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RECENZIÓ

Bakos Áron

Hubert L. Dreyfus: On the Internet.  
Routledge, New York–London, 2009.

Hubert Lederer Dreyfus kötete a Thinking in Action című sorozatban jelent meg, 
melyben aktuális társadalmi, kulturális kérdések, átfogó jelenségkörök kisebb lé-
legzetű, filozófiai szempontú bemutatása kap helyet. A könyv ennek megfelelően 
röviden, mégis kiterjedt filozófiai ismeretanyagot felhasználva értékeli az internet 
használatából következő lehetséges szociokulturális változásokat.

A mű filozófus szerzője korábban a mesterséges intelligencia lehetőségeit és kor-
látait elemző, kritizáló írásaival, az 1972-ben megjelent What Computers Can’t Do: 
The Limits of Artificial Intelligence és az 1992-ben közreadott What Computers Still Can’t 
Do: A Critique of Artificial Reason című könyvekkel kapcsolódott a technológiai, szá-
mítástechnikai változások kérdéseihez. 2001-ben jelent meg tollából az internettel 
foglalkozó kötetének első kiadása. A könyv első megjelenéséhez képest a 2009-ben 
átdolgozott szöveg – ahogy arra Dreyfus az előszóban maga is reflektál – kevésbé 
borúlátó, következtetéseit a szerző több ponton revideálta, s emellett a kötetben 
egy új fejezet is helyet kapott, melyben a virtuális társas érintkezési közegeket, kö-
zelebbről a Second Life (2003) című online játékot vizsgálja.

A könyv második kiadása, az előszót és a következtetéseket nem számítva, össze-
sen öt fejezetre tagolódik. A szerző az első fejezetben, korábbi témájához kapcso-
lódva, a mesterséges intelligencia és az interneten keresztüli információ-hozzáférés 
korlátait elemzi. E szakaszban Dreyfus módosította eredeti pesszimista prognózisát, 
hiszen az internetes keresőrendszerek fejlődésével a növekvő információtömegben 
való tájékozódás nemhogy nem lehetetlenült el, hanem éppen ellenkezőleg, jóval 
egyszerűbbé vált. A második fejezetben Dreyfus a távoktatás fogyatékosságait és 
hiányosságait mutatja be, mindezt a fizikai jelenlét hiányára visszavezetve. A har-
madik fejezetben a szerző figyelmeztet a testnélküli tapasztalatok elégtelenségére, 
és rámutat a testnek az emberi interakcióban betöltött ismeretalkotói, tájékozódást 
segítő szerepére. A negyedik fejezetben az internetet a nyilvános szféra kiterjedé-
seként írja le, s Kierkegaard nyomán kifejti, hogy a sajtóhoz hasonlóan az internet 
aláássa a feltételekhez nem kötött elköteleződéseket, végeredményben nihilizmus-
hoz vezetve. Végezetül az ötödik, újonnan beemelt fejezetben a fenti tételek érvé-
nyesülését konkrétabb közegben ábrázolja, illetve a fizikai érintkezés hiányának 
következményeit már nemcsak az egyén, hanem a közösségszerveződés szintjén is 
vizsgálja.
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A mű egyik kulcsfogalma kétségtelenül a test. A szerző a fogalmat nemcsak fizikai 
értelemben használja, hanem beleérti „hangulatainkat, melyek a dolgokat fontossá 
teszik számunkra, helyünket egy bizonyos összefüggésben, ahol valós dolgokkal 
és valós emberekkel kerülünk kapcsolatba és a számos módot, amely kitesz minket 
a csalódásnak és kudarcnak, ahogy a sérülésnek és a halálnak is” (4. o.). Meglátása 
szerint az internet elsődleges hatásaként a test háttérbe szorul. A fenomenológia ku-
tatójaként, elsősorban Maurice Merleau-Ponty gondolataira támaszkodva, a testet 
kulcsfontosságúnak tartja a világról alkotott tudásunk kialakításában. A távoktatás 
személytelensége, a fizikai hely hiánya, az internet hozta mindenütt jelenlevőség 
lehetősége, a virtuális terek névtelen érintkezési felületei, az online játékok testet 
imitáló közegei közötti kapcsolatot a szerző gondolatmenetét követve a test hiánya 
jelenti, melyből az következik, hogy valós, elmélyült ismeretek e közegben nem 
szerezhetőek. A testben való létezés olyan információrendszerezési potenciállal 
bír, melyet a mesterséges intelligencia, a keresőmotorok mechanikus, statisztikai 
alapokon nyugvó rendszere nem képes leképezni, a testi, fizikai közegben való 
érintkezés pedig olyan információtöbbletet ad, amelyet a virtuális közegben való 
találkozás nem pótolhat és modellálhat.

