do xok. Ez már ele ve azt je len ti, hogy van nak szá -
mot te võ kü lönb sé gek. Tör té nel mi leg Lit vá nia min dig is sok kal kö ze lebb állt Len gye -
lor szág hoz, és ez nem volt egy könnyû vi szony. Let tor szág ban erõ sebb volt a né met
be fo lyás, az ész tek nél  pe dig a né met és a finn. Te hát ezek is kü lön-kü lön irány ba
vit ték a há rom ál la mot. Mond juk úgy, hogy a 18. szá zad tól kezd ve a há rom ál lam, a
há rom te rü let, az orosz bi ro da lom ré szé vé vált, az ész tek és a let tek egy ré sze már
ko ráb ban, a nagy észa ki há bo rú kö vet kez té ben 1721-ben. Min den eset re en nek az
volt a kö vet kez mé nye, hogy el in dult egy bi zo nyos – a leg ele jén elég gé fe lü le tes, ké -
sõbb pe dig sok kal ha té ko nyabb – oro szo sí tás. Te hát az orosz je len lét, ami na gyon ré -
gi eze ken a te rü le te ken, orosz ke res ke dõk min dig vol tak pél dá ul a Han za-vá ros ok -
ban: Ri gá ban, Tallinnban (ré gi ne ve Raval), Narvában, de vég sõ so ron erõs, köz vet -
len be fo lyá suk nem volt a 18. szá za dig, ami kor ter mé sze te sen Ka ta lin cár nõ meg a
töb bi ek meg pró bál ták be in teg rál ni az orosz bi ro dal mi rend szer be. Most itt volt egy
ér de kes kü lön le ges ség, hogy el sõ sor ban Ész tor szág ban és Let tor szág ban a né met aj -
kú ne mes ség – a ke resz tes lo va gok le szár ma zot tai – ural ta a te re pet. Ha nem té ve dek,
1918-ig Észt or szág la kos sá gá nak négy szá za lé kát tet ték ki. Ezek alap ve tõ en a cár
alatt va lói vol tak, szol gál ták a min den ko ri orosz ud vart, de ugyan ak kor ki vált sá gos
hely ze tet él vez tek, va gyis az ész te ket, il let ve a let te ket tel je sen ki szo rí tot ták gya kor -
la ti lag min den bõl, ezért ez egy ké sõi fe u dá lis rend szer volt iga zá ból. A job bágy fel -
sza ba dí tás ko ráb ban ér ke zett, mint az orosz ré sze ken, va la mi kor az 1820-as évek ben,
ugyan ak kor ez egy meg le he tõ sen el sze gé nye dett pa raszt sá got ered mé nye zett. Hoz zá -
ten ném azt is, hogy alap ve tõ en a föld nem na gyon ter mé keny. Te hát meg le het él ni,
és eb bõl a szem pont ból a bur go nya el ter je dé se a 18. szá zad ban óri á si elõ re lé pést je -
len tett, az jól meg fe lel, a ku ko ri ca az pél dá ul már ne he zen, a bú za ép pen hogy, in -
kább a rozs. Te hát fenn le het tar ta ni egy bi zo nyos szin tû éle tet, de tõ két fel hal moz -
ni itt min dig is ne héz volt. Va gyis eb bõl a né zõ pont ból vi szony lag el ma ra dott, sze -
gény or szá gok vol tak. Az egész ben az az ér de kes, hogy ami kor el in dul a nem ze ti
moz ga lom – nem sza bad el fe lej te ni, hogy Johann Gottfried Herder Ri gá ban élt sok
éven át, lel ki pász tor volt, jól is mer te a he lyi vi szo nyo kat, és no ha egy szót sem tu -
dott let tül, ez nem aka dá lyoz ta meg ab ban, hogy fel is mer je: lé tez nek kü lön ál ló et ni -
kai kö zös sé gek, meg van a sa ját nyel vük, kul tú rá juk, és ezek mind ér té ket kép vi sel -
nek –, te hát ami kor a nem ze ti moz ga lom el kez dõ dött, kö rül be lül az 1830-as–40-es
évek ben, ak kor ezek bõl a vi szony lag gyér kul tu rá lis ha gyo má nyok ból in dult ki, ami -
lye nek a val lá si ele mek,  az írás tu dás, ami a pro tes tán sok nál min dig na gyon ma gas
szin tû volt, Lit vá ni á ban ta lán egy fok kal ke vés bé, úgy hogy 1900-ra már mind a há -
rom nem zet nek volt egy nem ze ti ér tel mi sé ge, amely egy szer re te kin tett több irány -
ba. Va la mennyi re Szent pé ter vár fe lé – nem tet szett ne kik, va la mennyi re a né me tek
fe lé – az sem tet szett ne kik, és va la mennyi re a len gye lek fe lé, leg alább is ami a lit vá -
no kat il le ti. 

