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keztében ismét a negatív kép éledt föl, a muszlimokat a szent helyeket meggyalázó kegyet
len barbárokként nevezve meg. A későbbi leírások egészen a hetedik keresztes hadjára
tig azonban már kifejezetten pozitív hangvételűek voltak, ami annak is köszönhető, hogy 
az ekkoriban készült munkák zöme a lovagi közönségnek íródott, és ezekben a vallási 
aspektusok nem foglaltak el központi helyet. Adódtak még negatív hangvételű, klasz
szikusnak mondható jelzőkkel dolgozó írások, például Baibars szultánról, de az ekkorra 
már több évszázados kulturális, diplomáciai és katonai kapcsolatok lehetővé tették, hogy 
a muszlimokra nem az apokalipszis népeként és kiirtandó pogányként tekintsenek, mint 
1095-ben, hanem tiszteletreméltó ellenfélre, akikben ugyanúgy megtalálhatók az erények 
és hibák, mint európai vetélytársaikban. 

A könyvet rövidítésjegyzék, majd egy huszonkét oldalas bibliográfia, egy hely- és név
mutató zárja.

Niels Brandt munkája értékes új adaléka a középkori török- és iszlám-képet elemző 
szakirodalomnak. Az eseményeket kontextusukba helyezve mutatja be és elemzi azt a 
pozitív képet is, ami nem csupán jelen volt a korszakban, hanem meghatározó jelenséggé 
vált a keresztesek, illetve az európai szerzők számára. A könyv fontos a keresztes hábo
rúkat eszme-, illetve hadtörténeti szempontból vizsgáló kutatók, illetve érdeklődők szá
mára, ugyanakkor kiváló írás azok számára is, akik a kora újkori iszlám- és oszmán-kép
pel foglalkoznak, mélyebb ismeretekre téve szert annak XI–XIII. századi előzményeiről.
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A kötet tanulmányai előadásként a Kenti Egyetem konferenciáján hangzottak el 
Canterburyben 2012-ben, amelyet az akkor még posztgraduális szerkesztők szervez
tek meg. A bevezető fejezetben Jan Vandeburie (Università degli studi Roma) az ötödik 
keresztes hadjárat historiográfiáját tekinti át. Az időpont akár sorsszerűnek is tekinthető, 
hiszen a hadjárat legalaposabb és talán egyetlen jelentős monográfiájának (1986) szerzője, 
James M. Powell az előző esztendőben (2011) hunyt el – ezért ajánlották a könyvet az  
ő emlékének. A hadjárattal, annak ellenére, hogy az egyik leghosszabb és számos részsi
kert elérő vállalkozásnak tekinthető, az első tudományos feldolgozás csak 1887–1888-ban 
született meg Hermann Hoogeweg tollából. A többek által lebecsült Reinhold Röhricht 
mindmáig használható segédletet bocsátott a kutatók rendelkezésére, ami után hosszas 
évtizedeket kellett várni, hogy Thomas C. van Cleve tárgyalja az eseményeket Setton 
1969-es kézikönyvében. Powell monográfiája után hosszabb szünettel mára egymás után 
jelennek meg a monográfiák, így a II. Frigyesről (Marcello Pacifico, 2012.) vagy János, 
Jeruzsálemi királyról (guy Perry, 2013.). Végül a szerző is figyelmezet arra, hogy a hadjá
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rat nem szakítható el a közel azonos időben történt portugáliai és balti keresztes akcióktól, 
miként ezeket már a második hadjárat esetében is együtt vizsgálják a kutatók.1

A kötet következő nagy fejezete a pápa és császár szerepét vizsgálja a keresztes had
járat menetének alakulásában. III. Honorius pápa keresztes ideológiáját levelei tükrében 
árnyaltan mutatja be Pierre-Vincent Claverie (Université de Paris I). Thomas W. Smith 
(Trinity College, Dublin) szintén III. Honorius tevékenységével foglalkozott. A pápa, miu
tán elődje halála után átvette a hadjárat irányítását, mindvégig folyamatosan figyelemmel 
követte az eseményeket. A hadjáratot magát semmiképpen sem irányította, sokkal inkább 
az egyháziak adóztatása, az utánpótlásra való buzdítás, legátusával és a Kelettel való 
kapcsolattartás alkotta tevékenységi körét. Arról nem a pápa tehetett, hogy a résztvevő 
uralkodók nem maradtak végig a hadszíntéren, s általában az elhúzódó hadjárat során a 
résztvevők gyakran váltották egymást. A pápai tervek és levelek ellenére a hadjárat meg
induláskor javasolt ciprusi találkozó nem valósult meg. Mivel II. András és Honorius 
1217 folyamán váltott leveleket, meglehet, hogy együttesen igyekeztek János Jeruzsálemi 
királyt kész tények elé állítani, s azért tervezhettek még a vele való találkozás előtt egy 
stratégiai egyezetést. 

