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Szenkovics Enikő

IDENTITÁSFOGALMAK ÉS FORDÍTÁSI 
LEHETŐSÉGEIK FRANZ HODJAK KOFFER 
VOLL SAND1/HOMOKKAL TELI BŐRÖND2  

CÍMŰ REGÉNYÉBEN

Elöljáróban 

Egészen friss fordításélmény lévén, másodszor nyúlok Franz Hodjak 
Homokkal teli bőröndjéhez, és próbálom azt a regénybeli kulcsfogalmak 
és a hozzájuk rendelt fordításbeli kérdések mentén bemutatni. Előző 
írásomban3 az utazás, pontosabban a bolyongás témáját, illetve az ehhez 
szorosan kapcsolódó emlékezések, álmok idősíkjait, azok lehetséges 
megoldásait boncolgattam az eredeti, német regényben és a saját fordí-
tásom alapján. Jelen írásban a Hodjak műveiben igen fontos szerepet 
játszó identitáskérdésre térek ki, konkrét szöveghelyekkel szemléltetve 
a tárgyalni kívánt szempontokat. Ahhoz viszont, hogy az adott részek 
és összefüggések érthetőbbé váljanak, az alábbiakban röviden felvázo-
lom a regény kontextusát és cselekményét. 

Mi van a b(B)őröndben?

Franz Hodjak (1944, Nagyszeben) író 1992-ben hagyta el szülőföldjét, 
Erdélyt, és vándorolt ki családjával Németországba (ma a Frankfurt 
melletti Usingenben él). A Homokkal teli bőrönd főszereplője, Bernd 
Burger sorsát nem lehet leválasztani a szerzőéről, túl sok ahhoz az élet-
történeti egyezés, amit az egyes szereplők neve (Astrid, a főszereplő 
lánya, Caramagiu és Nodiţ szekusezredes), településnevek (Kolozsvár, 
Nagyszeben stb.) vagy városok szimbólummá emelkedő helyszínei  
(a temesvári Dóm tér, a kolozsvári Házsongárd, Melody vendéglő stb.) 

1 Franz Hodjak, Ko¿er voll Sand, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2003. 
2 Hodjak, Homokkal teli bőrönd, ford. Szenkovics Enikő, m. e. [A magyar szöveghelyek-

re való hivatkozás esetében, mivel a magyar fordítás még megjelenés előtt áll, és ennek 
oldalszámai nem tekinthetők véglegesnek, ezért a német nyelvű regény oldalszámait 
tüntetem fel. – Sz. E.] 

3 Szenkovics Enikő, Fordítói kihívások Franz Hodjak Homokkal teli bőrönd című regényé-
ben, Erdélyi Múzeum 2020/3. (m. e.)
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is mutatnak. Azonban a regény műfaja, abszurd történetei minden szinten 
felkínálják a �kcióként való olvashatóságot. Vezérmotívumként halad 
végig a művön annak gondolata, hogy az itthon megtapasztalt identi-
tásbeli problémák, a kisebbségi lét kérdései odakint sem oldódnak meg 
a kiköltözés által, annak ellenére sem, hogy az identitás főkomponen-
seként emlegetett nyelvhasználat kérdése rendeződik: Németországban 
az államnyelv válik anyanyelvvé. Az identitás problémája azonban ennél 
sokkal összetettebb, és – mint látható lesz – ezt a kérdést járja körül, 
saját élményanyagból merítve, az általa megszokott abszurd stílusban 
Hodjak a Homokkal teli bőröndben. 

