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Szőts Zoltán Oszkár

Az Országos Széchényi Könyvtár első világháborús hősi halottja: 
dr. Hupka Ödön

Az első világháború viharos esztendei az Országos Széchényi Könyvtárat sem 
kímélték meg. Munkatársunk, Hupka Ödön, életének harmincadik évében 
hunyt el az északi fronton. Neve sajnálatosan feledésbe merült az azóta eltelt 
közel száz évben. Jelen dolgozat célja emlékének felidézése néhány eddig pub-
likálatlan irattári anyag segítségével. Egyúttal az Országos Széchényi Könyvtár 
korabeli életébe is bepillantást szeretnénk nyújtani ezeknek az iratoknak a se-
gítségével.

1918 decemberében a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója, Fejérpataky 
László1 úgy döntött, felméri, hogy az általa vezetett intézmény személyi állomá-
nyát mennyiben érintette a befejeződött világháború, ezért utasította osztályve-
zetőit, hogy tegyenek jelentést a hozzájuk tartozó munkatársakról. Az Országos 
Széchényi Könyvtár ebben az időben még szervezetileg a Múzeum alá tartozott, 
így a következőkben közölt utasítása itt is érvényes volt.2

„A Magyar Nemzeti Muzeum igazgatósága
1269. szám
A Magyar Nemzeti Muzeum Országos Széchényi Könyvtárának
Budapest
Az 1914. évben kitört háború immáron befejezést nyervén, lehetségessé vált 
annak pontos megállapítása, hogy a Magyar Nemzeti Muzem tisztviselői és 
más alkalmazottai közül a háború folyamán kik és milyen fegyveres vagy más 
katonai szolgálatot teljesítettek, továbbá, hogy ezek közül kik estek a hábo-
rú áldozatául. Erre úgy a Magyar Nemzeti Muzeum története szempontjából, 
mint az illetők (hátrahagyottainak) anyagi érdekeinek megóvása szempontjából 
szükség van.

Felkérem a t. osztályvezető urakat, hogy osztályuk tisztviselői és más alkalmazot-
taira nézve a háborús szolgálatra vonatkozó hiteles adatokat összegyűjteni és ezeket 

1 Fejérpataky László (1857–1923) történész, egyetemi tanár, akadémikus, az Országos Szé-
chényi Könyvtár osztályigazgatója (1894–1916), a Magyar Nemzeti Múzeum főigazga-
tója (1916–1923). Az életrajzi adatok forrása itt és a továbbiakban a MaÉL.

2 Országos Széchényi Könyvtár Irattára (a továbbiakban OSZKI), 1918/324. Az irattári dokumen-
tumokat betűhív átírással közlöm.
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jelentésbe foglalva hozzám hivatalos használatra mielőbb, de legkésőbb folyó évi 
deczember hó végéig benyújtani sziveskedjenek.

Budapest, 1918. deczember 2.-ikán
Fejérpataky László
A Magyar Nemzeti Muzeum
megb. igazgatója”

Noha a határidő december vége volt, az Országos Széchényi Könyvtárra vonatkozó 
jelentéssel csak 1919. január elejére készült el Melich János osztályigazgató.3 Szövege 
a következőkben olvasható:4

„Magyar Nemzeti Muzeum
A Magyar Nemz. Muzeum Orsz. Széchényi-Könyvtára
Könyvt. 324/918 számhoz.
Mélyen tisztelt Igazgató ur!
Az 1269. számu átiratában foglaltaknak eleget téve, szerencsém van könyvtárunk 
alkalmazottainak a háború folyamán teljesített katonai szolgálatára vonatkozó adato-
kat jelentésbe foglalva Igazgató ur elé terjeszteni a következőkben:

1. dr. Melich János osztályigazgató 1917. szeptember 1-től 1918. október 30-ig tag-
ja volt a 5700/M.E. res. sz. alatt felállított Könyvkiviteli Bizottságnak.5 Működéséért 
miniszterelnöki elismerést nyert.

2. dr. Vértesi Jenő6 igazgatóőr. A mozgósításkor bevonult a 17. honvédgyalogez-
redhez Székesfehérvárra mint honvédhadnagy, a helyi szolgálatra alkalmazták. 1915 
nyarán felülvizsgálat útján elbocsátották a katonai szolgálatból. Meghalt 1916. junius 
16-án Újtátrafüreden.