Smith utal korábbi tanulmányára, miszerint2 III. Honorius sokáig II. Andrást akarta a 
keresztes had élén látni. Ezt bizonyítaná, hogy János királyhoz 8, míg a magyar királyhoz 
23, igaz Frigyeshez 36 levelet írt. A magyar uralkodó támogatásnak a jele lehetett, hogy 
az első haditanácsot a megérkezés után a magyar király sátrában tartják. Jánossal szem
ben a ciprusi királynak korábban is voltak nézeteltérései, s nem lehet véletlen, hogy 1217 
végén a magyar és ciprusi uralkodó együtt távozik a keresztes táborból. A pápa azonban 
már régebbről is a császári keresztes hadjáratban bízott, s különleges kapcsolatot ápolt 
Frigyessel, még ha János örmény trónigényét annak 1220-as eltávozásakor támogatta is. 
Ennek jele volt Frigyes 1220. évi császári koronázása és annak támogatása, hogy elvegye 
János leányát, Izabellát. 

A fenti gondolatsort folytatta guy Perry (University of Leeds), egy János király és 
II. Frigyes császár viszonyára vonatkozó, eddig mellőzött forrás elemzésével és közlésé
vel. Ennek hátterében a Damietta elfoglalása utáni viták álltak: kinek a fennhatósága alá 
kerüljön a város. Frigyes táborban lévő német hívei kivártak volna, míg Pelagius legá
tus az Egyháznak tartotta volna fenn. A kényszernek engedve végül Pelagius is belegye
zett, hogy a császár megérkezéséig János legyen a város ura. Valószínűleg közvetlenül ezt 
követően, 1219. november 12-én kelt János király Frigyesnek címzett két másolatban is 
fennmaradt levele. Ebben Frigyest keresztes fogadalma beváltására próbálja rávenni, eldi
csekedve az elért hadi sikerekkel, így azzal, hogy a szorult helyzetbe került ellenfél lerom
bolta és elhagyta Tabor várát, s talán Banjászt is említi, Jeruzsálem falainak lerombolásá
val együtt. Részletesen közli a muszlimok ajánlotta fegyverszünet feltételeit, miközben a 
levél azt sugallja, hogy a keresztesek vezére maga János. 

A kötet következő nagy fejezete a keresztes prédikációkkal és propagandával foglalko
zik. Bernard Hamilton (University of Nottingham) János pap közismert témájára tér visz

1  Lásd ismertetésünket: The Second Crusade Holy War on the Periphery of Latin Christendom. Ed. Jason 
T. Roche, Janus Møller Jensen. Brepols Publishers, Turnhout, 2015. Hadtörténelmi Közlemények, 130. (2017) 
1. sz. 243–246. o.

2  Thomas W. Smith: Between Two Kings: Pope Honorius III and the Seizure of the Kingdom of Jerusalem 
by Frederick II in 1225. Journal of Medieval History, 41. (2015) 1. sz. 41–59. o.
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sza tanulmányában. A rejtélyes személyre és királyságára a keleti keresztények története 
adja meg a választ, akikkel, így az örményekkel, grúzokkal a pápák megpróbáltak együtt
működni a hadjárat során. A helyszínen tartózkodó Jacques de Vitry egyenesen úgy vélte, 
hogy több keresztény él Keleten, mint muszlim. Ennek része volt János pap országa, aki
nek a Bizánci császárhoz írott fiktív levele az 1160-as években vált ismertté Európában.  
A szerző szerint a fiktív alak mögött az abesszin keresztény királyságot kell keresni, mely
nek követei nem is olyan régen nagy feltűnést keltve jelentek meg Kairóban, ajándékot 
hozva a kopt pátriárkának. A forrásokban szereplő mitikus Dávid király és János pap tör
ténete sajátos módon vegyült, s ehhez az Örményországot 1220–1221 fordulóján megtá
madó mongol hadak ismerete is csatlakozott. Egyfelől a támadás megakadályozta, hogy 
az örmények segítséget küldjenek Damiettához, másfelől azonban a muszlimok és a szír 
területek megtámadása miatt a korabeliek egy része kereszténynek gondolta őket és szö
vetségest reméltek bennük. 