Ahogy a test nincs jelen a leírt közegekben, úgy a szerző szerint nemcsak az isme-
retformálás, de a tapasztalás, a jelenlét sem lehet egyenértékű a valós világban szer-
zett benyomásokkal. Mindez azt jelenti, hogy nem pusztán a releváns és irreleváns 
elválasztása problémás a horizontálisan egymás mellé rendeződő információtö-
megben, hanem a valós tapasztalatok, kihívások, kockázatok, sikerek, kapcsolatok, 
a világos határokkal és korlátokkal rendelkező, helyhez kötött identitás megélése 
sem lehetséges az interneten. Ahogy valós ismeret, úgy valós kötődések, elkötelező-
dések sem alakulhatnak ki a világhálón.

A szerző okfejtését, meglehetősen pesszimista, de legalábbis erős fenntartáso-
kat megfogalmazó gondolatmenetét az internet elterjedését követő, a kilencvenes 
évekig meglehetősen élénk vita kontextusában helyezhetjük el, ami az internet le-
hetséges pozitív és negatív társadalmi, kulturális hatásai körül folyt. Dreyfus e vitá-
ban nyilvánvalóan az aggályokat és veszélyeket megfogalmazó, semmint a pozitív 
változásokban bízó kutatók közé tartozik. A szerző által választott résztémák is fő-
ként olyan területeket fednek le, melyek közéleti, tudományos viták kereszttüzében 
álltak. A távoktatás, mellyel a szerző behatóan foglalkozik, kétségtelenül az egyik 
legnagyobb várakozásokkal kísért területe volt a digitális forradalomnak. A vitában 
Dreyfus arra az álláspontra helyezkedik, hogy a fizikai ottlét hiányában, a mester je-
lenléte és vezetése, a „kultúra stílusának” (44. o.) elsajátítása nélkül csak jártasságot, 
de – Arisztotelész fogalmával élve – gyakorlatias bölcsességet nem szerezhetünk. 
Dreyfus a tanulási folyamatot hat szintre felosztó modelljében csak az első három 
szint az, amelyben a test nélkülözhető. Mivel a következő fejezetben arra jut, hogy a 
különböző technológiai megoldásokkal a test fizikai jelenléte nem helyettesíthető, 
így összességében a távoktatás meglátása szerint sosem léphet a hagyományos okta-
tás helyébe, legfeljebb – figyelmeztet a szerző – a minőségi elvek feladásával.
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Dreyfus gondolatmenete összességében könnyen követhető, érvelése és állás-
foglalása világos. A szerző ugyanakkor témáját, saját borúlátó vízióját igazolandó 
meglehetősen egyoldalúan mutatja be az internet világát. Az, hogy az internet ne-
gatív vagy pozitív hatással van-e a társas kapcsolatokra, máig erősen vitatott kérdés. 
A szerző mégis csak olyan vizsgálatokat idéz, amelyek a negatív hatásokra mutatnak 
rá, az eredmények vitathatóságára pedig egyáltalán nem reflektál.