A cselekmény mondhatni ott kezdődik, ahol előző regényében,  
a Határkövekben abbamaradt: az író alteregójának is tekinthető Bernd 
Burger, a kivándorlási kérelem megszerzését követően elindul feleségé-
vel, Melittával és lányával, Astriddal választott hazájába, Németország-
ba. A regény ennek az autóval tett utazásnak, pontosabban fogalmazva, 
bolyongásnak a történetét írja le. A Burger család folyamatosan eltéved, 
mindig máshol köt ki és az írótól már megszokott abszurd történetek-
be keveredik, el-eltávolodva a céltól, mondhatni: folyton nem érkezik 
meg. Ebben a 20. századi Odüsszeiában az eltévedések eleinte ugyan 
véletlenek sorozatának tűnnek, ám a regényben előrehaladva fokoza-
tosan összeáll a kép: a megérkezésnek sokkal inkább a szándékolt halo-
gatásáról van szó, mintsem az eltévedések véletlenszerű láncolatáról. 
Ezt leginkább a hazáról, illetve hontalanságokról szóló részek igazolják, 
amelyekről a későbbiekben részletesebben is szólni fogok. Az „egye-
nes”, azaz a kiindulópontból a célba vezető útról való le/eltérések, meg-
állók, illetve maga az utazás is igen jó alkalmat szolgáltat a visszaemléke-
zésre, álomra/álmodozásra, elmélkedésre, ezek során pedig a főszereplő 
a maga számára is próbálja megragadni identitását, mégpedig saját 
népe, a szászok, illetve magyar felesége, s nem utolsósorban a román 
kollégák, illetve a németországi németek szemszögéből. 

Haza – hontalanságok?

Akár az elmélkedések kiindulópontjának is tekinthető a „[…] lehetnek-e 
azok a helyek, ahol az ember, mindegy, milyen okból, a kisebbséghez 
tartozik, a haza vagy védettség helyei?”4 kérdés. A főszereplő Bernd 
Burger a regény folyamán, különböző helyzetekben és különböző sze-

4 Hodjak, Ko¿er voll Sand, 34.
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replők bőrébe bújva, többször is megpróbál erre válaszolni, később a már 
„kinti”, kivándorolt kisebbség részeként, ám nem sok sikerrel. Azonban 
nem is a válaszadás a fontos, hisz nem is létezik egyetlen, végérvényes 
válasz, hanem az ezen való töprengés, az elmélkedés folyamata, pon-
tosabban a főszereplőt minduntalan magával ragadó folyama, amely 
a kivándorlásra készülő, majd kivándorló embert élete végéig gyötri. 

Magának a kisebbség szónak a fordítása is elgondolkodtató: a német 
minderből képzett Minderheit árnyalatnyival többet jelent a magyar 
kisebbségnél. A mindernek ugyanis a ’kisebb’, ’csekélyebb’, ’kevesebb’ 
jelentésén kívül van egy ’silányabb (értékű)’ jelentése is,5 ami fokozza 
a szó pejoratív értelmét. Ráadásul a minder a német szótárban külön 
szócikként szerepel, ezáltal nagyobb hangsúlyt is nyer, a magyar értel-
mező szótár viszont a kisebb szót nem tünteti fel külön szócikként, csak 
az alapfokú kis melléknevet, illetve a kisebbség főnevet.6 A magyar nyel-
vű kisebbség szó pejoratív értelmét nem a szótár, hanem a történelmi 
tapasztalat adja: a többséghez képest számbeli és az ebből adódó be-
folyásbeli, a hatalmi különbség „alábbvalósága” ugyanúgy beleérthető 
a kisebbség fogalmába, mint a német megfelelője esetén. Ez a „másik” 
oldalról, a román részről történt „lekezelés” a kommunista Romániában 
nap mint nap, akár apró gesztusokban is érzékeltette az alá- és fölé-
rendeltségi viszonyt, és a többség ezen viszonyulása meghatározónak 
tekinthető a saját identitás, önkép kialakulásában, alakulásában. A kö-
zépfokú melléknévből képzett szavak, a minder – Minderheit / kisebb 
– kisebbség, illetve a mehr – Mehrheit / több – többség egyaránt a valami-
hez/valakikhez képest alsóbb-, illetve felsőbbrendűséget sugallják, ami 
egy demokráciában is, de a kommunizmus alatt még inkább rányomja 
a bélyegét a mindennapokra.

A hazakeresés során, amely nemcsak konkrét helyek elhagyását 
és újak keresését jelenti, hanem ennél sokkal komplexebb folyamatot, 
a főszereplő már a regény elején feszegeti a haza/hontanság témáját, 
mely újból és újból felbukkan a műben, és amely számos Hodjak-in ter-
júban is megjelenik.7 Illetve egészen pontosan a hontalanság témáját: 

5 Lásd Halász Előd – Földes Csaba – Uzonyi Pál, Német–Magyar Nagyszótár, Akadé-
miai, Budapest, 1998, 1089.

6 Juhász József – Szőke István – O. Nagy Gábor – Kovalovszky Miklós, Magyar 
Értelmező Kéziszótár, Akadémiai, Budapest, 19752, 725–726.