Barbara Bombi (University of Kent) írásában azt vizsgálta, hogy a muszlimok térí
tése, s különösen Szent Ferenc egyiptomi fronton való 1219-es megjelenése mennyiben 
volt hatással a hadjárat folytatására, s mennyiben jelenthette esetlegesen a fegyveres harc 
alternatíváját. Szent Ferenc saját írásaiban soha nem tett említést erről az eseményről, 
s csak Celanoi Tamás Vita primájában tűnik fel elsőként a történet, míg a történetírók 
között Jacques de Vitrynél. A szerző számon tartja Bokody Péternek Szent Ferenc fres
kóival, azon belül „Ferenc a szultán előtt” képével foglalkozó tanulmányát is.3 Jessalynn 
Bird (Dominican University, River Forest, IL) eddig ismeretlen, az V. keresztes háború 
korából származó szermó-gyűjteményre hívta fel a figyelmet (Bibliothèque Nationale, 
nouv. acq. lat. 999.), melynek forrásai a prédikátorok számára kézikönyvként és minta
gyűjteményként szolgálhattak. 

A kötet történeti szempontból legérdekesebb tanulmányát Alan V. Murray írta 
Egyiptom stratégiai helyéről az 1099 és 1221 közötti keresztes hadjáratok történetében. 
A látszólag távoli Egyiptom keresztes haditervekben való feltűnése csak a laikus olva
sót lepheti meg, a nyugatiak már az első hadjárat óta tudatában voltak e terület jelentősé
gével. A szeldzsuk törökök elleni szövetség reményében a siita Fátimidák követsége már 
1097/98 telén megjelent a keresztesek antiochiai táborában, amit aztán követett egy máso
dik is, javaslatot téve a szentföldi területek megosztására, s a Szíriától délre eső területek 
biztosítása fejében a szenthelyekhez szabad átjutást ígérve. Az események azonban más 
irányt vettek, s nem kis szerencsével a keresztes erők 1099 augusztusában legyőzték a 
túlerőben lévő Fátimida csapatokat Ascalonnál. Az ellenségeskedések azonban folytatód
tak, mivel Tírosz és Ascalon továbbra is Fátimida kézben maradt, sőt 1102-ben a ramlai 
csatában a keresztényekre érzékeny csapást mértek, miközben két másikban a frankok 
kerültek ki győztesen. A déli és keleti szárny biztosítása azonban megkerülhetetlen volt a 
kereszteseknek, ezért látott hozzá I. Balduin 1116-ban Montréál várának építéséhez, majd 
1118-ban az első nagyobb – ha nevezhetjük nagynak a néhány százfős csapatot – támadó 
hadjárat keretében a sínai partok mentén egészen az antik Pelusiumig hatolt (al-Faráma). 
A merészebb stratégiai tervekben már szerepet játszott az itáliai városállamok flottáinak 