A szöveg módszertanilag sem kifogástalan, így például kérdéses, hogy egy szá-
mítógépes játék hatásainak, működésének megértéséhez a legjobb forrás valóban a 
játék hivatalos útmutatója-e, amikor a konkrét programról, de más hasonló prog-
ramokról is számos kiváló leírás és elemzés érhető el. Továbbá Dreyfus bár maga is 
kijelenti, hogy nem az érdekli, ami aktuálisan van, hanem ami lehetséges (102. o.), a 
játékot elemző fejezet első felében mégis az előbbit próbálja leírni. A virtuális világ 
bemutatásakor az útmutatóra való támaszkodás még akár elégséges is lehetne, ami-
kor azonban mindenféle empirikus ismeretet nélkülözve a játékban való részvétel 
aktuális motivációi között a fizikai elszigeteltséget és a fizikai visszavetettséget em-
líti (94. o.), az érvelés és a további következtetések rendkívül megalapozatlanná, 
gyakorlatilag légből kapottá válnak. Kétséges, de a szerző által semmiképpen sem 
bizonyított, hogy a résztvevők számára a játék pusztán a kísérletezés terepe, koc-
kázatvállalástól és elköteleződéstől mentes világ lenne. A szöveg e ponton némileg 
didaktikus is, ahogy a szerző Franklin Roosevelt, Itzak Perlman és Stephen Haw-
king példáját állítja az olvasó elé, mint akik nem menekültek virtuális sikerekbe, 
hanem fogyatékosságuk ellenére, küzdelmek árán valós sikereket értek el (98. o.). 
Azonban a fejezet második részében a gondolatmenet újra érdekfeszítővé válik: a 
szerző karteziánus alapon a lehetségességről, az érzelmek visszaadásának, a valós 
testi jelenlét visszaadásának kérdéséről értekezik a háromdimenziós digitális tér-
ben zajló online szerepjátékok kapcsán.

A kötet összességében tehát egy világos, elsősorban az egzisztencializmus és a 
fenomenológia megfontolásaira építő érvelést vezet végig. Az internet használatá-
nak különböző területeit érinti a szerző, mégis egészében az internetről alkot véle-
ményt. Az internetben elsősorban a testtől való elszakadás lehetőségét látja, és fi-
gyelmeztet annak veszélyeire. A tudás architektúrájának megváltozásáról szóló első 
fejezet nemcsak témájában, de a revideált végkövetkeztetés kicsengésében is eltér 
a többi fejezettől, amelyek egzisztenciális aggályokat fogalmaznak meg az internet 
térnyerésével kapcsolatban.

A filozófiai megalapozottság kétségtelenül a szöveg legnagyobb erőssége, a szer-
ző elsősorban Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger és Merleau-Ponty gondolatait 
használja fel meggyőző, eredeti módon érvelése felépítésében. Az olvasóban ugyan-
akkor kétségek merülhetnek fel azzal kapcsolatban, hogy valóban a szerző által 
választott megközelítés-e a legalkalmasabb módja az internet leírásának. Ahogy az 
inter net mindinkább a mindennapok részévé és egyre differenciáltabb jelenségvi-
lággá válik, úgy válik egyre nehezebbé általános érvényű megállapításokat tenni a 
természetéről és használatának következményeiről. A résztémák valójában olyan 
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kérdéseket érintenek, amelyek könnyen alátámaszthatóvá teszik a mű koncepció-
ját, bár hosszan lehetne sorolni az internet használatának olyan vetületeit, melyek 
empirikus alapon kérdőjelezik meg Dreyfus elgondolásait. Emellett az internet 
elterjedtségéből következik, hogy napjainkban a lehetséges következmények meg-
vitatása helyett talán fontosabb az aktuális használat hatásainak vizsgálata. Mind-
azonáltal a világos szerkezetű, olvasmányos kötet következetes érvelést fogalmaz 
meg az internethez fűződő optimista várakozásokkal szemben, megfontolandó 
szempontokat sorakoztat fel az internet használatának lehetséges következménye-
ivel kapcsolatban, és továbbgondolandó módon jelöli ki a digitális fordulat helyét 
a nyugati kultúrtörténetben. A kötet a magyarországi tudományos eszmecserében 
is megtalálhatja helyét, hiszen a könyvben felvetett témák tárgyalásában az esély- és 
veszélydiskurzus hazánkban fontos szerepet tölt be.1