7 Így például egy 2017-esben is: „Végső soron két hazátlanságom van, mert a hontalan-
ságom Romániában teljesen másfajta volt, mint a hontalanságom Németországban.” 
Sánta-Jakabházi Réka, Utazás hazák és hontalanságok között – interjú Franz Hodjak 
költővel, íróval, műfordítóval, Helikon 10. (2017), https://www.helikon.ro/utazas-hazak-
es-hontalansagok-kozott-interju-franz-hodjak-koltovel-iroval-muforditoval/ 
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főszereplőinek, jelen esetben Bernd Burgernek hontalanságai vannak. 
Így, többes számban. Ez történik akkor is, amikor a Homokkal teli bőrönd 
lapjain tett utazás során, egy szálloda fürdőjében szónokolván, a zu-
hanyrózsát mikrofonként használva és monológjába egyre jobban bele-
lendülve a következőket mondja, egyre fokozódó hangerővel és ennek 
megfelelő érzelmi töltettel:

[…] mert ha az ember egy országot, amelyből kivándorol, valóban 
a hazájának érezte volna, akkor nem hagyta volna el. És ez a téves 
következtetés, magyarázta Bernd Burger a zuhanyzófülke lefolyó-
jának, egyedül azon a tényen alapul, hogy az ember jobban tudja 
kezelni a régi hontalanságát, mint az új hontalanságát, és azzal 
Bernd Burger beleüvöltötte a mikrofonként szája elé helyezett zu-
hanyrózsába, hogy a haza fogalmára egy halom idealizált jelentés 
rátapad, főként a kivándorlók körében, és mivel gyakran nem azt 
találják, amire vágytak, siratni kezdik azt, amit a képzeletükben 
elvesztettek, de amit valójában soha nem is birtokoltak.8

A német Emigranten magyar megfelelőjeként tudatosan, jobban mondva 
ösztönösen választottam a kivándorlók és nem az emigránsok kifejezést: 
a nyolcvanas évek második felében nekem személy szerint, erdélyi, 
kolozsvári tinédzserként, illetve a környezetemnek ugyanis ez a szó, 
illetve szócsalád (kivándorlás, kivándorló, kivándorlási kérelem, kiván-
dorolt) égett az agyamba és a lelkembe, valahányszor egy-egy osztály-
társ, barát, ismerős, szomszéd kitelepüléséről értesültem. Nem vélet-
lenül tettem múlt időbe a zárójelben szereplő kivándorolt szót, hisz 
ennek szándékát utolsó pillanatig titokban kellett tartani, mely sok 
esetben csak azután derült ki, miután az illetékesek, a fejenként enge-
délyezett néhány tíz kilónyi holmival, a pár négyzetméternyi dobozba 
sűrített életükkel elhagyták hazájukat. Ugyanakkor pedig az emigráns, 
migráns szóhoz más, napjaink történéseit felidéző jelentések tapadnak, 
ezért jelen szöveg szempontjából nem tartom megfelelőnek.

A hontalanságok témája Bernd Burgernek egy idegenvezető nővel 
a szálloda halljában folytatott beszélgetése során is előbukkan, mely 
új alkalmat szolgáltat a hazáról való töprengésének:

– Ha jól értem, ön örül annak, hogy két hazája van. 
– Hogyhogy?

8 Hodjak, Ko¿er voll Sand, 35.
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– Abból, amit mondott, egyértelműen következik, hogy két 
hazája van.

– És melyek lennének ezek?
– Erdély, és most Németország. Két hazával rendelkezni – ma-

gyarázta az iºú hölgy – minden bizonnyal izgalmasabb, mint egy 
hazát birtokolni, minden egyéb unalmas.

Bernd Burger életében először hallotta a haza szót többes 
számban. Közölte is vele, majd hozzáfűzte, nemcsak hogy nem ren-
delkezik két hazával, hanem eggyel sem, neki inkább két honta-
lansága van. 

