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„Életünk bármely  

ténye: bűn – ha megtiltják. 

(Okot ad rá mind.)”
1
 

 

1. Bevezető megjegyzések 

 

Közel ötven éve, hogy Richard Nixon, amerikai elnök, meghirdette a kábítószerek elleni 

háborút azonban egyre általánosabb a vélekedés: a jelenlegi hozzáállás idejétmúlt, a 

háború elbukott és katasztrofális eredményekkel járt a Föld szinte minden kontinensén. 

A kérdés ugyanakkor teljes mértékben átpolitizált – politikai meggyőződések mentén 

húzódó lövészárkok alakultak ki, és az előrelépés nehézkes. A vitában résztvevő minden 

fél látja és elfogadja, hogy a kábítószer-probléma létezik, de merőben eltérő, és 

általában egymást kizáró megoldásokban reménykednek az egymásnak feszülő 

csoportok tagjai 

 

2. Az ENSZ kábítószer-ellenőrzési rendszeréről 

 

A globális kábítószer-politika megkerülhetetlen szereplője az ENSZ és annak átfogó 

kábítószer-egyezményei. Az 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes 

Kábítószer Egyezmény a kábítószerekkel kapcsolatos alapfogalmak meghatározásán túl 

kinyilvánította, hogy míg bizonyos kábítószerek orvosi célú felhasználása továbbra is 

elengedhetetlen, maga a kábítószer-élvezet „súlyos csapás az egyén számára, az 

emberiség számára pedig társadalmi és gazdasági veszélyt jelent”
2
 Ez a felosztás 

határozza meg a mai napig az ENSZ hivatalos álláspontját a kábítószerekkel 

kapcsolatban, és így az államok jelentős részének kábítószer-politikáját is. 

Az Egyezmény jegyzékei sorolják fel az annak hatálya alá eső vegyületeket: 

büntetőjogi szempontból az első kettő releváns. Az első jegyzék tartalmazza azokat a 

kábítószereket, melyek előállítása, gyártása, kivitele, behozatala, forgalmazása, 

kereskedelme, használata és birtoklása kizárólag tudományos, illetve gyógyászati 

                                                 
1
 Fodor Ákos: Bűn. In: Akupunktura. 1989. 

2
 1965. évi 4. tvr. a New-Yorkban, 1961. március 30. napján kelt Egységes Kábítószer Egyezmény 

kihirdetéséről  2. §. 
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célokra engedélyezett. A második jegyzékbe tartozó anyagok tekintetében ugyan a 

kiskereskedelmi tevékenységet nem szabályozza az egyezmény, de minden más 

tekintetben az első jegyzékben szereplő kábítószerekre vonatkozó szabályok 

érvényesülnek. 

Az 1961-es egyezményt két fontosabb megállapodás követte: az 1971. évi 

Egyezmény a Pszichotróp Anyagokról, és az 1988. évi Kábítószerek és Pszichotróp 

Anyagok Illegális Kereskedelme Elleni Egyezmény. Pszichotróp anyagnak minősül 

minden, ami az 1971-es egyezmény kiegészítő jegyzékeiben fel van tüntetve. Egészen 

pontosan az olyan anyagok, melyek: 

 kiválthatnak függőségi állapotot és 

 a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek hallucinációkat 

vagy motoros vagy ítélőképességi vagy magatartásbeli vagy felfogóképességi 

vagy kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy 

 ha okkal feltételezhető, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát 

jelentő olyan visszaélésre ad vagy adhat lehetőséget, amely indokolja annak 

nemzetközi ellenőrzés alá vonását.
3
  

A hatékonyabb fellépés érdekében hozták létre 1997-ben az ENSZ Kábítószer-

ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalát, az UNODC-t. A hivatal segíti a részes 

államokat a nemzetközi egyezmények ratifikálásában, a nemzeti kábítószerrel 

kapcsolatos jogszabályok megalkotásában, valamint a szervezett bűnözéssel és 

terrorizmussal szembeni fellépésben. 