3. dr. Bártfai Szabó László7 igazgatóőr. A mozgósításkor bevonult az 1. népföl-
kelő gyalogezredhez, 1914. augusztus 13-án lement az ezreddel Péterváradra, ott 
beosztották írnoknak a várparancsnoksághoz s 1916. június 30-ig vezette az ottani 
katonai várpostát. 1914. december 4–12-ig Belgrádban hasonló várposta felállí-
tására kapott megbízást, de ez a visszavonulás miatt abbamaradt. Működéséért 
1916. szeptember 18-án koronás ezüst érdemkeresztet kapott. 1916. július 1-től 
szeptember 28-ig elvégezte a tiszti tanfolyamot. 1916. december 1-én Galicziába 
került a VI/19 hadtápzászlóaljhoz, ezzel 1917 júniusában Czernowitzba ment, 
ahol a Stadtkommandóban nyert beosztást, a frontról megszökött katonák eliga-
zítását bízták rá. 1917. szeptember 10-én bevezényelték segédtiszti minőségben az 

3 Melich János (1872–1963) nyelvész, egyetemi tanár, akadémikus, 1919–1922 között az Országos 
Széchényi Könyvtár igazgatója.

4 OSZKI 1918/324 szintén.
5 A Könyvkiviteli Bizottságot 1917 augusztusában állították fel. Célja a magyarországi sajtótermé-

kek kivitelének ellenőrzése volt. Bővebben: SiklóS, 1963.
6 Vértesy Jenő (1877–1916). 
7 Bártfai Szabó László (1880–1964).
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5700/M.R. res. sz. alatt felállított Könyvkiviteli Bizottságba, melyben a leszerelé-
séig működött. 1918. március 1-én hadnagyi rangot nyert.

4. dr. Fitos Vilmos8 őr. 1914. julius 28-án a 17. honvéd gyalogezredhez mint szol-
gálaton kívüli hadnagy behivatott s ott ugyanazon évi október közepéig mint népföl-
kelő tiszt (századparancsnok) helyi szolgálatot teljesített (a század megszervezése és 
kiképzése stb.). Ekkor felülvizsgálati uton elbocsátották.

5. dr. Sulica Szilárd9 őr. Mozgósításkor bevonult Brassóba a 24. honvéd gyalogezred-
hez. Ezen ezred keretében szolgálatot teljesített Brassóban és Vidombákon a századnál a 
századirodában és a brassói honvédkiegészítő irodában. Segédkezett az idegen (francia) 
francia levelek cenzurázásánál. 1915-ben mint rokkant felülvizsgálaton elbocsáttatott. 
Nemsokára ezután a Brassóban tartott sorozáson (1915. november második felében) 
ugyancsak alkalmatlannak minősittetett de 1916 júniusában újbol besoroztatott. Ekkor 
muzeumi levéltári nélkülözhetetlenség cimén felmentetett. Az 1917–18-ban müködő 
Könyvkiviteli Bizottság megbízásából a román nyelvü nyomtatványokat cenzurázta.

6. dr. Zsinka Ferencz10 segédőr. Mozgósításkor bevonult Ujvidékre a 6. sz. közös 
gyalogezredhez. 1914. augusztus 22-én tüdőcsucshuruttal végleg elbocsátották.

7. dr. Hupka Ödön11 gyakornok. 1915 elején bevonult a 10. honvédgyalogezredhez 
Miskolczra, a tiszti iskola végeztével kiment az orosz harctérre, részt vett a gorliczei 
áttörésben, majd Galicziában a Kalnikow falutól délre eső dombon 1915. május 28-án 
élete 30-ik évében, mint zászlós, hősi halált halt. Holttestét társai a falu déli részén épült 
új templom (melyet Orsechowich Boleslav földbirtokos építtetett) nyugati oldalán te-
mették el. Haláláról a Nemzeti Muzeum tisztviselői gyászjelentést adtak ki.