A Heimat és Heimatlosigkeit szembeállítását a magyar fordításban, mi-
ként azt Sánta-Jakabházi is tette az interjú fordítása során, jómagam 
is először ugyanazon alapszóval, illetve az abból képzett alakkal próbál-
tam megoldani, vagyis a haza versus hazátlanság szópárral, úgy éreztem 
ugyanis, hogy az egyazon szótő használatával jobban kidomborodik  
a valamivel rendelkezés és valamitől való megfosztottság ellentéte. 
Aztán mégis a haza versus hontalanság mellett döntöttem: míg a hazát-
lannak a ’hazájából elűzött’ jelentése kerül előtérbe, addig a hontalan 
esetében erre más jelentések is ráépülnek, melyek igen fontosak a re-
gény szintjén, ’akinek nincs állampolgársága’, ’otthontalan, idegen’.9 Itt 
tehát nemcsak a kivándorlás kiindulási országára és az azzal összefüggő 
körülményekre helyeződik a hangsúly, mint a hazátlan esetében, ha-
nem maga az állapot is erőteljesen benyomul a képbe, és a célvesztettség 
is ráépül erre a fogalomra. 

A kisebbség és haza/hontalanság egymással minduntalan össze-
fonódó kérdése Hodjak Határkövek című regényében úgyszintén fel-
bukkan:

Harald Frank azt is tudta, hogy anyja egész életén át hontalan volt. 
Romániában egy kisebbséghez tartozott, a német kisebbséghez. 
Németországban szintén egy kisebbséghez tartozott, a külföldiek 
kisebbségéhez. És annak is nagyon is tudatában volt Harald Frank, 
hogy ez a maréknyi föld, amit magával vitt, nem hazai föld volt.10

9 Lásd Juhász–Szőke–O. Nagy–Kovalovszky, Magyar Értelmező Kéziszótár, 559.
10 Franz Hodjak, Grenzsteine, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995, 182. Ma gyarul 

2010-ben jelent meg, lásd Franz Hodjak, Határkövek, ford. Szenkovics Enikő, Kri-
terion, Kolozsvár, 2010.
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A sandítás kényszere

Ez a sehova sem tartozás, a hazák közöttiségben, a hontalanságban/
hontalanságokban való lét, a kivándorlás maga eleve felveti a le- és 
bezártság, el- és behatároltság problémáját. A következő idézett rész 
a regény első oldalairól származik, amellyel kapcsolatban meghatározó-
nak tartom a kommunizmusban való létet, az abban minden szinten 
érvényesülő határállítást, illetve azok ledöntésére tett kísérleteket és 
nem utolsósorban a látószöget. A perspektíva a szabadságuktól meg-
fosztottak nézőpontja, látóköre, illetve a jövő jelentésében egyaránt 
hangsúlyossá válik a regényben. 

A szögesdrót tanította meg Bernd Burgert látni, és minden, ami 
mögötte volt, tanította őt meg sandítani, a sandítás pedig lassan 
mindent meghatározó látásmóddá vált, mely lehetővé tette számára, 
hogy ne csak azokat a dolgokat lássa meg, amelyek látszólag egyszer 
s mindenkorra a számukra kiutalt helyre vannak rögzítve, mégpe-
dig annyira erősen és végérvényesen, hogy még a legkisebb sóhaj 
sem mert felfakadni abbéli félelméből, hogy megsértheti és meg-
zavarhatja a végérvényességet, hanem hogy azt is észrevegye, ami 
a túloldalon található, ugyan nem tisztán felismerhetően, de kivehe-
tően csábításként, színek játékaként, amelyek másmilyenek voltak, 
szagokként, amelyek másmilyenek voltak, hangokként, amelyek 
másmilyenek voltak, homályos körvonalakként, amelyek a képze-
letnek szárnyakat adtak, a jelenségeket ámították és az illúziókat 
ébren tartották […]

A német eredetiben a schielen ige, illetve az ebből képzett das Schielen 
főnév áll. Ez ugyanúgy jelent bandzsítást is, mint sandítást, kukucská-
lást és leskelődést, vagyis a német szöveg olvasásakor mindezek a jelen-
tések felsejlenek, és nem véletlenül. A kontextus ugyanis, a szögesdrót, 
valamint a szabadságvesztés a nézésnek mindezen jelentéseit bevonja 
az olvasásba és értelmezésbe. Ennek fordításakor, mint megannyi ha-
sonló esetben, újra felvetődik a kérdés: a német kifejezés melyik magyar 
megfelelőjét használjam ahhoz, hogy a lehető legtágabbra nyissam az 
értelmezés horizontját? Azt, hogy a sandít mellett döntöttem, az indo-
kolta, hogy annak ’a szeme sarkából les’ jelentésében benne foglaltatik 
a félelem, a rettegés, a nem megszokott szemkontaktus, azaz a nem 
szemtől szembe, „tisztán” egymásra való nézés, hanem a lopva nézés, 
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mintha az ember már a nézéshez és (meg)látáshoz való jogától is meg-
fosztatott volna. Ráadásul a sandítás, az összeszorított szemmel vagy 
szem sarkából való nézés, miként az a szövegben is explicitté válik, 
eleve feltételezi a homályosan látást.