 

3. Az élvezeti célú használattal kapcsolatos kábítószer-politikiai megközelítések 

 

Az élvezeti célú használat tekintetében a teljes tiltást választó, prohibíció párti országok 

a kábítószerrel kapcsolatos legtöbb cselekményt büntetni rendelik, és csak az orvosi, 

illetve a tudományos célú felhasználást engedélyezik. A fogyasztó mint bűncselekmény 

áldozata jelenik meg, de a rendszerben még az ő cselekedete is olyan mértékben 

veszélyes a társadalomra, hogy büntetést érdemel. A kábítószerekkel kapcsolatos ENSZ 

egyezmények szellemiségének köszönhetően ez tekinthető a legelterjedtebb kábítószer-

politikának. Radikálisabb változatai a rendészet eszközeit vetik be a drogmentes 

társadalom mint cél eléréséhez, míg a racionálisabb politikák a kereslet- és 

kínálatcsökkentéssel kívánnak előbbre jutni a probléma megoldásában. 

Az ártalomcsökkentő politikát követő államok célja a kábítószer-fogyasztáshoz 

kapcsolódó hátrányos következmények csökkentése, gyengítése. Nem büntetőjogi 

fellépéssel és eszközökkel akarnak eredményt elérni, mivel arra a felismerésre 

alapoznak, hogy a kábítószer-fogyasztás egészségügyi, illetve magatartásprobléma. 

A legalizáció pedig mint másik véglet egyes kábítószereket vagy az összeset ki 

akarja venni a büntetőjogi szabályok korlátozása alól. A legalizáló politika támogatói a 

                                                 
3
 1971. évi Egyezmény a Pszichotróp Anyagokról, 2. cikk 
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problémát ugyanis nem a kábítószer-fogyasztásban, hanem a tiltásban látják. Ezen a 

téren jelent meg egy új megoldás az utóbbi években, mely a marihuána élvezeti célú 

fogyasztását egy teljesen szabályozott rendszerben engedélyezi, mely a termesztéstől a 

fogyasztásig, a magtól a kész termékig minden egyes lépést pontosan meghatároz.
4
  

 

4. Fogalomtisztázás 

 

De miről is beszélünk? Mielőtt továbblépnénk szükséges bizonyos szavak jelentésének 

tisztázása. Kender, kannabisz, marihuána – gyakran emlegetett fogalmak, melyek igen 

sokszor és helytelenül, egymás szinonimáiként jelennek meg a közbeszédben. Sorban és 

logikailag is az első a kender – egészen pontosan az indiai kender. Ez az a növény, 

melyből több más termék mellett a kannabisz-termékeket is kinyerik. A termékek 

többesszám nem véletlen: a kannabisz összefoglaló elnevezés, mely vonatkozik a 

marihuánára, amely a szárított levelekből, virágokból és egyéb részekből származik; a 

hasisra, amely a kender gyantájából készül. A közös pont – a származáson túl –, hogy 

mindkettőben azonos a hatóanyag: a tetrahidrokannabinol, közismertebb, rövidített 

nevén THC.  

 

5. Az élvezeti célú marihuána használat legalizálása az Amerikai Egyesült 

Államokban és Uruguayban 

 

Az élvezeti célú marihuána használat tekintetében 2012 jelentette a fordulópontot. 

Ebben az évben az USA két állama, Colorado és Washington legalizálta az élvezeti célú 

marihuána fogyasztását, tartását és árusítását. Az alkoholhoz hasonlóan a 21. évben 

határozták meg a minimális életkort a legális hozzájutásnál, és szabályokat vezettek be a 

bódult állapotban történő gépjárművezetéssel kapcsolatban. Colorado állam a személyes 

termesztést is megengedte, hat tő erejéig. 2014-ben Alaszka, Oregon és Washington 

DC, 2016-ban pedig Kalifornia, Nevada, Maine és Massachusetts is hasonló 

szabályokat fogadott el, legalizálva az élvezeti célú felhasználást. Állami szinten tehát 

egyre elterjedtebb az új rendszer, de a föderális kormányzat még mindig a teljes tiltás 

pártján áll. 