1 Vö. Szécsi Gábor: „Kommunikáció és közösség a virtuális távolság korában”. In Karikó Sándor 
(szerk.): Közösség és instabilitás, Budapest, Gondolat, 2008, 31–45.; Csepeli György – Prazsák Gergő: 
„Internetezők játékai”. Jel-kép XVI, 2010/1–2. 19–37.; Talyigás Judit (szerk.): Az internet a kockázatok 
és mellékhatások tekintetében, Budapest, Scolar, 2010.; Balázs Géza: „Az internet filozófiájához: retori-
kai megközelítés”. In Bárdosi Vilmos (szerk.): Tegnapi filológiánk mai szemmel: az MTA Modern Filológiai 
Társasága tudományos konferenciájának előadásai, Budapest, 2010. október 27-28., Budapest, Tinta, 2011, 
15–20.; Biró A. Zoltán–Gergely Orsolya (szerk.): Ártalmas vagy hasznos internet: A média hatása a 
gyermekekre és fiatalokra. Csíkszereda, Státus, 2013.; Gabos Erika (szerk.): A média hatása a gyermekekre 
és fiatalokra VII. Budapest, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2013. Továbbá 
lásd még Z. Karvalics László: „Az internet és az ő kutatása – friss kihívások, pontosabb feladatok.” 
In Dessewffy Tibor – Fábián Zoltán – Z. Karvalics László (szerk.): Internet.hu: A magyar társadalom 
digitális gyorsfényképe 2, Budapest, Gondolat–Infonia, 2005, 9–13.; Z. Karvalics László: Fogpiszkáló a 
hálózaton, Budapest, Prím, 2010, 70–79. „A könyv története és a digitális fordulat” c. szekció előadásai 
a „Tudomány és könyv a 21. században” című tudományos ülésen, MTA, 2014. november 6. Az elő-
adások videóit lásd itt:

 http://videotorium.hu/hu/events/details/1559,A_konyv_tortenete_es_a_digitalis_fordulat
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Formai kéréseink szerzőinkhez

A szöveget Word formátumban, rtf kiterjesztéssel kérjük elektronikus úton megkül-
deni a következő címre: orpheusnoster@googlegroups.com. Általában maximum 
1 szerzői ív (40 000 leütés szóközökkel, jegyzetekkel, bibliográfiával együtt) ter-
jedelmű cikkeket várunk, de ennél jelentősen rövidebb cikk közlését is szívesen 
vállaljuk. Recenziók esetében a várt terjedelem körülbelül 5–10 000 leütés. 

A szöveget a lehető legkevesebb formázással kérjük. A főszövegben használt 
alapbetűtípus 12 pontos Times New Roman legyen, a lábjegyzetben 10 pontos 
Times New Roman. Ha a szöveg különleges fontkészletet is igényel, kérjük csatolni 
a fontkészletet, valamint a cikket pdf formátumban is. A főszöveget sorkizártan, 1,5-
es sortávolsággal, a bekezdések elején behúzás nélkül kérjük; a lábjegyzetet sorki-
zártan, szimpla sortávval.

Hivatkozásokat lábjegyzetben és nem végjegyzetben kérünk. Külön irodalom-
jegyzék, bibliográfia a tanulmány végén nem feltétlenül szükséges, de szívesen 
vesszük, különösen, ha egy szerzőtől több művet is idéznek. Ilyen esetben javasol-
juk a jegyzetekben a szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozást. Ha nincs 
külön irodalomjegyzék, az első alkalommal való idézést teljes formában kérjük, 
utána pedig szerző és évszám alapján történő rövid hivatkozással. Kérjük, az i. m. 
hivatkozást csak abban az esetben használják, ha az adott szerzőtől csak egy művet 
idéznek. Kereszthivatkozások ne legyenek. 

A szerző vezetéknevét kiskapitálissal kérjük, folyóiratcikk, könyvfejezet címét 
idézőjelek között, normál betűvel, folyóirat, könyv címét dőlt betűvel.

Hivatkozások teljes lábjegyzetben:

– könyvek, könyvfejezetek esetében
Szerző: Cím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.
Szerző: „Fejezetcím”. In Uő: Könyvcím, Kötetszám, Kiadás helye, Kiadó, Év-

szám, Hivatkozott oldalak.

– gyűjteményes kötetek és bennük megjelent írások esetében
Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, Kiadó, Évszám.
Szerző: „Cím”. In Szerkesztő – Szerkesztő (szerk.): Cím: Alcím, Kiadás helye, 

Kiadó, Évszám, Hivatkozott oldalak.

– folyóiratcikkek esetében
Szerző: „Cím”. Folyóirat címe, Évfolyam római számmal, Évszám/Sorszám. Hi-

vatkozott oldalak. 
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– heti- és napilapokban megjelent cikkek esetében
Szerző: „Cím”. Lap címe, Évfolyam, Lap száma, Évszám. Hónap. Nap. Oldal-

szám.

