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A megértés szabadösvényei

Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány  
és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben

Annak fényében, hogy a követke-
ző évben, 2021-ben lesz Pilinszky János születésének századik 
évfordulója, különösen üdvözlendő Mártonffy Marcell Pilinsz-
ky-könyvének nagy ívű, elmélyült áttekintése, amelyben a szer-
ző finoman árnyalt, integratív szempontrendszer következetes 
érvényesítén keresztül próbál meg hozzáférni ahhoz a poétikai-
teológiai hozadékhoz, ami az életművet a 21 . század olvasói-be-
fogadói feltételrendszerében is érvényessé, megszólíthatóvá és 
egy dialógusteremtő megértési esemény lehetséges terévé teszi . 
Bár a kötet címe szerint Pilinszky publicisztikai munkáit, esszéit 
állítja vizsgálatának középpontjába, a tanulmányok, a kérdezés 
kíváncsiságának tág horizontjából fakadóan, az értelemfeltá-
ró munka során gyakran vonják be hatókörükbe Pilinszky lírai 
munkásságát . Az esszék világából a lírai életműre való folya-
matos kitekintés a szerző részéről az értelmezői érdekeltséget 
alapvetően meghatározó, tudatos döntés, amelynek jegyében a 
tanulmányok „mély elkötelezettséggel” keresik a különböző 
transzfigurációs szinteken megvalósuló, különböző műfajisá-
gú és érdekeltségű szövegek közt a szerzői tudat szerkezetének 
azokat az elidegeníthetetlen, közös jegyeit, melyeket az életmű 
teremtő, innovatív, a történő jelen számára folytatható tapaszta-
latként felmutat . 

Mártonffy Marcell könyve a kritikai diskurzus észjárását és 
gondolkodásformáit alkalmazva próbálja megtalálni a Pilinsz-
ky-életmű értelmezésének optimális keret- és feltételrendszerét, 
hogy mind a publicisztikai művek, mind a lírai alkotások kisza-
badulhassanak és levegőhöz jussanak a Pilinszky-recepció ko-
rábbi, gyakran szűkítő, egyoldalú (néha esztétikai és ideológiai 
előítéleteket is mozgósító) olvasatainak szorításából . A minden-
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kori olvasatok és értelmezések történetiségének és értelemterem-
tő potencialitásának szemléletalakító tudatában Mártonffy úgy 
rögzíti saját szövegeinek gondolkodói eseménytörténetét, hogy 
abból világossá válik az értelmező tevékenység elsődleges axi-
ómája: minden megértés alakulástörténete valójában az önmeg-
értés történetét építi és írja tovább: „A költő esszéinek olvasása 
döntően hozzájárult irodalmi és teológiai érdeklődésem formá-
lódásához . Az újraolvasás fázisaiban és főként újabb olvasmá-
nyaimnak köszönhetően a látásmódjával való feltétlen azonosu-
lás egyre inkább átadta a helyét a továbbgondolás késztetésének, 
számos tekintetben távolságtartó ítéletalkotásnak, esetenként 
korábbi belátásaim felülvizsgálatának .” (11) Az egyes tanul-
mányok új szempontokat felmutató, eddig nem vizsgált össze-
függéseket láttató szellemi horizontja éppen a történő megértés 
újjáíró munkájának gondolkodási hozadékából fakad, abból az 
elkülönböződésből, ami a tárgyra irányuló kitartó kíváncsiságot 
kiteszi az idő mindenkor szubverzív munkájának . A személyes 
gondolkodástörténet horizonttágulásával összefüggésben a Pi-
linszky-életmű lehetséges kontextuális vetületeinek nagy len-
dületű mozgásba hozatala dinamizálja annak a kérdésnek az el-
mélyült vizsgálatát, amely centrális kérdése az egész életmű 21 . 
századi elhelyezhetőségének: „Miként rajzolható ki az a látóha-
tár, amely Pilinszky János verseinek értelmezésében egyidejűleg 
juttat érvényre a jelenkori diskurzusrendekhez kapcsolódó nyel-
vi-poétikai, filozófiai és teológiai szempontokat?” (63) 