Uruguay 2013-ban az USA államaihoz hasonló, de mégis sok egyedi vonást 

tartalmazó rendszert vezetett be a marihuána-kereskedelem szabályozására. Ugyan az 

ország 1974-ben teljes mértékben engedélyezte a kábítószerek fogyasztását, a féloldalas 

szabályozás jelentősen sértette a jogbiztonságot. 

Az új szabályozási rendben
5
 a 18. életévüket betöltött uruguayi lakosok három 

legális úton juthatnak hozzá marihuánához. Személyes használatra, illetve a családtagok 

közötti megosztást megengedve, a növények regisztrálása után, maximum hat tő 

                                                 
4
 Az egyes kábítószer-politikai megközelítésekről lásd: Lévay Miklós–Ritter Ildikó 2016. 518-552., 

544-546. o. 
5
 A 19.172-es törvény 
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marihuána nevelhető a felhasználó otthonában, melyek éves termése nem haladhatja 

meg a 480 grammot. Lehetőség nyílt „Kannabisz Klubok” alakítására legalább 15, 

legfeljebb 45 taggal. Ezek a szervezetek maximum 99 tő marihuánát nevelhetnek, de az 

éves termésből az egyes tag csak 480 grammot vihet el személyes használatra.  

 

6. A marihuána Kanadában 

 

Kanadában, a common-law rendszerek hagyományainak megfelelően egy bírói ítélet 

indította meg az orvosi felhasználású marihuána dekriminalizálását, még az 

ezredfordulón. Az R. v. Parker
6
 ügy középpontjában álló Parker több évtizede 

szenvedett epilepsziás rohamoktól: számos műtéten esett át, és több kezelésben is 

részesült, azonban semmi sem javított állapotán. Végső próbálkozásként elkezdett 

marihuánát fogyasztani, amely jelentősen csökkentette a rohamok gyakoriságát. Mivel 

legális módon nem tudott hozzáférni marihuánához, saját maga kezdett el kendert 

termeszteni. 1997-ben letartóztatták, majd 2000-ben megszületett a jogerős döntés 

Parker ügyében. Ítéletében Ontario tartomány fellebbviteli bírósága megállapította, 

hogy alkotmányellenes a kábítószerek olyan szabályozása mely nem tartalmaz kivételt 

az orvosi célú felhasználásra. Az ítéletet egy évre felfüggesztették, hogy lehetősége 

legyen a törvényhozásnak megfelelően módosítani az érintett törvényt. Mivel ez nem 

történt meg, 2001-ben a kannabisz birtoklásának tiltása azok tekintetében, akik orvosi 

célból használják, megszűnt.  

A döntést számos fontos határozat követte:  

 2003: R. v. J.P.
7
 ügyben a bíróság a Parker ügyre utalva kijelentette, hogy 

ameddig nem születik alkotmányosan elfogadható szabályozás az orvosi 

felhasználásról, a tiltó szabály ilyen felhasználókra nem alkalmazható. 

 2007: R. v. Long
8
 ügy, melyben a bíróság az állam kötelező feladataként írta le 

az orvosi marihuánához való hozzáférés biztosítását, amennyiben 

alkotmányosan akarja szabályozni azt.  

 2016: Allard et al v. Regina
9
 ügy. A bíróság a 2014-ben átalakított orvosi 

felhasználást szabályozó programot alkotmányellenesnek mondja ki. Az ítélet 

kihirdetését hat hónapra felfüggesztik, hogy elegendő időt adjanak az államnak a 

szükséges változtatások meghozatalára.  

Az élvezeti célú marihuána-fogyasztás szabályozott rendszerének kialakítása felé 

vezető úton jelentős előrelépést jelentett a 2015-ös választás. A 2006 óta kormányzó 

konzervatív párt belső problémáit kihasználva a Liberális Párt nagyarányú győzelmet 

aratott, Justin Trudeau kormánya pedig nekilátott a kampányban megígért marihuána-

reformhoz. 2015-ös beszédében a miniszterelnök kinyilvánította elhatározását, a 

                                                 
6
 R. v. Parker, 2000 5762 (ON CA) 

7
 R. v. J. P. 2003 O.J. 1949 

8
 R. v. Long, 2008 64390 (ON SC) 

9
 Alard et al v. Regina 2016 FC 236 
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marihuánához való hozzájutást legalizáló, ellenőrző és egyben korlátozó szabályok 

létrehozására.
10

 