Hivatkozások rövid lábjegyzetben:

– egy szerző egy művének használata esetén
Szerző: i. m. Hivatkozott oldalak.

– egy szerző több művének használata esetén
Szerző (Évszám): Hivatkozott oldalak.

– az előző lábjegyzetben hivatkozott irodalom másik szövegrésze esetében
Uo. Hivatkozott oldalak.

Minden esetben pontos irodalmi hivatkozást kérünk, megjelölve a kezdő és záró 
oldalszámot (tehát nem 230sqq. formában), a kettő között gondolatjellel [–]. Kér-
jük, az oldalszámot csak abban az esetben egyértelműsítsék p. (pp.) betűkkel, ha 
az idézett mű jellegéből (katalógus, képkötet) következően egyébként nem volna 
világos, hogy oldalszámról van szó. Internetes hivatkozások esetén kérjük ellen-
őrizni, hogy az idézett oldal elérhető-e még, s kérjük a hivatkozás, ill. az ellenőrzés 
dátumát is feltüntetni.

Kérjük, klasszikus auktorok idézésénél ne alkalmazzanak kiskapitálist. Az auk-
torok nevét és műveik címét lehet a szakmában bevett rövidítésekkel külön magya-
rázat nélkül alkalmazni. Tudományos közéletünkben kevéssé ismert folyóiratok, 
sorozatok, kézikönyvek címét vagy ne rövidítve írják, vagy az irodalomjegyzék (il-
letve ennek hiányában a cikk) végéhez csatoljanak rövidítésjegyzéket.

Az idegen nyelvű, latin betűs kifejezéseket és idézeteket kérjük dőlt betűvel 
szedni, a görög, héber, kopt és szír idézeteket a megfelelő betűvel (más nyelvű szö-
vegeket is szívesen látunk eredeti írásmóddal). Kérjük, hogy ne külön görög, héber 
stb. betűkészletet használjanak, hanem unicode betűket (ha egyes ékezetes betű-
ket az alapbetűtípussal nem tudnak létrehozni, Palatino Linotype betűt ajánlunk)! 
Dőlt betűs idézet elején és végén nem szükséges idézőjelet használni. Ha az idézet 
zárójelen belül szerepel, a zárójel is legyen dőlt.

A görög neveket a szerző szándéka szerint tudományos vagy magyaros (az Aka-
démiai Helyesírásnak megfelelő) átírásban, egy cikken belül következetesen kér-
jük. Kérjük, görög neveket – latin auktor idézését kivéve – ne írjanak át latinosan 
(pl. Achilles, Homerus).

Képek esetén a képaláírásokat a szöveg legvégén beszámozva kérjük megadni.  
A képeket ne ágyazzák be a dokumentumba, hanem külön képfájlban, a lehető leg-
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Formai kérések szerzőinkhez

nagyobb méretben és felbontásban (min. 1000x1000 pixel) küldjék, és a szöveg-
ben jelöljék meg, hová szerkesszük be azokat.

A tanulmányokhoz kérünk kb. 10–15 soros angol, német, francia, olasz vagy la-
tin nyelvű rezümét a cikkel közös fájlban, a szöveg végén. Kérjük, hogy szerzőink 
nevük mellett adják meg a következő információkat: születési év; tudományos fo-
kozat; a tudományág, melynek művelőjeként a „Számunk szerzői” rovatban szeret-
nék magukat azonosítani; oktatási-kutatási hely. Recenziók esetében a recenzeált 
mű minden könyvészeti adatát kérjük a cikk címében, ill. alcímében megadni.

A korrektúrát a Word Eszközök menüjének Változások követése gombja alatt a Módo-
sítások elfogadása vagy elvetése lehetőségnél, az Elfogadja, ill. Elveti gombokkal az adott 
helyen jelezve kérjük vissza.
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Guidelines for Our Authors

Authors should submit Word or rich-text files (written in a recent version of 
MSWord) to the email address <orpheusnoster@googlegroups.com>. Articles and 
essays should not normally exceed 40 000 characters (including spaces, notes, and 
bibliography), however The Editorial Board welcomes much shorter manuscripts, 
too. Book reviews should be between 5 000 and 10 000 characters in length.