8. Kovács András szolga.12 1915. augusztus 16-án a 38. gyalogezredhez Szolnokra 
vonult be, onnan áttették az 51. gyalogezredhez Prágába. A 16-ik menetszázaddal ok-
tóber 26-án kiment az orosz harctérre Galicziába. Részt vett a colosowi ütközetben 
1916. augusztus közepén s egy másikban Wladimir Volinszkij fölött 1916 szeptember 
végén. Beosztása itt a 103. gyalogezredben volt. 1914. január 4-én elment az ezred-
del Romániába (Burguletti-ig), onnan március 18-án Ukrajnába, ahol Osakowban, 
Alexandrowban és Odessában szolgálatot teljesített. Van Károly-keresztje, bronz vi-
tézségi érme és szolgálati érdemkeresztje.

Fogadja Igazgató Ur mély tiszteletem nyilvánítását.
Budapest, 1919. január hó 7.-én.

Melich
osztályigazgató”

8 Fitos Vilmos (1875–1955). Az életrajzi adatok forrása: az Országos Széchényi Könyvtár on-line 
katalógusa (http://nektar.oszk.hu). 

9 Sulica Szilárd (1884–1948).
10 Zsinka Ferenc (1889–1930).
11 Hupka Ödön (1885–1915), vö. többi jegyzet.
12 Személyét illetően nem sikerült bővebb információkra bukkanni.
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Mint a fenti dokumentumból kiderül, az Országos Széchényi Könyvtárnak nyolc 
munka társa teljesített katonai szolgálatot az első világháború idején. Közülük 
Hupka Ödön volt az egyetlen, aki a frontharcok során életét vesztette. Az Országos 
Széchényi Könyvtár első világháborús hősi halottjának rövid karrierjét és halálának 
körülményeit vázoljuk fel az alábbiakban.

Könyvtári munkája előtti életéről nem sokat tudunk. „Megdicsőült kartár-
sunk 1885. december 13-án született Tállyán, Zemplén megyében. Középiskoláit 
Kassán és Egerben, egyetemi tanulmányait 1907–1910 Budapesten végezte, 1911. 
december 22-én bölcsészetdoktori oklevelet szerzett.” – emlékezett róla Gulyás 
Pál Magyar Könyvszemle-beli nekrológjában.13 Egyetemi évei alatt egy publiká-
ciója jelent meg. Paul Good „Erkölcs és erő” című könyvét fordította franciából 
magyarra.14 Doktori értekezését Seneca száműzéséről írta, amely 1911 folyamán 
nyomtatásban is megjelent.15

1912. május 29-én terjesztették fel gyakornoki állásra a Magyar Nemzeti 
Múzeum Országos Széchényi Könyvtárába.16 A felterjesztés indoklása szerint 
egy üresedés miatt volt szükség munkaerő-pótlásra. Az állást június elején foglal-
hatta el, két hónap próbaidővel, melynek során három korona napidíjat kapott. 
Június 3-ai dátummal értesítették kinevezéséről. Július 12-én a próbaidőt sike-
resnek minősítve felterjesztették állandó státuszra és négy korona napidíjra. Az 
akta záródokumentuma július 31-i keltezésű, ez tartalmazza az értesítést Hupka 
Ödön számára a felterjesztés elfogadásáról és állandó státuszba kerüléséről a 
következő hónaptól. 

1913 januárjában valamilyen baleset érhette, ami miatt tartós kezelésre szorult, 
legalábbis a következő róla szóló irattári anyag erről tanúskodik. Alább közöljük 
Hupka Ödön levelét, és Fejérpataky László arra küldött válaszát is.17 Előbbinek érde-
kessége, hogy jelenlegi tudomásunk szerint ez az egyetlen kézírásos feljegyzés, amely 
fennmaradt Hupka Ödöntől.

„Méltóságos Igazgató úr!
Ide mellékelve bátorkodom megküldeni hivatalos igazolását betegségemnek18 
és egyben megerősítését annak, hogy egy pár napig még nem mehetek el a 
muzeumba. Tegnap hagytam el a szanatoriumot félig nyilt sebbel, melynek gya-
kori öblögetése és tisztántartása nem engedi meg, hogy több órára elhagyjam 
szobámat. Remélem azonban, e hét végén, de legkésőbb hétfőn ujból megkezd-
hetem a hivatalba járást.

