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KERESZTURI JÓZSEF 

Kézfogások 

Epizódok Várkonyi Nándor, Csorba Győző és Weöres Sándor 

életművet gazdagító kapcsolatából  

Az alábbi írás Várkonyi Nándorról, a pályaindító, életműveket formáló Mesterről kíván szólni. 

Várkonyit, a kritikust, irodalomtörténészt, folyóirat-szerkesztőt a huszadik századi magyar iro-

dalom számos személyiségéhez (például Fodor András, Mészöly Miklós) már csak szerkesztői 

munkássága okán is szorosabb-lazább szálak fűzték. Két jeles alkotónak, Weöres Sándornak 

és Csorba Győzőnek azonban (különösen irodalmi pályájuk kezdeti időszakában) feltétlenül 

kitüntetett figyelmet szentelt. A cikk hármójuk közös „kapcsolódási pontjait”, kötődéseiket 

mutatja be. Aktualitását talán erősíti, hogy ebben az évben emlékezünk Várkonyi Nándor szü-

letésének 120. évfordulójára és készülünk Csorba Győző születési centenáriumára. A szerző 

ezzel az írással köszönti Agárdi Péter professzor urat 70. születésnapja alkalmából. Agárdi 

Péter a szerző Bibó István könyvtárosi pályaképét tárgyaló diplomamunkájának konzulense 

volt. 
 

* * * 
 

Pécs a huszadik század első harmadában még csendes (néha kicsit talán „álmos”) város, Tria-

nonig sem lélekszámában, sem jelentőségében nincs az ország első tíz városa között. Az első 

világháború után, a pozsonyi egyetem Pécsre helyezésével azonban az addig inkább csak por-

celángyáráról, kesztyűgyáráról ismert településen lassan megindul a szellemi pezsgés is, 

amelyben mindhármuknak szerep jut majd. 

Várkonyi Nándor Pécsett született 1896. május 19-én. A család nem tősgyökeres pécsi, 

Németh Lászlóval szólva: „Tisztviselő gyerekek nem ott születnek, és nem ott nőnek föl, ahol 

az elődeik, hanem ahová az apjukat helyezik. Várkonyi éppolyan véletlenül született Pécsett, 

mint én Nagybányán.”1 Édesapját fia születése után nem sokkal a Felvidékre, Nyitrára helye-

zik, gyermekkora ehhez a városhoz kötődik, ott is érettségizik. Pécsre először csak rövid időre, 

katonaként, mintegy véletlenül kerül, itt kezelik fronton szerzett betegségét. Budapesten végzi 

el az egyetemet, házi tanítóskodik a Révay családnál. Élete fordulópontjához 1924-ben érkezik 

– bátyját az egy évvel korábban Pécsre települt egyetem könyvtárának igazgatójává nevezik 

ki, ő hívja és így kerül vissza szülővárosába. „Végállomás: Pécs” – olvasható naplójában, s 

valóban, néhány hétnél hosszabb időre többé nem hagyja el a várost. Weöres ekkor 11, Csorba 

8 esztendős. Könyvtárosként dolgozik harminckét éven át, 1956-os nyugdíjba vonulásáig. 

Weöres Sándor 1913. június 22-én, Szombathelyen látta meg a napvilágot. Pécsi kötődése 

édesanyja családja révén fedezhető fel, valószínűsíthető, hogy a pécsi egyetem jogi fakultására 

történő jelentkezését is (legalább a háttérben) anyai nagyapja – aki a pécsi ítélőtábla bírája volt 

                                                      
1 Németh 1966. 5. 431. 
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– példája is motiválhatta. (Röviddel később azonban átiratkozott a bölcsészkarra, földrajz-fi-

lozófia szakra.) Megismerkedésüket Várkonyi így idézte fel: „1933 őszén lépett először könyv-

tári szobámba, s emlékezetem recehártyája híven őrzi a képet, kicsi, sovány ember, diákos, 

arca is sovány, sápadt, de nagy fekete szeme kárbunkulusként ragyog. Mozgása csendes, szinte 

félénk, pillantását nem veszi le arról, akivel beszél. Nevét mondja, s hogy verseket ír a Nyu-

gatba. Meg kellett vallanom, hogy nem olvastam őket. Másnap elhozta a legújabbakat, s máris 

egyenesben voltunk.”2 Weöresnek ekkorra már személyes kapcsolata volt Babits Mihállyal, 

Kosztolányival, Füst Milánnal, verset közölt tőle a Nyugat3, Várkonyival is szinte rögtön iro-

dalmi együttgondolkodás formálódott. 