Nagy ri va li zá lás az ész tek és a fin nek kö zött nem volt, és volt egy olyan hat van
év, ta lán ki csi vel több, ami kor Észt or szág és Let tor szág nak egy ré sze svéd fenn ha tó -
ság alá tar to zott. Észt szem mel néz ve ez volt az arany kor, mert a svéd ural ko dó va -
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la mennyi re vissza szo rí tot ta a né met ne mes sé get, ez egy na gyon ér de kes tör té net. Az -
tán össze om lik a cá ri bi ro da lom, tud juk, hogy mi ért – jött Le nin, és amit, azt hi szem,
min den ki is mer: a breszt-li tovsz ki bé ke. Ak kor ezek a te rü le tek né met meg szál lás alá
ke rül nek, majd pe dig egy szer re – nem tu dom pon to san a rész le te ket –, nagy já ból
egy szer re ki ki ál tot ták a füg get len sé gü ket ’18 ele jén. Ez zel el kez dõ dött egy ret te ne te -
sen bo nyo lult füg get len sé gi há bo rú, hon vé dõ há bo rú, az oro szok el len, a né me tek el -
len, ami/aki csak ott van. Mai na pig is lát ha tó Tallinnban egy ezt meg örö kí tõ em lék -
mû. A brit ha di flot ta, úgy tu dom, so kat se gí tett ab ban, hogy a kom mu nis ták ne ve -
gyék át a ha tal mat ’18-ban. Te hát ez gya kor la ti lag amo lyan „min den ki min den ki el -
len” há bo rú volt. Va la hol ol vas tam, hogy Vil ni us (a mos ta ni Lit vá nia fõ vá ro sa),
amely iga zá ból nagy részt len gye lek lak ta vá ros volt, ti zen öt ször cse rélt gaz dát. Az ott
tar tóz ko dó csa pa tok egyi ke be vo nult, majd jött egy má sik, és egé szen bá mu la tos,
hogy a vé gén az tán a len gye lek száll ták meg a vá rost. At tól kezd ve – a két vi lág há -
bo rú kö zött – na gyon rossz volt a vi szony Lit vá nia és Len gyel or szág kö zött. Ez még
a mai na pig is va la mennyi re be fo lyá sol ja a lit vá no kat. A 21. szá zad ban, azt hi szem,
õk úgy gon dol ják, hogy Eu ró pá hoz tar toz nak, az orosz meg szál lás, az egy gyar ma to -
sí tás volt, a szov jet meg szál lás még in kább, és va la mennyi re nyu gat fe lé néz nek,
hogy ez le gyen a füg get len sé gük ga ran ci á ja. Na gyon ke mény volt. Mind há rom or szág
el nyer te a füg get len sé gét ’18-ban, a sza bad ság harc árán meg õriz te, azu tán pe dig el -
ve szí tet te 1940-ben, ami kor be jöt tek elõbb az oro szok, utá na a né me tek. Na gyon le -
he tet len dol gok tör tén tek a má so dik vi lág há bo rú alatt. Azt aka rom mon da ni, hogy a
21. szá zad ban a biz ton ság na gyon fon tos, hogy ezek a kö zös sé gek ké pe sek le gye nek
sa ját ma gu kat fenn tar ta ni, új ra ter mel ni és en nek kö vet kez té ben nyi tot tak egy részt
va la mennyi re a globalizáció fe lé, Eu ró pa fe lé, Ame ri ka fe lé, de ugyan ak kor na gyon
szí vó san õr zik sa ját iden ti tá su kat is, amely egyéb ként szin tén vi ta tár gya. Nincs min -
den le zár va, épp el len ke zõ leg. Azt hi szem, hogy ez zel nagy részt már a má so dik kér -
dés re is vá la szol tam. 