A bezártság, az átnézés a drótkerítésen, a sandítás, a hontalanság, 
a kivándorlás és a kisebbség előzőekben felvillantott, egymással szoro-
san összefüggő témaköréhez most utolsóként a kény alapszóból képzett 
kényszer, kényszerű, kényszerül, kényszerít, kénytelen, kénye-kedve, kény-
szerképzet, kényszermegoldás, önkényesség szavakat emelném ki. Az ere-
deti, német nyelvű szöveg különböző szócsaládokból származó szavai-
nak fordításakor természetszerűen adódott számomra az, hogy ezeket 
a kény származékaiként fordítsam. A Ceaușescu-rezsim minden szint-
jén megélt és a regényben minduntalan visszatérő kényszer fogalma 
kulcsfontosságúvá válik mind az utazás, mind a fel-feltörő emlékek, 
illetve álmok szintjén. A kommunizmus alatt a nem szabad akaratból, 
hanem vezényszóra, kényszerből való döntés, a szabadságkorlátozásnak 
az élet minden szintjén való foganatosítása mélyen beivódik a kiván-
dorolt, pontosabban vándorló, bolyongó Bernd Burger lelkébe, és fel-
feltör a történeteiben. Így adta magát, hogy a Zwangot ’kényszer’-nek, 
a zwangsläuªgot és az unfreiwilliget ’kényszerű’-nek, az aufstehen müs sent 
’fölállásra kényszerülni’-nek, a hineindrängent ’belekényszerül’-nek, a was 
zwingt dich-et ’mi kényszerít’-nek, a wirst du gezwungent ’kénytelen vagy’-
nak, a nach Beliebent ’kénye-kedve szerint’-nek, a diese Beliebig keitot 
’kényed-kedve-szerű dolog’-nak, az Obsessiont ’kényszerképzet’-nek,  
a Verlegenheitslösungot ’kényszermegoldás’-nak, a Beliebigkeitot ’önké-
nyes ség’-nek fordítsam. A szóban forgó regény, és általában Hodjak, 
illetve más erdélyi szász, illetve bánsági sváb írók műveinek kapcsán 
úgy érzem, fordítóként, az életérzés megragadásában, a stílus vissza-
adására tett kísérlet során, illetve a megfelelő kifejezések kiválasztásá-
ban nagy segítséget nyújtanak a közös életterek, élettapasztalatok,  
a helyi történetek, a kulturális másságokban is felvillanó „saját”. 

Földből homok – a hontalanság motívumának (át)alakulása

Befejezésül hadd utaljak a regény címére, melynek Sand, azaz homok 
szava erősen rímel a fentiekben idézett Határkövek-idézetben szereplő 
Erde, azaz föld szóra – egyfajta fejlődés (még ha negatív is) �gyelhető 
meg e két kifejezés és a hozzájuk tapadó életérzést illetően. A szerző 
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a hontalanság, a sehova sem tartozás, a hazák közöttiség fogalmához 
az időrendben elsőként született Határkövekben még a földet társítja. 
A föld szót azonban, mely a magyar nyelvben is érzelmileg erősen te-
lített – gondoljunk csak az anyaföldre, a termőföldre, az elhantolás 
földjére, földbirtokra stb., amelyek a (születési, családalapítási) hely-
hez kötöttséget, a gyökereket, az otthont asszociálják –, a Homokkal 
teli bőröndben már felváltja a semleges homok, melynek nincsenek az 
előbbihez hasonló konnotatív jelentései. Pontosabban mások vannak: 
a szilárd földdel ellentétben a homok az instabilitást, átmenetiséget 
érzékelteti, a német és magyar nyelvben egyaránt. Bernd Burger im-
már nem egy maroknyi földet visz magával, az előbbiekben felsorol-
takat szimbolizálandó, hanem homokot:

Bernd Burger kinyitott egy bőröndöt, és a bőrönd tele volt homokkal, 
olyan homokkal, melynek semmihez nem volt köze, sem Ko kosch-
kához, sem Bécshez, sem a saját hontalanságához, egyszerűen csak 
homok volt, melybe bele-beletúrt, örömében, önfeledtségében, 
melyet a fejére szórt, és ujjongott, mert nem hamu volt, és a homok 
annyira tiszta volt, emlékek nélküli, lemondás nélküli, színváltozás 
nélküli, homok, mely ugyanannyira könnyű, mint amennyire ne-
héz, homok, mely egyszerűen csak ott volt, melyet senki nem ren-
delt meg és melyet senkinek nem kellett elvinnie, homok, mely 
sem csúf, sem szép nem volt, homok, mely valamely pusztulásnak 
az eredménye volt, melyben már azt sem lehetett felismerni, hogy 
mi vált a pusztulás martalékává, homok, mely minden variánson 
túl volt, akár így vagy másképp is eshetett volna, a homok egész 
egyszerűen produktum volt, mely tagadta azt, amiből lett, eredmény 
volt, mely semmi újjá nem hagyta magát formálódni, homok volt, 
mely valamiből született, ám senki nem tudta, hogy szeretetből-e 
vagy kétségbeesésből, unalomból-e vagy vágyból, valami volt, mely 
úgy döntött, hogy addig megy, míg szétesik, egyszerűen csak átcsor-
dogált Bernd Burger kezén, homok, mely olyannyira lágy volt, 
annyira puha, talán kissé dekadens is, talán kissé kozmopolita is, 
homok, mely semmivel össze nem hasonlítható illatot árasztott, 
homok, mely színtelen volt, homok, mellyel Bernd Burgernek 
nem tudott betelni, és mellyel mohón bedörzsölte magát, az egész 
testét, újra és újra, míg az összes sebe be nem gyógyult és az összes 
fájdalma el nem illant, csak homok és homok, és bőrének összes 
pórusa veszített jelentőségéből, és azt mondta magában, jó ezzel  
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a jelentéktelenséggel bedörzsölni magát, amíg a fogalmak azzá vál-
nak, amik valójában, egy homokkal teli bőrönddé.11

Talán rá lehetne fogni, hogy a romániai németek ki-, pontosabban 
800 év utáni visszavándorlásának szomorú története ez a regény, ám 
az abszurd, groteszk helyzeteknek, különös gondolatmeneteknek kö-
szönhetően nem mondható hattyúdalnak, az nem illene a szintén kü-
lönösnek mondható Hodjak stílusához. Az identitás, haza és önma-
gunk keresésének határkövein táncol, meg-megpördítve a fordítót és 
remélhetőleg az olvasót is, és kimozdítva őt a komfortzónából, ameny-
nyiben együtt gondolkodásra hív. Az erdélyi szászok, és általában  
a kisebbségek évszázadokra visszanyúló, hazára/hazátlanságra vonat-
kozó kérdésein túl vagy azokon keresztül identitást boncolgató álta-
lános kérdéseket is felvet, a sajátban próbálva megláttatni a másat,  
a másban a sajátot. Csak azonosulni tudok Vincze Ferenccel, aki így 
fogalmaz: „[…] miért is fordítjuk a »romániai német irodalmat«? Nem 
csupán és nem elsősorban azért, hogy megőrizzük, hanem sokkal in-
kább azért, hogy ezek a szövegek bekerüljenek a magyar kultúra kö-
zegébe, hogy megjelenítsenek egy másfajta világlátást, megjelenítsék 
a Másikat, aki rávilágíthat és felmutathatja a saját Másságunkat, és 
ezáltal Kelet-Európa kellemes kulturális heterogenitását.”12 

11  Hodjak, Ko¿er voll Sand, 21.
12 Vincze Ferenc, A fordítás mint Kelet-Európa transznacionális reprezentációja. A romániai 

német irodalom magyar fordításai = Kulturális transzferek. Történelmi és irodalmi diskurzusok 
a magyar és a román irodalmi térben, szerk. Miskolczy Ambrus – Nagy Levente – Vincze 
Ferenc, Napkút, Budapest, 2019, 342.