Az igazságügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, a közbiztonságért felelős 

miniszter, és a legfőbb ügyész megbízást kaptak ennek az elhatározásnak a 

végrehajtására. E célból 2016 júniusában bejelentették a marihuána szabályozásával és 

ellenőrzésével foglalkozó munkacsoport, a „Task Force” létrejöttét. A munkacsoport 

széleskörű országos konzultációba kezdett, a tartományok, a területek és a helyi 

önkormányzatok képviselőivel, szakemberekkel, érdekképviseleti szervekkel és 

munkáltatókkal, a lehetséges szabályozásról. 

A munkacsoport feladatait a „Cél: A legalizált, ellenőrzött és kontrollált marihuána” 

című kiadvány alapozta meg. Ez kilenc elérendő célt fogalmazott meg, a közegészség és 

közbiztonság, a gyermekek és fiatalkorúak védelme és a büntető-igazságszolgáltatás 

terén. Legfontosabb ezek közül: a 18 éven aluliak kábítószer-fogyasztásának 

megelőzése és a szervezett bűnözői csoportok marihuánával összefüggésben keletkező 

jövedelmének visszavágása. A kiadvány emellett részletesen ismertette a marihuána 

legalizálásával és szigorú ellenőrzésével kapcsolatos releváns információkat, 

tudnivalókat, a megfelelően informált társadalmi vita elősegítése érdekében.
11

 

A munkacsoport beszámolója végül 85 ajánlást fogalmazott meg, melyet a 

törvénytervezet megalkotásánál a jogalkotó végig szem előtt tartott.  

 

6.1. A C-45. törvény – a „Cannabis Act” 

 

A törvénytervezet 2017 áprilisában került a kanadai alsóház elé, és ugyanabban az 

évben, novemberben fogadták el. A felsőház előreláthatólag 2018 júniusában dönt a 

törvényről – ezek után már csak az uralkodói jóváhagyásra lesz szükség a 

hatálybalépéshez. 

A „Cannabis Act” a következő célokat kívánja elérni:  

 a fiatalkorúak marihuánához hozzáférésének csökkentése; 

 a fiatalkorúak védelme a marihuána reklámozásának tiltásával; 

 a marihuána egészségügyi kockázataival kapcsolatos közismeret növelése; 

 a marihuánával kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítása a törvényt 

megszegőkre kiszabott súlyos büntetések elrettentő erejével; 

 a közegészség védelme szigorú termékbiztonsági és minőségi előírásokkal;  

                                                 
10

 Johnston David: Making real change happen – Speech from the throne to open the first session of 

the fourty-second Parliament of Canada. 2015 
11

 Task Force on Marijuana Legalization and Regulation: Toward the legalization, regulation and 

restriction of access to marijuana – Discussion Paper. 2016  
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 felnőttek számára lehetővé tenni legális, biztosított minőségű marihuánához való 

hozzáférést és annak tartását; 

 a büntető-igazságszolgáltatás rendszerének tehermentesítése. 

A törvény értelmében a 18 év felettiek legfeljebb 30 gramm legális eredetű 

marihuánát birtokolhatnak közterületen. Az egy gramm szárított marihuánának 

megfelelő más termékek mértékeit a törvény melléklete tartalmazza. Fiatalkorúak 

legfeljebb 5 gramm szárított marihuána vagy annak megfelelő mennyiségű más termék 

birtoklása esetén helyszíni bírsággal sújtott szabálysértést követnek el. 5 gramm feletti 

birtoklás esetén a fiatalkorú bűncselekmény miatt büntetendő. 

A marihuána forgalmazása, illetve a forgalmazási célú birtoklás csak akkor 

törvényes, ha az a lefektetett szabályok szerint történik, tehát a forgalmazásra 

feljogosító engedély birtokában, vagy ha azt a tartományi, illetve területi szabályok 

engedélyezik. A fiatalkorúak védelmében a törvény új büntetőjogi szabályokat hoz létre 

a fiatalkorúak számára forgalmazók szankcionálására. 