Ta lán még né hány szót az utol só elõt ti kér dés kap csán ar ról: mi lyen sze re pet ját -
szik a több ség és ki sebb ség vi szo nya szem pont já ból az a tény, hogy a bal ti ál la mok
az egy ko ri Szov jet unió utód ál la mai. Ez el ke rül he tet len, ha fi gye lem be vesszük, hogy
Ész tor szág ban és Let tor szág ban a la kos ság nak egy ko moly ré sze orosz aj kú. Két ötöd
fö lött van Let tor szág ban és ki csi vel egy har mad alatt Ész tor szág ban. Azért mon dom,
hogy orosz aj kú, mert van nak uk rá nok, ta tá rok, ör mé nyek, be lo ru szok is, nem csak
oro szok, nem min den szem pont ból pen dül nek egy hú ron. És az alap ve tõ prob lé ma
megint kü lön bö zik: Lit vá ni á ban is van egy orosz ki sebb ség, de csak a la kos ság hét
szá za lé kát te szi ki. Vil ni us ban, Klaipėdában és Šiauliaiban él nek, eb ben a há rom vá -
ros ban. A prob lé ma az, hogy amíg Ész tor szág ban az észak ke le ti rész, Narva és kör -
nyé ke az orosz lak ta vi dék, Tallinnban, a fõ vá ros ban van ta lán egy olyen öt ven szá -
za lé kos – nem me rem ki sebb ség nek ne vez ni – orosz aj kú la kos ság, Tartu és Pernu vá -
ro sá ban a la kos ság olyan 18-20 szá za lé ka orosz aj kú. Let tor szág ban tel je sen más a
hely zet, a hét leg na gyobb vá ros nak orosz aj kú több sé ge van. De ha az em ber el megy
Ri gá ba, ott kö rü löt te in kább oro szul be szél nek, ez azt je len ti hogy a vá ro si élet Let -
tor szág ban orosz. Te hát ha a let tek fa lu ról be men nek a vá ros ba, ak kor iga zá ból ide -
gen nyel vû vá ro sok ban ta lál ják ma gu kat. Ez nem vo nat ko zik az ész tek re, mert
Tallinn-nak meg van az észt la kos sá ga, ki vé tel csak Narva (és vi dé ke) ahol a la kos ság
96 szá za lé ka orosz aj kú. Ugyan ak kor a Szov jet unió, lé vén szó az õ utód ál la ma i ról,
sze rin tem nem iga zán emész tet te meg, hogy a bal ti ál la mok ki vál tak a bi ro da lom ból,
és ne megy szer azt le het lát ni, hogy kü lön fé le fe nye ge té sek kel él nek, és ak kor ilyen-
olyan dol gok tör tén nek. Eb bõl a szem pont ból néz ve a bal ti ál la mok NA TO-tag sá ga
ret te ne te sen fon tos. A kér dés az, hogy mi le gyen ezek kel a ki sebb sé gek kel, az orosz
aj kú ak kal? Asszi mi lál ni nem le het õket – túl so kan van nak, és nem is akar nak asszi -12
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mi lá lód ni. A fi a tal kor osz tály meg ta nul ja a he lyi nyel vet, de ak kor is orosz nak tart ja
ma gát. És az tán elõ áll az a na gyon ér de kes szi tu á ció, hogy van nak, te szem azt, hu -
szon éves fi a ta lok, akik azt mond ják: mi oro szok va gyunk, de szá munk ra Orosz or -
szág egy tel je sen ide gen or szág, rosszul érez zük ma gun kat eb ben az or szág ban, még -
is, mi oro szok va gyunk, te hát pél dá ul az orosz iro da lom ugyan úgy a mi enk, mint az
orosz or szá gi a ké, és az orosz or szá gi ak so ha nem ké pe sek meg ér te ni, hogy a bal ti oro -
szok mi ben kü lön böz nek. Ez csak egy le het sé ges fel te vés ré szem rõl: a bal ti oro szok
és az orosz or szá gi oro szok iga zá ból csak Lon don ban vagy Ber lin ben ta lál nak egy -
más ra, mint emig rán sok. És ott van ez az alap ve tõ kér dés, hogy mit sze ret né nek az
oro szok iga zá ból? Tény leg va lós-e a ve szély, hogy ka to na i lag be fog nak avat koz ni?
Eb bõl a szem pont ból néz ve a 2008-as orosz–grúz há bo rú óri á si fe nye ge tés ként ha -
tott, mert ak kor az ész tek, a let tek, meg a lit vá nok azt mond ták: hm-hm! Ez egy pre -
ce dens és eset leg ránk is vo nat ko zik. Kö rül be lül ennyi.