A fiatal költő-egyetemista albérletben lakik a városban, szoros barátságot ápol kortársaival, 

Takáts Gyulával, Bajcsa Andrással (utóbbihoz rokoni kapcsolat is fűzi), Kardos Tiborral, az 

évtized vége felé majd Csorba Győzővel is, az idősebbek közül Várkonyin kívül elsősorban 

Lovász Pállal. Kiadásra készíti elő első kötetét, Hideg van címmel 1934-ben jelent meg. Ki-

nyomtatását saját költségén fedezte, a legenda szerint egy kövér disznóval egyenlítette ki a 

számlát. Ezt Weöres tagadta: készpénzzel fizetett. Várkonyi pedig kétféle magyarázattal is 

szolgál: „vagy Sanyi fektette be egy atyai disznó árát a lírai költészet propagálásába, vagy a 

nyomdász az árat a disznóba. Az egyenleg mindkét esetben azonos: egy jóravaló verskötet 

közgazdasági értéke amaz ínséges években egy hízott sertésével volt egyenlő.”4 

Csorba Győző Pécsett született, „azon a napon, amikor az öreg király meghalt” – azaz 

1916. november 21-én, Ferenc József halála napján. (Amint a Csuhai Istvánnal készült életin-

terjúban elmondta, kisgyermekként a szülei úgy gondolták, így könnyebben meg tudja jegyezni 

születési időpontját.5 

Csorba több visszaemlékezésében is félénk huszonévesként mutatja be önmagát, aki a helyi 

tekintélyt, Várkonyi Nándort személyesen felkeresni sem merte, noha első kötete, a Mozdulat-

lanság egyik dedikált példányát 1938. december 21-i keltezéssel, postán elküldte neki: 

„Várkonyi Nándor dr. egy. m.t. úrnak mély tisztelettel 

Pécs, 1938. december 21-én Csorba Győző” 
 

Várkonyi ettől némileg eltérően emlékezik: „Nem állítható, hogy Csorbát föl kellett fe-

dezni, inkább csak noszogatni. Visszaemlékezve, 1974-ben elmondta Simon Istvánnak, hogy 

kezdő korában »visszahúzódó, riadt és gyámoltalan ember« volt, olyannyira, hogy például en-

gem hosszú ideig »nem mert« megszólítani, noha szinte naponként bejárt a könyvtárba. 1938-

ban ismerkedtünk meg, amikor kiadta és elküldte első verseskötetét. Igazat szólva nem sok, sőt 

semmi riadtságot nem észleltem viselkedésében, még kevésbé lényében, legfeljebb szokatlan 

tartózkodást. Ezért kellett noszogatni. Mikor aztán észrevette – észre kellett vennie –, hogy 

szavának ugyanannyi súlya van közöttünk, mint az idősebb »haladóknak« nem is fukarkodott 

vele. Már ti. ha véleményadásra került a sor. Mert szubjektív mondanivalóit megtartotta versei 

számára. De ha megszólalt, kitűnt, hogy kész véleménye van mindenről, ítélete óhatatlanul 

                                                      
2 Várkonyi 2004. 359. 
3 az 1931-es évfolyamban Hajnal című versét, amit Cselédlányok címmel vett fel első kötetébe. 
4 Várkonyi 2004. 365. 
5 Csorba 1991. 6. 
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telibe talált, kritikája pedig bölcs vala. Lehet, hogy belsőleg sokat vívódott, szellemileg azon-

ban – máig tartom – a leghiggadtabb, kiegyensúlyozottabb volt közöttünk. (…) Ennélfogva 

szorgosan kikértem bírálatát saját, lapom kívüli munkálataimra is, sohasem haszontalanul.” 6 

A magát megmutatni kívánó, fiatal értelmiségiek, egyetemisták, írók, költőkből összegyűlt 

közössége megalapította az (első) Batsányi Társaságot, s „törvényszerűen fölbukkant a lapala-

pítás terve is” – írja Várkonyi.7 A pécsi kultúrtörténetben Öttorony-kísérlet néven elhíresült 

próbálkozás végül meghiúsult, egyetlen „kézzelfogható hozadéka” Weöres nevéhez fűződik, 

beköszöntő tanulmánykén kéziratot kért és kapott is Babits Mihálytól. Csorba Győző is a kez-

deményezők közt volt – éppen Várkonyi javaslatára került a szervezők közé. A lap számára 

azonban több kézirat nem érkezett. 

Időközben (1935-ben) megjelent Weöres második kötete, A kő és az ember, Várkonyi pedig 

elkezdi monumentális szellemtörténeti összegezésének előmunkálatait. Ismert volt Weöres ér-

deklődése a keleti kultúrák, mítoszok iránt, kézenfekvő hát, hogy egyre szorosabbá váló barát-

ságuk folyományaként őt kérje meg a Gilgames-eposz lefordítására. A felkérésből a magyar 

irodalomtörténet is profitált, Ebből készül majd el Weöres saját Gilgames-átköltése. Érdemes 

megemlítenünk, hogy Kodolányi is Weöres-fordításokat használt ókori tematikájú regényeiben. 