A három szempontrendszer egyidejű érvényre juttatása 
mellett a tanulmányok kitüntetetten tartják szem előtt Pilinsz-
ky világértésének és magának a szövegbeszédnek azt az etikai 
aspektusát, ami a Pilinszky-szövegekben a szenvedők sorskö-
zösségének keresésében létesülő szóban nyílik meg . A tanul-
mányokban kirajzolódó gondolkodás tétjeit már a címadás is 
felmutatja, amennyiben – egyfelől – egymásra olvassa a bibli-
kus hagyomány és a történelmi tapasztalat egymással szemben 
közömbös vagy konfrontatív elbeszélésformáit, és – másfelől – 
mindezt azoknak az esszéknek a terepén teszi a vizsgálat tárgyá-
vá, amelyeket a Pilinszky-recepció a lírai alkotásokkal szemben 
többnyire egyfajta nyelvi-poétikai és világképi deficit hordozói-
ként mutat fel . A cím által kijelölt eszmélődés koordinátarend-
szerének centrumát a felvetett kérdésekben rejlő irányultságok 
közös kíváncsisága adja . Hogyan illeszkedik bele Pilinszky 
szerzői és gondolkodói világa az Auschwitz utáni, „holocaus-
tot túlélt erkölcsiség tragikus világtudásának” (Kertész Imre) 
antropológiájába, nyelvi-poétikai következményrendszerébe, 
teológiájába és történelemértelmezésébe? Mártonffy szerint a 
Pilinszky-életmű szellemtörténeti jelentősége abban a roppant 
jelentőségű feladatvállalásban gyökerezik, amelynek keretében 
szinte egyszemélyben próbálja meg kimunkálni az Auschwitz-
esemény következtében beálló hagyománytörés traumájában a 
történő történelemmel számot vető, érvényes teológia beszéd 
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praxisát, másrészt a jelentés nyelvi létesítésének eredeti forma-
eljárásain keresztül poétikájának középponti kérdésévé teszi a 
transzcendencia mondhatóságának problematikáját . 

A Katolikus historizmus és apokrif magánbeszéd című tanulmány 
részletes elemzéssel mutatja be a harmincas években kikristályo-
sodó teológiai diskurzus nagy narratíváját, mely önmaga legiti-
mációjának biztosításaként a világháború árnyékában is gyanút-
lanul görgeti tovább az üdvtörténeti elbeszélés önmagára záruló 
hagyománykészletét . Ennek a valóságvesztéstől fenyegetett nar-
ratívának az érzékenységét a század második felében sem éri el 
a történelemben megmutatkozó mérhetetlen szenvedés meg-
nyilatkozásainak (radikális rossz), a koncentrációs univerzum 
tapasztalattömegének a tradiciófolytonosságot helyreállíthatat-
lanul megszakító realitása . Pilinszky esszéi egy olyan teológia 
reflexiós közegében szólalnak meg tehát, amelynek emlékezetét 
és tudatát, üdvhirdető elkötelezettségét nem állította próba elé 
a történelem azonosíthatatlan és integrálhatatlan eseményva-
lóságának nyomasztó kényszere . Az időtlen igazság katolikus 
felekezeti retorikájával szemben Pilinszky esszéiben a jelen tör-
ténéshorizontja által megszólított értelem magánbeszédének út-
keresésekor éppen az a tét, hogy az új kérdések miként formálják 
a beszélő saját azonosságát . Hiszen „az új kérdések elkerülhe-
tetlenné teszik a válasznélküliség kettős nullpontját: ha maga a 
dolog ellenáll a megértésnek, akkor a benne és általa történő ön-
megértés is csak kezdeti és újrakezdődő állapotában gondolható 
el” . (103) 