– Mû kö dõ ké pes pi ac gaz da ság? Is mét sok kü lönb sé get lá tok, bár iga zá ból az észt
pél dát is me rem leg job ban. Te hát õk va ló ban el fo gad ták szõ rös tõl-bõ rös tõl a thatch-
eri gon dol ko dást, hogy a pi ac gaz da ság min dent meg old. Eb bõl lett egy nagy bu bo -
rék, ami össze rop pant, ki pat tant 2008–2009 tájt, és ez a há rom or szág még nem tért
tel je sen vissza ere de ti ál la po tá ba, és nagy egyen lõt len sé gek van nak. 

A bal ti ál la mok mér le gé rõl azt mon da nám, hogy már ki fe lé mász nak a vál ság ból,
már nö ve ke dés nek in dult mind a há rom gaz da ság, sõt az ész tek és a let tek már be -
ve zet ték az eurót, a lit vá nok csak vár nak er re, és ez va ló szí nû leg rö vid idõn be lül be -
kö vet ke zik. Ko moly árat fi zet tek ezért, a köz szfé rá ban egyik év ben, Let tor szág ban az
al kal ma zot tak 20-25 szá za lé kos jö ve de lem kur tí tást él tek meg. (A gö rö gök nél ez le he -
tet len lett vol na.) Azt mon da nám, hogy gaz da sá gi lag nagy já ból kezd hely re bil len ni
a hely zet. Po li ti ka i lag vi szont a há rom or szág tel je sen más, nem le het kö zös ne ve zõ -
re hoz ni õket. Igen, van de mok ra ti kus párt rend szer, van nak bel harc ok – ta lán az
egyet len kü lönb ség az, hogy Lit vá ni á ban és Ész tor szág ban az orosz je len lét nem je -
lent olyan nagy kér dést a po li ti ká ban. Ha jól tu dom, eb ben a két or szág ban nincs
orosz et ni kai párt. Let tor szág ban azon ban van, ez a Har mó nia Köz pont – nem tu dom
mi a hi va ta los ne ve ma gya rul –, és le het, hogy ma gát har mó ni á nak ne ve zi, de ez va -
ló já ban orosz ér dek kép vi se let, jó kap cso la ta ik van nak Moszk vá val. Nem tu dom biz -
to san, de fel te he tõ leg pénzt is kap nak Oro szor szág tól, és en nek az a kö vet kez mé nye,
hogy az et ni kai ho va tar to zás okoz ta fe szült ség sok kal ma ga sabb Let tor szág ban, ez ott
a dön tõ kér dés, nem mint a má sik két or szág ban. Te hát azt le het mon da ni, hogy a
má sik két or szág ban van egy nem túl etnicizált po li ti kai me zõny, Let tor szág ban az
el len ke zõ je igaz. 

– Mi lyen fon tos ta nul sá go kat kí nál hat a há rom or szág a több sé gi nem zet és
etnokulturális ki sebb sé gek vi szo nyá ra néz ve? Eb bõl a szem pont ból néz ve ta lán az a
leg fon to sabb, hogy le szá mít va az orosz bi ro dal mi je len lé tet, ki csit ki lóg eb bõl az el -
mé let bõl Lit vá nia – er re kü lön ki té rek –, a let te ket, il let ve az ész te ket so ha sen ki sem
akar ta asszi mi lál ni. Te hát nem állt fönn ez a prob lé ma, mint ami mond juk ma gya -
rok és szer bek, ma gya rok és ro má nok kö zött lét re jött a 19. szá zad ban, hogy igen, a
ma gyar ál lam, mond juk, meg pró bál ta asszi mi lál ni az er dé lyi ro má no kat, il let ve ’18
után a ro mán ál lam meg pró bál ta asszi mi lál ni a ma gya ro kat, el nyom ta a má sik nyel -
vét, stb, stb. Ez nem me rült föl a bal ti ál la mok kal, le szá mít va ezt az egyet len prob -
lé mát, hogy a tör té ne lem fo lya mán a lit ván ne mes ség iga zá ból el len gye le se dett. En -
nek az a kö vet kez mé nye, hogy a lit ván nem zet nek nem volt ne mes sé ge, benn szü lött
ne mes sé ge, te hát ami ott ki ala kult, az egy pa rasz ti nem zet, és ezt az el szí vást a len -
gye lek nek so ha nem bo csát ják meg a lit vá nok. Na most ez va la mi más ra is föl hív ja
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a fi gyel met, és pe dig ar ra, hogy mind há rom nem zet jel le gé ben a pa raszt ság do mi nál.
Egyi kük nek sincs benn szü lött ne mes sé ge, ami nek kö vet kez té ben a tár sa dal mi vi szo -
nyok elég gé el té rõ ek, te hát eb bõl a szem pont ból mi kö ze lebb ál lunk a len gye lek hez,
mind két nem zet nek volt sa ját ne mes sé ge. A cse hek nek szin tén nem volt ne mes sé -
gük, mert azo kat ki ir tot ták a fe hér he gyi csa ta után, te hát ott a ne mes ség amo lyan be -
ván dor ló, német–olasz, jött ment tár sa ság volt, a cse hek nek ki ala kult egy kö zép osz -
tá lyuk, a szlo vá kok nak pe dig, mint tud juk, az volt a prob lé má juk, hogy a szlo vák ne -
mes ség iga zá ból ma gyar volt, még ak kor is, ha nem na gyon be szélt ma gya rul. Aki
még em lék szik A kõ szí vû em ber fi a i ra, an nak ta lán még mond va la mit Tallérossy
Zebulon ne ve, aki ret te ne te sen be szélt ma gya rul, de szlo vák lé té re ma gyar ha za fi
volt. Nos ez a prob lé ma eb ben a for má ban itt nem me rült föl: aki észt, az észt, aki
lett, az lett. Volt egy bi zo nyos pa rá nyi moz gás a vá ro sok ban, az õs ho nos la kos ság és
a be te le pült né me tek kö zött, de nem na gyon nagy. Te hát alap ve tõ en ezek nek a nem -
ze tek nek nem kel lett szem be néz ni ük az zal, hogy na most jön va la ki, aki iga zá ból ha -
son lít ránk, és ben nün ket el szív vagy asszi mi lál. 