3  Bokody Péter: Idolatry or Power: St. Francis in Front of the Sultan. In: Promoting the Saints: Cults and 
Their Contexts from Late Antiquity until the Early Modern Period. Ed. Ottó Gecser etc. Budapest, CEU Press, 
2010. 69–81. o.
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állandó jelenléte, valamint a zarándokok és potenciális keresztesek folyamatos beáram
lása a frank területre. A nyugatiak tengeri fölényt a szárazföldivel szemben viszonylag 
hamar megszerezték, s nemcsak az 1101, 1102 és 1105-os egyiptomi támadások elhá
rításában, hanem Tirosz 1124-es elfoglalásában is szerephez jutottak az itáliai hajók, 
utóbbi esetében a velencei flotta. A nyugati flotta éppen az ostromlott városba utánpót
lást szállító egyiptomiakra mért döntő vereséget. Végül az utolsó palesztinai arab erős
ség, Ascalon 1153-ben esett el, a keresztények javára fordítva a korábbi erőviszonyo
kat. I. Amalric király idejében a század közepén öt hadjáratot indítottak Egyiptom ellen,  
s mivel a Fátimidákat fenyegette a szunnita Ajjubidák támadása, jó alkalmat láttak a terü
let elfoglalására. A nagy támadásra 1169-ben került sor, mely valóban jelentős létszámot 
mozgatott meg, s a bizánci tengeri erőkkel együttműködve törtek előre Damiettáig. Sok 
tekintetben az 1219-es akció főpróbájának is tekinthető volt. A hadjárat idején a nyugati 
flotta bizonyította szállító kapacitását, elsősorban professzionális lószállító hajóival. Az 
ajjúbida sereggel végül is nem bírtak, a flotta sem győzte a sereg ellátását. Szaladin és a 
vele megjelenő mamelukok vették kezükbe az események irányítását, ami végül a keresz
tes háborúk legnagyobb súlyú katonai vereségébe, az 1187-es hattini tragédiába torkollott. 
A keresztényeknek Egyiptom elleni tengeri razziái azonban megmaradtak, s bármikor el 
tudtak küldeni néhány hajót zsákmányolni Damietta kikötőjéig. A hajózási technika köz
ben tovább tökéletesedett, s a Damietta és Akkó közötti 200 kilométer, amit az utánpót
lást szállító hajóknak meg kellett tenni, egyáltalán nem tűnt jelentős akadálynak. Ebbe a 
képbe illik, hogy a keresztesek szinte kivétel nélkül a tengeri utat választották a XIII. szá
zadban, a korábbi szárazföldivel szemben, bár a szelek és áramlatok sok kockázatot jelen
tettek. Az, hogy az V. keresztes hadjárat idején János király és Lipót három nap alatt leért 
Palesztinából Damiettához, még inkább kivételesnek tekinthető.

Kenneth Scott Parker (University of London) azt a kérdést vizsgálta, hogy az egyip
tomi keresztények támogathattáke a kereszteseket. Köztudomású, hogy a keresztesek 
keleti tartózkodásuk során legalább kilenc helyi keresztény felekezet tagjaival kerültek 
kapcsolatba, a melkitáktól a koptokig. Külön fejezetet érdemelne, hogy a pápai politikai 
mennyire és milyen módszerekkel próbálta meg őket Róma fősége alá téríteni, már ahol 
persze erre lehetősége nyílott. A részleteket illetően nem tudunk meg túl sokat, de érde
kes, hogy Az alexandriai kopt egyház pátriárkáinak története című arab és kopt nyelvű, 
többszörösen folytatásokkal kiegészített mű szerint a frank király csapatai (aki talán való
ban II. Andrással azonosítható) Akkó mellett Raharban a melkitákra és szír kereszté
nyekre bíztak négy sebesült katonát. A magyarok eltávozása után azonban az arabok meg
ölték őket – a helyi keresztények nem tudták ezt megakadályozni. A király, visszatértekor 
értesülvén erről, a falu (melkita) papjának hasát felvágatta, a környéken lakókat foglyul 
ejtette és kifosztotta a területet, majd Akkó felé távozott. Érdekes, hogy ugyanez a for
rás örökítette meg – vélhetően – II. András érkezését is, 160 hajóval, majd a partraszállás 
után tartott szemlén négyezer lovagról és 90 ezer gyalogosról ír.4 AlKámil szultán tole
ráns politikájának haszonélvezői voltak a keresztények is, még ha másodrangú alattvalók 
is maradtak. Az ötödik keresztes hadjárat során Damietta ostroma alatt az egyházaikat 

4  Vö.: History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria I–IV. Ed. B. Evetts. (Patrologia 
Orientalis 3/2.) Paris, 1906–1915. Itt: 3. k., 2. rész, 210–215. o. (https://sites.google.com/site/demontortoise2000/
hist9-htm, a letöltés időpontja: 2017. március. 15.)
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súlyos károk érték az ellenük forduló araboktól, igaz, a latinok damiettai győzelmük után 
helyi keresztényeket nem ejtettek fogságba. A modern történészek a forrásokat elemezve 
inkább arra hajlanak, hogy a helyi keresztények óvatosan és fenntartással reagáltak a lati
nok érkezésére, s nem egy esetben adták tanújelét a muszlim kormányzattal való lojalitá
suknak. A koptok a damiettai vereség után ismét magukra találtak, és az események hosz
szabb távon nem váltak a kárukra.