13 GulyáS, 1915.
14 Good, 1908.
15 Hupka, 1911.
16 OSZKI 1912/427: valamennyi Hupka Ödön kinevezésével kapcsolatos dokumentum.
17 OSZKI 1913/78 mindkét levél jelzete.
18 A mellékelt igazolás hiányzik az aktából, hollétére nem sikerült fényt deríteni.
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Maradtam a Méltóságos Igazgató úrnak alázatos tisztelője

Hupka Ödön
Budapest, 1913. jan. 29.
I. Döbrentei utca 6. II.”

A választ Fejérpataky László másnap küldte el beosztottja számára.

„Tekintetes Hupka Ödön muz. gyakornoknak
Budapest
I. Döbrentei u. 6. II.
Hozzám intézett levelet s a mellékelt orvosi bizonyítványt mai napra megkapva van 
szerencsém értesíteni, hogy a benne közölteket tudomásul vettem. Minthogy azon-
ban a levelében említett pár napi pihenés aligha lesz elegendő teljes felgyógyulásá-
hoz, jóindulatúlag figyelmeztetem, hogy hivatalos működését csak abban az esetben 
kezdje meg, ha azt egészsége legkisebb veszélyeztetése nélkül megteheti.

Bpest 913 I. 30. 
Fejérpataky László ig.”

Betegségéről további információk nem állnak rendelkezésünkre, azonban biztosra 
vehetjük, hogy felgyógyult. 1913. június 10-én házasságot kötött Nováky Gizellával.19 
Június 28-án bejelentette a Könyvtár vezetőségének, hogy július elején meg kell je-
lennie a Magyar Királyi Miskolci 10. Honvéd Gyalogezrednél nyolc hetes kiképzé-
sen. Ez alól felmentették a nyomtatványi osztály nyári szabadságolások miatti lét-
számhiányára hivatkozva.20

1914-ben póttartalékosként bevonult a Magyar Királyi Miskolci 10. Honvéd 
Gyalogezredhez, ahol először tiszti tanfolyamot végzett, majd zászlósi rangban az 
északi frontra került.21 Bevonulása után napidíjának folyósítását beszüntették az 
érvényben levő jogszabályok miatt. Erre és érdemeire való tekintettel Fejérpataky 
László hivatalos folyamodványban segélyt kért a vagyontalan Hupka Ödönné szá-
mára férje katonai szolgálatának idejére 1914 decemberében.22 

Hupka Ödön fronton való tevékenységéről nincs információnk. Általa írt le-
velekre ezidáig nem bukkantunk, ezredének hivatalos iratai pedig eltűntek, ahogy 
Sassy Csaba „A volt M. Kir. Miskolci 10. Honvéd Gyalogezred világháborús em-
lékalbuma” című kiadvány bevezetőjében tudósított 1939-ben: „1918. november 
3-án Trieszt felé való menetelése közben olasz kézre került a 10. ezred egész vo-
nata az ezrediroda kocsijával együtt. Odaveszett minden ezred napiparancs, amit 

19 http://demeczky.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=240  
Utolsó letöltés időpontja: 2011. június 20. 22:02

20 OSZKI 1913/418.
21 A Magyar Nemz. Múzeum Orsz. Széchényi-könyvtára az 1914-ik évben. Bp., 1915. 3–4. 
22 OSZKI 1914/662.
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a háború első napjától őriztünk... Odaveszett az ezrednapló és minden feljegyzés. 
A világháború befejezése után beszélték, hogy a 10. ezrediroda iratai Milánóban 
vannak az olasz hadi levéltárban.[…] Mielőtt ennek az albumnak az összeállítását 
elvállaltam, sűrű levélváltást kezdtem az olasz hadügyminisztériummal. F. Biondi 
Morra tábornok értesített, hogy a legszorgosabb nyomozást indítja meg a milánói 
hadi levéltárban a 10-es honvédezred iratai után. Ha fellelik, az olasz hadügyminisz-
térium költségén lemásoltatja az ezrednaplót is, a napiparancsokat is és megküldi, 
hogy ezzel a maga részéről is szolgálatokat tehessen az ezredalbum összeállításánál. 
Sajnos, minden fáradozás hiábavaló volt. A 10-es honvéd ezrednaplónak, és ezred 
napiparancsoknak nem akadtak nyomára.” 23 Egyedül haláláról állnak rendelkezé-
sünkre hivatalos dokumentumok. Az Országos Széchényi Könyvtár Irattárában két 
akta foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az egyik a hivatalos jelentéseket, és az ehhez 
kapcsolódó dokumentumokat tartalmazza, a másik Fejérpataky László részvétnyil-
vánítását Hupka Ödönnének, illetve az arra adott választ. Érdekes módon utóbbi 
dátumozása korábbi a hivatalos aktánál.24