– A há rom köz tár sa ság köz ti vi szony tûr he tõ, de õk ma guk is mond ják, hogy a
föld rajz, az nem sors. Õk ott van nak, kü lön fé le kap cso la to kat tar ta nak fönn, de pél -
dá nak oká ért az tény, hogy mai na pig na gyon ne héz el men ni Tallinnból, Vilniuszból
vo nat tal. So ha nem épí tet ték ki a vas út vo na lat. Au tó pá lya sincs, az észak–déli kom -
mu ni ká ció gyen ge, ne kem ez azt mond ja, hogy ez pri o ri tás, de nem olyan na gyon
fon tos pri o ri tás. Az ész tek sze rin tem egy ér tel mû en Finn or szág fe lé néz nek, il let ve a
töb bi skan di náv or szág fe lé. Ez va la mennyi re vo nat ko zik mind a há rom or szág ra,
van egy nem na gyon in ten zív bal ti kö zös sé gi tu dat, mi köz ben igen jó kap cso la tot
ápol nak Dá ni á val, Své dor szág gal, va la mennyi re a len gye lek kel és még a né me tek kel
is. Skan di ná vi á nak van egy bi zo nyos sze re pe, és te gyük hoz zá, hogy a leg ele jén na -
gyon so kat tet tek a skan di ná vok, hogy pél dá ul az ot ta ni egye te me ket fel épít sék; il -
let ve az tán a skan di náv ban kok sze re pe ezek ben a bu bo ré kok ban, te hát ez nem egy -
ér tel mû en po zi tív. 

– Az ál ta luk nyúj tott lát vány? Mit is mond hat nék? Vil ni us vé le mé nyem sze rint
az egyik leg szebb ba rokk vá ros Eu ró pá ban. Fan tasz ti kus, min den temp lom te le van
a le he tõ leg ki vá lóbb ba rokk épí té sze ti de ko rá ci ó val, a han gu la ta tel je sen óvá ro si, az
óvá ros meg úsz ta, ott alig vol tak har cok ’44-ben. Te hát iga zá ból na gyon-na gyon szép,
és az el múlt évek ben na gyon szé pen rend be hoz ták. 

Ri gát én so ha se ked vel tem kü lö nö seb ben, egy zord vá ros szá mom ra. Gyö nyö rû
Jugendstil épü le tei van nak. 

Tal linn pe dig iga zá ból egy Han za-vá ros, mert meg van nak a ké sõi gó ti ka ele mei,
il let ve a Han za-vá ros ok né met ele mei, nem tu dom, mi eb ben az au ten ti ku san észt,
de ez ugye asszi mi lá ló dott, és mind a há rom vá ros elég gé kü lön bö zik egy más tól,
mind a há rom vá rost ér de mes kü lön-kü lön meg lá to gat ni. 

Kér de zett Hor váth An dor
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