Az egyiptomi szent helyekre történt zarándoklatokat vizsgálta E. J. Mylod (University 
of Leeds), megállapítva, hogy ezek jelentősége a kortársak előtt nyilvánvaló volt. Hosszabb 
szünet után a XII. században a Sínai félszigeten is megjelennek a latin zarándokok, köz
tük olyan személyek, mint I. Barbarossa Frigyes követe, Strassburgi Burchard, akinek 
leírását Lübecki Arnold krónikája őrizte meg számunkra. Az V. keresztes hadjáratot nép
szerűsítő egyházi szerzők aztán erre, a szent helyek biztonságának garantálására alapoz
ták az egyiptomi hadjárat jogszerűségét is, így Jacques de Vitry és Oliver von Paderborn, 
vagy Thietmar 18 másolatban fennmaradt útleírása. A hadjárat kudarcát követően is élénk 
maradt az érdeklődés, s nem véletlen, hogy a más vonatkozásban is többször emlegetett 
Philippe Mousket 1241 körüli krónikájában is Egyiptom változatlanul a Szentföld részét 
alkotja. 

Az elbeszélő forrásokat bemutató tanulmányok sorában elsőként Ernoul és Eracles, 
Tyroszi Vilmos ófrancia fordításának kapcsolatát elemezte Peter Edbury (Cardiff 
University). Az előbbi 8, utóbbi 45 középkori kéziratban maradt ránk, s a kettő szorosan 
összefügg azáltal, hogy Tiroszi Vilmos munkája eredeti záró éve, 1184 után Ernoul szö
vegét vették át.

Az V. keresztes hadjárat a hadjáratok kritikusainak is bizonyítékokat szolgáltatott, 
amint azt a francia trubadúr Saint-Quentin talán már 1221-re elkészült Jérusalem se plaint 
et li pais című műve igazolja. A szerzők, Ester Dehoux (Université de Lille), Amandine 
Le Roux (LAMOP, Paris) és Matthieu Rajohnson (Université Paris Ouest) következteté
sei szerint nemcsak a hadjárat vezetését, egyes változatokban a Judásként ábrázolt és bitó
fát érdemelő Pelagius legátusi tevékenységét kritizálják, a muszlimok által kínált béke 
elmulasztását, hanem kritikában részesítik a fogadalom pénzbeli megváltásának lehető
ségét, miközben a világi harcosok bátorsága és önfeláldozása képezi a pozitív ellenpontot.

Nicholas Coureas (Cyprus research Center, Nicosia) egy névtelen szerző ciprusi kró
nikáját mutatta be, amely utolsó velencei tulajdonosáról nyerte az Amadi nevet. A kró
nika fő forrása a már említett Eracles szövegcsalád, s az elemzésben éppen a két szöveg 
közötti eltérésekre hívja fel a figyelmet. Damietta ostromának érdekes részleteit állítja 
elénk a szöveg, a minta-kézirathoz képest apró változtatásokkal. Lényeges apróság, hogy 
a hadjárat elején tartott akkói haditanácskor nem említi, hogy János király is jelen lett 
volna II. András sátrában. Ennek hátterében talán az állhat, hogy I. Hugó ciprusi és János 
jeruzsálemi király már 1213 óta feszült viszonyban voltak. II. András a résztvevők közül 
Hugóhoz került a legközelebb, s nem véletlen, hogy amikor eltávozott a magyar király, 
Hugó Tripoliig vele tartott.

Az egyes európai királyságok szerepének bemutatására három esettanulmányban 
olvasható. Karol Polejowski (Uniwersytet gdański) a Német Lovagrend V. keresztes had
járatra visszavezethető népszerűségét és terjeszkedését vizsgálja francia területen (1218–
1258). Az egyiptomi harcok során a lovagrend elismerésre méltó módon állt helyt és vett 
részt a harcokban, működtetett egy tábori kórházat, s 1218 májusában maga a nagymester, 
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Hermann von Salza is a helyszínre érkezett. A drámai hevességű 1219. nyári harcokban a 
francia kontingens mellett harcolnak, ami a rendkívül nagyszámú, francia területről szár
mazó adományban nyilvánult meg. Támogatásuk mértéke olyan mértékű volt, hogy az 
1250-es évekig még egy francia rendtartomány megszervezése is felmerülhetett, ám vál
tozott a helyzet, s a templomosokkal és a johannitákkal nem tudtak versenyben maradni.