Fejérpataky László az alábbi levelet írta 1915. június 24-én:

„Nagyságos özv. Hupka Ödönné úrasszonynak
Tálya, Zemplén vm.
Nagyságos asszonyom,

A M. N. Muzeum Orsz. Széchényi-könyvtárának tisztviselői kara a legmélyebb 
fájdalommal értesült arról a megrendítő és pótolhatatlan veszteségről, mely nagysá-
god szeretett férjének, a mi őszintén tisztelt és minnyájunk részéről nagyrabecsült 
kartársunknak a csatamezőn történt hősi halálával érte.

A Mindenható nyújtson megnyugvást és vigasztalást nagyságodnak mérhetetlen 
fájdalmához.

Dicső halált halt kartársunk emlékét kegyelettel zárjuk magunkba és fogjuk 
megőrízni mindörökké.

Fogadja nagys. asszonyom tisztviselő társaim nevében is legigazabb és legmé-
lyebb részvétem megnyilvánulását.

1915 jún. 24-én 
Fejérpataky László, k. igazgató”

A válasz július közepén érkezett meg.

„Méltóságos uram!
Mély fájdalmamban kifejezett kegyes részvétéért fogadja Méltóságod hálás köszö-
netemet. Jól esik tudnom, h. úgy Méltóságod, mint a Magyar Nemzeti Muzeum 
Széchényi-könyvtárának egész tisztviselői kara kegyelettel gondol a drága elhunytra. 

23 SaSSy, 1939. 
24 OSZKI 1915/167 a részvétnyilvánítás és az arra adott válasz, OSZKI 1915/169 a hivatalos iratok 

aktája
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Kérem, kegyeskedjen hálás köszönetemet nyilvánítani az egész tisztviselői karnak 
szíves részvétükért.

Budapest, 1915 julius 10.
Hupka Ödönné”

A hivatalos akta nyitóirata, amely a dátumozás alapjául szolgált, Fejérpataky László 
jelentése báró Szalay Imrének, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójának.25

„Méltóságos Igazgató úr!
Mély megilletődéssel jelentem méltóságodnak, hogy könyvtárunk igen derék, kép-
zett és munkás gyakornoka Dr. Hupka Ödön a m. kir. 10. miskolci honvédgya-
logezred zászlósa biztos értesülésünk szerint múlt hó 28.-án a galíciai Kalnikow 
melletti csatában hősi halált halt s ugyanott temettetett is el. Tisztelettel kérem 
méltóságodat hogy könyvtárunknak ezt a súlyos veszteségét a nagymélt. min. úr-
nak bejelenteni méltóztassák. Fogadja stb.
Bp. 1915. jun. 26.

Fejérpataky
Mélt. Br. Szalay”

Fejérpataky László a jelentést a következőkkel egészítette ki július 22-én:

„Méltóságos igazgató úr!
Kiegészítésül múlt hó 26-án kelt jelentésemre, melyben Dr. Hupka Ödön gyakor-
nokunk hősi halálát jelentettem be méltóságodnak, szerencsém van tudatni, hogy 
Nyékhegyi Ferenc honvédőrnagy úrtól eredő akkori, teljesen hiteles magánértesü-
lésünket egy minden tekintetben hitelesnek vehető újabb bizonyíték erősíti meg.

Elhúnyt társunk ezredének parancsnoka, Kobek Béla 10. honv. gyalogez-
redbeli ezredes úr könyvtárunknak megküldette a Hupka Ödön temetésének 
és sírjának fényképét, melyet sajátkezű aláírásával és az ezred bélyegzőjével el-
látva hitelesített.26Van szerencsém a további eljárás végett tisztelettel bejelenteni 
Méltóságodnak.

Bpest 915. VII. 22.
Fogadja stb.

Fejérpataky”

A hivatalos értesítés jóval később, csak október 5-én érkezett meg.