Az „apokrif magánbeszéd” jelentésszerkezetében hangsú-
lyos elem a kinyilatkoztatás szórabírhatóságának csupán apokrif 
eshetősége, ami abból a belátásból fakad, hogy a bibliai-teológiai 
tradíció kínálta értelemadás nem képes kielégítően megválaszol-
ni a történelem érvényteleníthetetlen szenvedéstapasztalatában 
drámai erővel megfogalmazódó kérdéseket, ezért csak a kérdé-
sek radikális újrafogalmazásával (a nullpontról) szóra bírható 
válaszpotenciál adhatja vissza a teológiai hagyományban gyö-
kerező hitbeszéd érvényességét . Ahhoz, hogy Pilinszky a hitha-
gyomány újszövetségi alapszövegeinek emlékezetét alkalmassá 
tegye a történelem befogadására, a hitbeszéd egészen különböző 
regisztereit mozgósítja, s ezzel mintegy legitimálja a műfajilag 
teljesen más módon szerveződő szövegek együttes vizsgálatát . 
A megértés temporális szerkezetéből fakadóan a jelentésterem-
tő idő benyomulása a valóságértelmező-transzfiguráló tudatba 
szükségképpen kiveti a beszédet a tekintélyi szövegek eviden-
ciarendszeréből, és nyelvi praxisát a hagyomány által kínált, 
kéznéllevő jelentések folyamatos meghaladására kényszeríti . 
Mártonffy Marcell szerint idő és történetiség kölcsönösségének 
értelemteremtő jelenléte Pilinszky írásaiban legalább részben 
leszerelheti a kritikának azokat a fenntartásait, amelyek szerint 
a Pilinszky létértelmező figyelmének természetét metaforizáló 
„mozdulatlan elkötelezettség” fogalmában valami megszólítha-



tatlan, önmagára fordított és önmaga bizonyosságába zárt ref-
lexió nyer kifejezést . Mártonffy a jelentés mélyreható analízisé-
vel dinamizálja a fogalom látszólag statikus jelentéshorizontját: 
„Pilinszkynél a »mozdulatlan elkötelezettség« állapota önmaga 
ellentétét is magában hordozza: a teremtés művében való terem-
tő részvétel megismerő mozgását és a teremtés időbeliségének 
megragadásához nélkülözhetetlen eloldottságát . A teremtő kép-
zelet engedelmessége voltaképpen az engedelmes szabadság 
oxymoronja jegyében értelmezhető, amennyiben nem az aláve-
tettség feltekintő várakozásában időzik, hanem a teremtés cent-
rumáig történő előrehatolás imperatívuszát követi .” (83) Ebben 
az értelemben a Pilinszky publicisztikájában kirajzolódó teológi-
ai paradigmaváltás kísérlete a keresztény üdvtörténet elbeszélé-
sét a 20 . század botrányának jelenidejűségébe olvasva teszi úgy 
végiggondolhatóvá, hogy a krisztusi megváltástörténet fókuszát 
a compassio határtalan okumenéjére helyezi át . A compassio ki-
kerülhetetlen vállalásából fakadóan Pilinszkynél a szenvedés 
magyarázatokat elhallgattató mértéke – egyben a teodícea meg-
válaszolatlan kérdése – a művészet felekezeti determinációjának 
felszámolásával nyitja rá az alkotó nyelv modalitásait a határ-
talan szolidaritás bibliai „parancsolatára” . Mártonffy szerint Pi-
linszky gondolkodásának ezen tágassága, univerzális nyitottsá-
ga az esszék szemléleti horizontját folyamatosan differenciálja 
saját szilárd felekezeti referenciaközegétől . 

A kötet szinte minden tanulmányában helyett kap Pilinszky 
művészetteológiájának, teopoétikájának leírási kísérlete . A kötet 
a vallásos költészet modernitás utáni feltételrendszerének vizs-
gálatán keresztül próbálja meg elhelyezni Pilinszky esztétikájá-
nak a jelenkori líraértés horizontjában is termékeny szemléleti 
hozadékát . E tekintetben a kötet vizsgálódásának kiindulópont-
ja az a belátás, hogy irodalom és teológia diskurzusának késő 
modernkori viszonyváltozása folytathatatlanná tette azt a ko-
rábban természetes együtt-működést és együtt-hatást, amelyet 
a kulturális jelentésteremtésben a logosz evidenciája biztosított . 
A nyelven megszólaltatott hitélmény, hittapasztalat, a nyelvbe 
vont transzcendencia létesítésének és befogadásának feltétel-
rendszerét radikálisan felforgató modernitás utáni tapasztala-
ti horizont lényegi kihívások elé állította a lírai beszédnek ezt 
a mély gyökerezettségű szólamát, melynek létmódját – éppen a 
hagyományba való verbális beágyazottságából fakadóan – olyan 
belső feszültségek, ambivalenciák alakítják, amik a megértő ol-
vasás jelentésteremtő aktivitásával szemben legitimációs problé-
mákként artikulálódnak . 