A magyar olvasók számára különösen érdekes Hrvoje Kekez (Katolikus Egyetem, 
Zágrábi Történeti Intézet) tanulmánya arról, hogy a Babonicsok elkísérték-e II. Andrást 
a keresztes hadjáratra. A Babonicsokról írt disszertáció (2012) szerzője írásának közép
pontjában II. András jól ismert, eredetiben is fennmaradt oklevele áll, amelyet a magyar 
kutatás Pauler gyula, Karácsonyi Sándor és Szentpétery Imre óta hamisnak tekint. 
Meglepő módon a szerző erről a példányról nem tud, csak annak 1352-es átírásról,  
s úgy gondolja, hogy hitelességét Nada Klaić vonta először kétségbe5 A szerző alapjá
ban a magyar nemesség szóbeli kultúrájával érvel, ami hosszabb távon is megőrizhette az 
ősök emlékezetre méltó cselekedeteit. Persze, a hamis okleveleknek is van forrásértéke,  
s különösen azoknak nem birtokadományokra, kiváltságokra vonatkozó részei őrizhettek 
meg hiteles történeti információkat. Ugyanakkor az oklevélben említett „nova donatio”. 
az Orsiniektől való származás emlegetése óvatosságra int, nemkülönben a kíséret magas, 
250 főnyi száma. A tanulmány értékes része azonban az útvonal rekonstruálása, miköz
ben a magyar szakirodalomban a király látogatásának és a zágrábi székesegyház felszen
telésének egybeesése meglepő módon háttérbe szorult. Nem különben érdekes, hogy a 
Babonicsoknak az 1330-as posadai csatában való szereplését leíró oklevelet is minden 
további nélkül hitelesként kezeli, noha az a Képes krónika felhasználásával készült nyil
vánvaló hamisítvány.6

Pål Berg Svenungsen (University of Bergen) a hadjáraton való lehetséges norvég rész
vételt tárgyalja. A részvétel lehetősége adott, hiszen 1101 óta a norvégok rendszeresen 
részt vettek a szentföldi zarándoklatokban és hadjáratokban (1108, 1152, és a III. keresz
tes hadjárat). Ingi királyuk 1217-ben felvette ugyan a keresztet, de hamarosan elhalálo
zott. Ennek ellenére kisebb kontingensek útra kelhettek, bár marad efelől bizonytalanság. 
Azonban a feltételezések ellenére sem valószínű, hogy a Sigurd-vezette csapat szárazföldi 
úton, így Magyarországon át vonulva csatlakozott volna II. Andráshoz a dalmát partokon. 
Ebben a kérdésben a Stájer rímes krónika állítása nem bizonyul perdöntőnek. Egy másik 
csapat hajón próbálkozott, de vissza kellett fordulniuk. A Nidarosiak két hajójáról már 
biztosabb hírünk van, az egyiket Akkónál, a másikat Damiettánál említik. A résztvevők 
száma legfeljebb 200 körül mozoghatott, amit meglepő módon neveznek az izlandi forrá
sok egy „nagy utazásnak”.

A jól szerkesztett kötet remekül összefoglalja a kutatás jelenlegi állását a keresztes 
hadjáratot illetően, s számos olyan szempontot felvet, eddig számunkra nem ismert for
rásra utal, amit a hazai kutatás hasznosíthat a későbbiekben.

Veszprémy László

5  Krešimir Kužić: Hrvati i križari križarski pohod hrvatsko–ugarskog kralja Andrije II. i austrijskoga 
vojvode Leopolda VI. iz 1217. godine s osvrtom na dodire Hrvata s križarskim pohodima. Zagreb, Hrvatski 
Institut za Povijest, 2003. könyvében még sokkal kritikusabb. Itt jegyezzük meg, hogy feltételezésük szerint 
a horvát királyi koronát is magához vette a magyar király és a Szentföldön, más kincsekhez hasonlóan, azt is 
értékesítette.

6  Anjoukori Oklevéltár, 14. kötet. Szerk. Almási Tibor – Kőfalvi Tamás. Budapest–Szeged, 2005. 613. sz.