25 br. Szalay Imre (1846–1917), a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója 1894 és 1916 között. A 
hivatalos akta OSZKI 1915/169.

26 A fényképek hiányoznak az irattári anyagból, hollétükre nem sikerült fényt deríteni.
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„M. kir. 10. honvéd pótzászlóalj
2380. szám.
kt.-1915
A Magyar Nemzeti Muzeum tekintetes igazgatóságának, Budapest
Miskolcz, 1915. évi október hó 5-én.
Dr. Hupka Ödön tart. zászlós halálesetére vonatkozó bizonylatot mellékelten kül-
döm. 1 drb. melléklet.

Fóna(g)y György”27

„M. kir. 10. honvéd pótzászlóalj parancsnokság
Bizonylat
arról, hogy dr. HUPKA ÖDÖN tartalékos zászlós a cs. és kir. 4. hadsereg parancs-
nokság tábori lelkésze által beküldött igazolványi jegy tanusága szerint, 1915. évi 
május hó 28-án Kalnikow-nál hősi halált halt.
Miskolcz, 1915. évi október hó 5-én

Fóna(g)y György”

Noha a hivatalos katonai értesítő csak októberben érkezett meg, a könyvtár munka-
társai már júniusban megírták hivatalos gyászjelentésüket.

„A Magyar Nemzeti Muzeum igazgatósága és az Orsz. Széchényi-Könyvtár tisztvi-
selői mély fájdalommal tudatják, hogy felejthetetlen kedves társuk, a szorgalomnak 
és kötelességteljesítésnek mintaképe,

Dr. Hupka Ödön
az Orsz. Széchényi-Könyvtár gyakornoka

a M. kir. Miskolczi 10. honvédgyalogezred zászlósa,

Galicziában a Kalnikow helységtől délre eső magaslaton 1915. évi május hó 28-án, 
élete 30-ik évében királyunkért és hazánkért hősi halált halt. Holttestét küzdő társai 
a Kalnikow-Schlosstól délre Zagrebla felé vezető út mellett újonnan épült templom 
nyugati oldalán temették el.
Áldás emlékére, melyet a Magyar Nemzeti Muzeum hálás kegyelettel fog megőrizni.
Budapesten 1915. évi június hó 23-án.”

A dokumentumok közlését e gyászjelentéssel lezárjuk.28 Az iratokból egy tehetsé-
ges és szorgalmas fiatalember képe bontakozik ki, aki betegen is dolgozni akart, 
és akivel felettesei olyannyira elégedettek voltak, hogy feleségének külön segélyt is 

27 Kézi aláírás, bizonytalan, hogy Fónagy vagy Fónay. 
28 A mappa még két dokumentumot tartalmaz, melyet itt és most nem közlünk. Mindkettő részvét-

nyilvánítás a könyvtár részére, az egyik az Egyetemi Könyvtártól, a másik a Debreceni Kollégium 
Anyakönytárától érkezett.
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eszközöltettek bevonulása után. Ebből, és publikációs tevékenységéből kiindulva 
joggal feltételezzük, hogy egy sokra hivatott ember karrierjét törte derékba a korai 
halál. Kötelességtudata ennek tükrében mind a mai napig példaértékű. Az Országos 
Széchényi Könyvtár jelenlegi munkatársainak a nevében is kívánom dr. Hupka 
Ödönnek, hogy nyugodjék békében. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Forrás- és irodalomjegyzék

Good

1908 Good, Paul: Erkölcs és erő. Ford. Hupka Ödön. Bp., 1908. (http://nektar.oszk.
hu/hu/manifestation/3097065)

GulyáS 
1915 GulyáS Pál: Dr. Hupka Ödön †. In: Magyar Könyvszemle, 1915/3–4, 240. 
MaÉL
2001 Magyar Életrajzi Lexikon 1000–1990. Főszerk. kenyereS Ágnes. Bp., Arcanum, 

2001.
SaSSy

1939 SaSSy Csaba: Bevezető. In: A volt M. Kir. Miskolci 10. Honvéd Gyalogezred világháborús 
emlékalbuma. Miskolc, 1939. 3–4.

SiklóS

1963 SiklóS András: A magyarországi sajtó a forradalmak időszakában 1918–1919. In: 
Magyar Könyvszemle, 1963/1–2, 73–85.