Mártonffy Marcell kötetében az Inkarnáció – Pilinszky művé-
szetteológiájáról című tanulmány foglalkozik legrészletesebben 
Pilinszky esztétikájának azon összetevőivel, amelyek a Pilinsz-
ky-versek poétikai természetét mélységesen jellemzik és megha-
tározzák . Köztudott, hogy publicisztikájában a költő saját eszté-
tikai felfogását az „evangéliumi esztétika” fogalmával ragadta 
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meg, mely terminológia eleve úgy pozícionálja a poiésis praxisát, 
hogy az irodalmi/költői beszédet az evangélium emlékezetébe 
gyökerezteti, ugyanakkor az evangéliumi emlékezet középpont-
jában álló megtestesülés-eseményt a nyelvi létesülés radikális 
nyitottságában, a mélypontba való visszavetettségében szólaltat-
ja meg . Mártonffy szerint Pilinszky létérzékelése számára már 
korán világossá válik, hogy az a katolikus, felekezeti költészet, 
amelyben korábban a konfesszionális lírai hitbevallás artikuláló-
dott, folytathatatlan hagyománnyá üresedett a transzcendencia 
líranyelvi létesítése számára . 

Ebből a nézőpontból tehát Pilinszky költészete és a katolikus 
irodalom viszonya annak ellenére is kérdésessé válik, hogy ver-
seiben felhasználja a biblikus képi-nyelvi hagyomány örökségét, 
és sokkal inkább a századelőn induló katolikus irodalmi hagyo-
mány megszakítását dokumentálhatja, s egy új hatástörténet 
kezdőpontjaként válik értelmezhetővé . Az új kezdőpont státu-
sza abból a poétikai felismerésből fakad, hogy az a koordináta-
rendszer, amelyet a kultúra írt az ember antropológiai pozíciója 
köré, többé már nem biztosítja az otthonosság és a tájékozódás 
értelemteremtő vonatkozásait, tehát a modernitás utáni emberi 
léthelyzet megragadása a nyelv és az esztétikai létesítés új, au-
tentikus formáinak kimunkálására kényszeríti az alkotó szelle-
met . „A többszörösen paradox kérdés – amelynek megvilágítá-
sa és talán megválaszolása Pilinszky teoretikus fejtegetéseinek 
legbensőbb szándéka – az, hogy a megtestesülés egyszerisége 
miként épülhet be a költői beszéd időbeliségébe; s hogyan gon-
dolható el a művészet szakrális funkciója abban a korban, amely 
felszámolta küldő és küldött kapcsolatának és általánosságban a 
vallásos művész küldetésének az üdvtörténeti elbeszélés töret-
lenségében megalapozott feltételeit, amely tehát a költői beszéd 
vallásos elkötelezettségét csak a lét semmisségének, abszurditá-
sának lehetséges élményével szembenézve, a jellétesítés és a meg-
értés ellentmondásos szabadságának tudomásulvételével együtt 
teszi elgondolhatóvá .” (81) Mártonffy Marcell szerint az evan-
géliumi esztétika érvényre juttatásának erőforrásaként tételezett 
teremtő képzelet az alkotás és teremtés együvé tartozásának bi-
zonyosságából lendül munkába . Pilinszky számára a művészet 
mint létesítés, létrehozatal a teremtő képzelet munkája, műve, 
amelynek során a valóság egy új megtestesülésben és beteljesü-
lésben, azaz helyreállításban áll elő . Pilinszky krisztocentrikus 
történelemszemléletének poétikai hozadéka az, ahogy a költő a 
műalkotás eredetét és rendeltetését értelmezi az inkarnációban 
önmagát kiüresítő Krisztust végső mintául választva . Eszerint a 
művészet a bűnbeeséssel megromlott, testiségre hajló kreatúra-
lét, az emberi inkarnáció helyreállítása, az édeni állapot vissza-
nyerésére tett kísérlet . Az inkarnáció fogalmában az Isten ember-
ként való megmutatkozásán túl „a jelentett visszavonulásának 
következményeképpen önmaga hitelesítésére képesített jel” (a 
kenószisz üdvtörténeti eseménye) kommunikációs potenciálja 
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is hangsúlyosan áll elő . Ez a szó, a nyelv működésmódjára vo-
natkozó utalás a poiésis praxisát azzal a közösségi etikai felelős-
séggel ruházza fel, mely a kinyilatkoztató szónak a megszólító 
emberi beszédbe való feloldódásából fakad . Azaz a megtestesü-
lés-esemény egy olyan elővételező emlékezés szerkezetében vá-
lik konstitutív tényezővé, mely tudatában van a leküzdhetetlen 
temporális differenciának . E belátásból is fakad, hogy Pilinszky 
számára az alkotás nem egy megvilágosodás-esemény verbális 
rögzítése, hanem az emlékezet munkáját dinamizáló, s a „be-
szélgetés” formáját elnyerő megértés kinetikus eseménye: „A 
művészet valami ilyen: megkeresni azt a személytelen és forró 
attitűdöt, amellyel ugyanakkor zavartalanul és mindenfajta ki-
rekesztés nélkül és ugyanakkor nagyon személyesen mindenki-
vel szót válthatok .” (Beszélgetések Pilinszky Jánossal) Ahogyan az 
inkarnációban a szó a végtelen szeretet önátadási formájaként 
áll elő, úgy a művészetben a szeretet teljességére törekvő logosz 
emberi megnyilatkozásának sajátos lehetősége kap formát . 