The following general rules should be followed: text alignment is left and right 
justified (centered text); non-indented paragraphs; use as little formatting as pos-
sible, and italics where appropriate; do not add extra space between paragraphs; 
if using special fonts and characters, font file(s) and a copy of the manuscript in 
PDF format should be sent to the given email address. Main text: Times New Ro-
man 12-point type; line spacing is 1.5. Footnotes: Times New Roman 10-point type; 
should not be separated by a full blank line; line spacing is single. 

Use footnotes, not endnotes (i. e. eliminate from the main text unnecessary 
bibliographical data or parenthetical references to sources). Give complete bib-
liographical information the first time a work is referenced (opening and closing 
pages of an article, then the specific pages referred to, using the bare number only, 
no „p.” or „pp.”) and also give an individual footnote for each detail to be docu-
mented. Subsequent citations should use a short reference; decide on a standard or 
clear abbreviation for use after the first occurrence, but avoid complicated or ugly 
acronyms. The title of an article in journal or collection should be in single quota-
tion marks. The title of a journal or book (including collections) should be in italics.

Cross-references should be avoided. References should not be necessarily gath-
ered into a bibliography at the end of the manuscript. In that case the author’s name 
and the year of publication should be given in the subsequent mentions (in foot-
notes only).    

Manuscript references include the location of documents, description and folio. 
Online references should include URL and followed by the date accessed in square 
brackets.

Quotations should be given within single quotes (use double quotes only inside 
single quotes). Longer ones of more than three lines should be indented as a sepa-
rate paragraph without quotes. Foreign-language texts in Roman type should be 
in italics. For non-Roman texts (Greek, Hebrew, Coptic, Syrian, etc.) use Unicode 
fonts. 

Figures (tables, illustrations, photos and other artworks) should not be embed-
ded in the text, but submitted separately in JP(E)G or TIF format; properly cropped 
line drawings should have a resolution of at least 600 dots per inch, greyscale and 
colour of at least 300 dots per inch at their final size. Colour figures should be sup-
plied in CMYK (not RGB) colours.
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Put placeholders into the text to show where the image should appear. Type 
these placeholders on their own line, flush left, and bracketed (e.g., [Table 1]). Fig-
ure captions (with source information) should be numbered, for easy reference, 
and listed at the end of the document.

The manuscript should be followed by an abstract of 15 lines maximum (i.e. in 
the same document) in one of the following languages: English, German, French, 
Italian, or Latin, and accompanied by the Author’s name, year of birth, academic 
degree, current or preferred discipline, and place of employment/research. In the 
case of book reviews the title should be followed by full bibliographic information.

Proofs will be sent via email to the Authors for checking. Changes to the text 
should be made by enabling Word’s change-tracking mode (under the ‘Review’ 
tab), and by accepting or rejecting the Editor’s modifications. Corrections should 
be returned to the Editorial email address.
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A folyóiratot a következő boltokban lehet kapni

L’Harmattan Könyvesbolt
Írók Boltja
Gondolat Könyvesház
Ráday Könyvesház
Párbeszéd Könyvesbolt
ELTE TTK-TÁTK Hallgatói Bolt
Budapesti Teleki Téka
Pécsi Antik Kft. Könyvesboltja (Szent István Könyvesbolt)
ELTE Eötvös Kiadó jegyzetboltjai
Nyitott Műhely

Megrendelhető az orpheusnoster@googlegroups.com címen.
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Következő számunk tartalmából

Bangha Imre
Indiai napló 2011-2012 

Tüskés Anna
A cinóber piros madár. Bálint Endre, az illusztrátor 

Nemes István
Vallásosság Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek esperességeiben 1829-ben 

Salah Rana
Konstruált terek identitásképző szerepe a Sinistra körzetben

Kovács Eszter (ford.) 
Montesquieu: A gótikus stílusról 

Fülöp József (fordítás, előszó)
Georg Simmel: A lélek üdvösségéről 

Frazer-Imregh Monika (ford.)
Pápai Páriz Ferenc: A híres gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-Kollégium alapítása 
és története (részlet)

Zila Gábor
Ván Benjámin: Szilády Áron élete. Szerk. Szakál Aurél, Budapest, k.n. 2012.
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