Az országba behozatal és az onnan kivitel csak kivételes esetben lehetséges, az 

egészségügyi miniszter engedélyével, tudományos illetve orvosi célra. Az ipari 

felhasználású kender esetében külön engedélyre van szükség. 

A marihuána termesztése és marihuána termékek előállítása csak a törvényben 

meghatározott engedéllyel lehetséges. Ezen túlmenően felnőttek számára engedély 

nélkül lehetőség nyílik az otthoni termesztésére, legális eredetű magokból vagy 

palántákból. Lakásonként legfeljebb négy, maximum 100 cm magas növény 

termeszthető. Az így termesztett kenderből más termék is előállítható, például 

marihuána tartalmú étel, ital, amennyiben azok létrehozása során nem használnak fel 

veszélyes vegyi anyagokat. 

A fiatalkorúak védelme érdekében új, szigorú büntetőjogi szabályokat vezet be a 

törvény azokra az esetekre, amikor a marihuána előállításával, forgalmazásával és 

elosztásával kapcsolatos szabályok megsértésére fiatalkorút használ fel az elkövető. 

A törvény jelentős teret hagy az egyes tartományoknak, hogy bizonyos 

minimumszabályokon túl saját igényeiknek megfelelően alakítsák ki a részletes 

szabályozást. Így tartományi hatáskörben lehet finomítani a közterületi fogyasztásról, az 

adóztatás mértékéről, a bódult állapotban történő járművezetésről, a munkavédelmi 

előírásokról, illetve az adás-vételről szóló szabályokat.  

 

6.2. A reklámozás speciális szabályai 

 

A szabályozás értelmében a marihuána, illetve a marihuána-fogyasztással kapcsolatos 

termékek, szolgáltatások reklámozása – bizonyos kivételektől eltekintve – tilos. A 

marihuánával kapcsolatos reklámok tartalma csak a termékkel kapcsolatos 

információból állhat, például: THC, CBD szint, az előállítás módja, a termesztés során 

alkalmazott rovarirtó szerek, illetve egyéb felhasznált anyagok. Lehetőség nyílik 
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márkanevek alkalmazására, illetve márkanév alapú promócióra, de csak olyan helyen 

ahol legálisan nem jelenhet meg fiatalkorú. 

A törvény értelmében a reklámozás nem megengedett, ha alapos okkal feltételezhető, 

hogy az fiatalkorúak számára csábító, fogyasztásra buzdító hatású lenne. Tilos a hamis, 

a félrevezető, vagy a megtévesztő reklám alkalmazása, valamint a támogató 

üzenetekkel, illetve híres személyek, karakterek vagy állatok ábrázolásával való 

promóció. 

A törvény lehetővé teszi termékminták megosztását az előállítók között, azonban 

más célból tilos ilyen mintát megosztani. Ugyancsak tiltott minden olyan játék, sorsolás, 

szerencsejáték vagy verseny, amelyben a részvétel marihuána vásárlásához van kötve. 

A marihuána, illetve a marihuánával kapcsolatos egyéb termékek csomagolása és 

címkézése tekintetében a dohánytermékekre már hatályban levő szabályokat kell 

alkalmazni. A csomagolás és a címkézés mint reklámhordozó, nem tartalmazhat 

megtévesztő, félrevezető vagy hamis információt. 

Szintén a gyermekek védelmét célozza az a szabály, hogy külön engedély hiányában 

tilos marihuánát, illetve azzal kapcsolatos terméket úgy forgalmazni, hogy azt fiatalkorú 

személy láthassa. 

 

6.3. A „legális, jól szabályozott kender termelés” 

 

A Cannabis Act rendszerében az egészségügyi miniszter feladatkörébe tartozik a kender 

termesztésével kapcsolatos engedélyek kiadása, felfüggesztése, megváltoztatása és 

visszavonása. Az engedély kiadása, valamint már kiadott engedély megújítása 

megtagadható, illetve visszavonható az engedély ha: 

 a kiadás, a megújítás vagy a változtatás kockázatot jelentene a közegészségre, 

közbiztonságra; 

 hamis, hamisított vagy félrevezető kérelmet nyújtottak be; 

 a jelentkező az utóbbi 10 évben megsértette a tervezett törvényt, vagy a 

kábítószerekkel kapcsolatos más törvényt. 