Pilinszky mind beszélgetéseiben, mind esszéiben gyakran el-
mélkedik a szóról mint a nyelv olyan paradigmatikus tényéről, 
amelynek etikai potenciálját a másikra irányuló, a másikhoz kö-
zeledő megszólítóképesség adja: 

Ha van is tudománya, maga a nyelv nem tudomány. Elsőrendűen: 
közlés és összeköttetés. Kimeríthetetlen eszköz arra, hogy hírt adjak ma-
gamról másoknak, s azonos szinten híreket szerezzek másokról a magam 
számára. A beszéd tehát: adás és befogadás. Nyitottság. Szeretet.

Ahol visszaélnek a szeretettel, vagy ahol megszűnik a szeretet, ott 
nyilvánvalóan elhal a beszéd eredendő értelme is, és visszájára fordul 
művészete. 

A szeretet elhalása minden nyelvromlás igazi gyökere, s az így tá-
madt betegséget nem gyógyíthatja semmiféle tudós kezelés, nyelvészke-
dő gond, szerkezeti elemzés. A világ is „beszél”, csak meg kell hallanunk 
a szavát. Sőt: ezzel kezdődik minden beszéd. Hallgatással. Meghallga-
tással. Tehát újra csak: nyitottsággal, vagyis szeretettel .” (Pilinszky: 
Néhány szó a szavakról) 

A nyelvben/műalkotásban realizálódó adás és befogadás te-
hát a szeretet olyan dialogikus létmódja, amely a megteremtett 
személyközi viszonyokban a másik létezőre nyitja rá saját tapasz-
talati terét . A Pilinszky-esszék egyértelművé teszik, hogy a ver-
seiben megszólaló lírai én nézőpontja a névtelenül és ártatlanul 
szenvedők sokaságáé, s nyelve a(z együtt)szenvedés csöndjében 
születik . Mártonffy kötete többször hangsúlyozza azt a szemléle-
ti kapcsolatot, ami Pilinszky gondolkodását e téren a német hit-
tudós, Johann Baptist Metz politikai teológiájához fűzi, hiszen 
Metz a kereszténység és a teológia logoszát úgy kívánja újra 
dialógusképessé tenni saját korával, hogy rámutatva az emberi 
szenvedés történeti értelmű mértéktelenségére, Pilinszkyhez ha-
sonló következetességgel állítja a teológiai diskurzus középpont-
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jába a holokauszt történelmi tényét . Miután Mártonffy bemutatja 
Pilinszky művészetteológiájának belső szerkezetét, s az irodalmi 
és a poétikai beszéd közti közvetítésre tett termékeny esztétikai 
ajánlásait, arra a konklúzióra jut, hogy Pilinszky kezdeménye-
ző erejű erőfeszítései bevégzetlenek maradnak, és nem tudják 
felszámolni a teológiai tradíció alapzataként rendelkezésre álló 
keresztény üdvtörténeti elbeszélés és az autonóm, világnézeti 
előfeltevéseknek ellenálló művészet érdekeltségkülönbségeiből 
fakadó távolságot . Ez a távolság éppen a jelölőrendek funkció-
különbségéből fakad, hiszen az irodalmi beszédben a jelölők a 
jelentésteremtés eljövendő, nyitott zónájára vetülnek, míg a te-
ológia logoszának vertikalitása ezt a mozgást saját feltételrend-
szerében nem tudja érvényesíteni, s így az a beszédmód, amely 
a transzcendencia nyelven túliságának megragadására irányul, 
mindig saját nyelvi konfigurációjának „teremtettjével” szembe-
sül . „A művészet mint megvalósuló jelenlét vagy »tökéletesen 
szellemi természetű« beteljesítés imaginációja nem számol az-
zal, hogy az isteni (külön)valósághoz való felemelkedés »függő-
leges« transzcendenciája visszaíródik a jelentéslétesítő médium 
jelmozgásának »horizontális« transzcendenciájába .” (89) 

Mártonffy Marcell kötetének harmadik nagy tematikus vo-
nulata Pilinszky publicisztikai és szépirodalmi munkásságának 
hatástörténeti szempontú vizsgálata Kertész Imre, Borbély Szi-
lárd és Esterházy Péter gondolkodásában és műveiben . Mind-
három szerző – bár lényegileg különböző módon – a radikális 
rossz/gonosz elháríthatatlan és racionálisan nem uralható meg-
mutatkozása és valósága felől kapcsolódik a Pilinszky-életmű 
problémarendszeréhez . Az egyetemes rossz kérdésének e más 
szempontú tematizálása főként Borbély Szilárd erőteljes Pilinsz-
ky-kritikájának tükrében válik fontossá . Borbély több alkalom-
mal is hangot ad annak a meglepetésének, hogy Pilinszkyhez a 
mellette zajló történelemben feltáruló „vicsorgó gonosz” nem ér 
el, és szótlan marad a törtnénelem konkrét szenvedőinek jajkiál-
tásaira . Mártonffy úgy tekint Borbély Szilárd észrevételeire, mint 
olyan felhívásokra, amelyek Pilinszky válóságérzékelésének 
vakfoltjaira mutatnak rá . Egyfelől hangsúlyozza, hogy Pilinszky 
megrendítő módon érzékeli a világ kitettségét az Auschwitz utá-
ni koncentrációs univerzumnak, másfelől belátja, hogy a holo-
kauszt emlékezete „a tanúságtétel sűrűségét” joggal kéri számon 
a költői érzékenység valóságvonatkozásában: „Pilinszky egyete-
mességre igényt tartó üdvtörténeti szimbolikájának terében az 
Auschwitz utáni – az Isten-kérdést a vallásos viszony felszámo-
lásáig radikalizáló – teológia hangja is megszólal, de az egye-
di sorsok végtelenjével való szembenézést felülírja az esemény 
szentségének negativitásában is erőtlenítő spirituális látomása, 
amint a szenvedés mértéktelenségét a szenvedés – történelem fö-
lötti létmódjánál fogva óhatatlanul ideális – krisztusi mértéke .” 
(131) Borbély számára a jóvátétel és a helyreállítás hitében gyö-
kerező teológia nem tud „szemmagasságba kerülni” Auschwitz-
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cal, a gyökeres rosszal, ennek következtében valójában önmagát 
érvényteleníti . Ugyanakkor az Isten tapasztalati hiánya Borbély 
Szilárdnál nem jár a vallási kérdés érvénytelenné válásával, 
„mert a teológia jelentettjének távolléte a Távollevő jelöléseinek 
végtelen játékát, a tautológia egyfajta felszabadulását idézi elő 
a hagyomány újraírásának legkülönfélébb változataiban” . (169)

Mártonffy Marcell könyve annak a gondolkodói bátorságnak 
és kérlelhetetlenségnek is dokumentuma, amely nem tér ki az 
értelmező tudat alapvetéseit érő új tapasztalatok kérdő poten-
ciálja elől, hanem a párbeszéd nyitott kölcsönösségében, a meg-
értés (önmegértés) eseményébe ágyazva a gondolkodás felada-
tává teszi azt . Irodalom és transzcendenciakérdés viszonyának 
végső rögzíthetetlenségében a válaszkísérletek megújulásában 
megmutatkozó kitartás a gondolkodó tudat legérvényesebb ön-
felmutatása . (Gondolat Kiadó, Budapest, 2019)
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