A marihuána előállításával kapcsolatos szabályozás előírásainak célja, hogy 

megakadályozza a marihuána illegális piacra kerülését, illetve garantálja az előállított 

termék minőségét és így védje a fogyasztók egészségét.  

A termelés feletti további ellenőrzés céljából az egészségügyi miniszter a további 

jogkörökkel rendelkezik. Ennek keretében a miniszter kötelezheti az engedéllyel 

rendelkező személyt, hogy: 

 szolgáltasson információt a felmerülő, közegészséget, illetve közbiztonságot 

érintő, kérdésekben, illetve szabálykövető magatartásának igazolása érdekében; 

 folytasson vizsgálatokat a felmerülő, közegészséget, illetve közbiztonságot 
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érintő kérdések tisztázása, illetve a szabálykövető magatartás igazolása 

érdekében; 

 hívja vissza a forgalmazásból azt a marihuána terméket, amely a közegészséget, 

illetve közbiztonságot veszélyezteti. 

Ezek mellett a szabályozás lehetővé tenné egy országos követő rendszer létrehozását, 

amely a magtól az eladásig követné a termék útját, és így segítené megakadályozni azt, 

hogy illegális eredetű marihuána kerüljön forgalomba, vagy, hogy legálisan termesztett 

marihuána kerüljön az illegális piacra. 

 

7. Összegzés 

 

Ugyan a kanadai reform még csak „papíron” létezik, de az eddig végzett munka már 

fontos tapasztalatokkal szolgált. Az Egyesült Államokkal ellentétben, ahol alulról, 

tagállami szintről indult be az élvezeti célú marihuána-fogyasztás reformja, itt központi 

beavatkozásról van szó. Uruguay, ahol korábban Kanadához hasonlóan a kormány 

elhatározásának köszönhetően történt meg a reform, komoly figyelmeztető példát adott. 

Ott ugyanis, a megfelelő előkészítés hiányában, az állampolgárok többségének 

elutasítása mellett vezették be az új szabályokat, és így annak gyakorlati megvalósulása 

sok tekintetben megbukott.  

Kanadában ezzel szemben már az első pillanattól kezdve ügyeltek arra, hogy a lehető 

legszélesebb körben valódi konzultációt folytassanak a lakossággal, illetve 

érdekképviseleti szervekkel. Ezen túl pedig folyamatosan kiemelt figyelmet fordítottak 

olyan kritikus és magas érdeklődéssel övezett kérdésekre, mint a gyermekek védelme, a 

bódult állapotban történő járművezetés vagy a munkavédelmi szabályok: ennek is 

köszönhetően a törvénytervezetet a lakosság többsége támogatja.
12

 Minderre tekintettel 

a marihuána élvezeti célú használatának engedélyezése ártalomcsökkentő elemekkel 

ötvözött legalizálást jelent majd.  
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*** 

 

MARIJUANA REFORM IN CANADA – THE CANNABIS ACT 

 

Since 2012 a new approach to the marijuana question is getting more and more traction 

in the very country that started the so called „war on drugs” – the United States.  

This new way aims to fully regulate all the ascpects of marijuana from planting the 

cannabis plant, to the proccessing of the final product, and consumption. 

After the Liberal party won the Canadian federal election in 2015, Prime 

Minister Justin Trudeau announced that a Task Force was being created to discuss a 

jointly suitable process for decriminalizing marijuana in Canada for personal use. After 

extensive work on April 13, 2017, Bill C-45, with the short title Cannabis Act, was 

introduced to Parliament, which would allow for individuals 18 and over, the possession 

and use of 30 grams of marijuana. If the Bill is passed, Canada will become the first 

western country to have a fully regulated marijuana market – and the implications of 

this cannot be overstated enough. 

 