A harmadik kötet szerkesztésekor viszont Várkonyi Nándor szolgál nagyon sok tanáccsal 

– a már jó nevű költő az atyai baráttal megosztja töprengéseit, vívódását a beválogatott (vagy 

éppen kimaradó) költemények összeállításával kapcsolatban is – sőt Várkonyit dicséri a kötet-

cím ötletéért. A verskötet A Teremtés dicsérete címmel jelent meg 1938 karácsonya előtt Pé-

csett, a Janus Pannonius Társaság kiadásában. A költő meleg hangú ajánlásában is utal Várko-

nyi szerepére: 

„Várkonyi Nándornak, e könyv keresztapjának régi barátsággal és hálával a szép kötetcí-

mért. –Sanyi. Pécs, 1938. dec. 21.”8 

Ez a kötet alkalmat nyújt nekünk arra is, hogy röviden a korabeli nyomdai, kiadási viszo-

nyokról is elmélkedjünk. Marafkó László bemutatja azt a nyomdai árajánlatot, amelyet Lovász 

Pál, a Janus Pannonius Társaság titkára kapott. Eszerint „500 példány szedése, nyomása, haj-

togatása és fűzése, 22 ciceros garamond ritka szedéssel, famentes pehelykönnyű papiroson 

nyomtatva ívenkint (16 oldalankint) kék nyomással 70.- pengő.”9 

Várkonyi a kötetről az egyik helyi lapban kritikát ír, amelynek némelyik megállapítása a 

költőt termékeny polémiára késztetik. Ezek részben irodalmi-esztétikai vonatkozásúak, az 

egyik (miszerint Weöres „kozmikus költő”) viszont logikusnak tűnő eszmefuttatásra indítja, 

amelynek végző következtetése: „minden költő kozmikus költő, s minden csizmadia kozmikus 

csizmadia.(…) azaz a »kozmikus költő« nem bír több meghatározó erővel, mintha pl. azt mon-

danánk: »egyfejű költő«”.10 

Várkonyi rövidségében is alapos érvelése viszont így szólt: „Az ember kétféle viszonyban 

állhat a Mindenséggel: lehet a tárgya és lehet az alanya. Tárgya minden, ami van, a spirálkö-

döktől a csizmadiáig és a bélféregig; alanya, aki elgondolja a Mindenséget és tudatosítja hozzá 

való viszonyát. Röviden: a Mindenség, mint anyaghalmaz – Univerzum, a csizmadia például 

                                                      
6 Várkonyi 2003. 21. 
7 Várkonyi 2004. 365. 
8 Érdekes egybeesés: Weöres harmadik és Csorba első kötetének dedikációja –egymástól teljesen függetlenül– 

ugyanazon a napon született! 
9 Marafkó 2004. 39. 
10 Várkonyi 2004. 374. 
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univerzális lény; a Mindenség, mint felismert Rend = Kozmosz, aki tehát tudatosítja, elmondja 

hozzá való viszonyát, kozmikus lény, ha költő, kozmikus költő.”  Weöres az ismert sorokat át-

formálva: „megtörve bár, de fogyva nem” – elfogadja Várkonyi érvelését. A jelzős szerkezet 

mögötti tartalmat Várkonyi meghatározónak vélhette Weöres egész életművére vonatkozóan, 

bizonyítéka: ezt a címet viseli évtizedekkel később született önéletrajzi kötetének a költőt mél-

tató fejezete is. 

Csorba Győző 1939-ben végezte el az egyetemet – de állása majd csak 1941-től lesz. „Az 

állásomat is ennek a Társaságnak és ezeknek az embereknek köszönhettem. Lovász Pál is tá-

mogatott, aztán az öreg Fischer Béla bácsi, végül Esztergár Lajos, a polgármester is. A segít-

ségükkel végre 41 szeptemberében bekerültem a Városházára. De egyáltalán nem olyan mun-

kakörbe, amit ígértek. Mert kulturális munkát ígértek, és azon vettem észre magam, hogy a 

gazdasági ügyosztályon vagyok. Ahol például össze kellett írnom a különféle mezőgazdasági 

adatokat Pécsről, hogy hány négyszögöl fokhagymát vagy vöröshagymát ültettek és hasonlókat. 

Ezt többnyire úgy oldottam meg, hogy behívtam a bolgárkertészeket, és velük saccoltattam.”11 

Első kötete megjelenésével bekerült a pécsi irodalmi életbe, ez a könyvecske meghozta 

számára Weöres barátságát is. „Akkortájt Weöres Sanyival például már egyre jobb viszonyba 

kerültem. A Mozdulatlanságot ő már készen látta, kinyomtatva. Mondott róla egy s más véle-

ményt, bár az összeállításába így már nem tudott beleszólni. De az ezután neki odaadott ver-

seimből ő összeállított egy szabályos kötetet, hatvannégy oldalnyi anyagot. Amikor a kéziratok 

hozzá kerültek, osztályozta őket a régi rend szerint. És a véleményéből nagyon sokat lehetett 

tanulni. Ez nekem nagyon-nagyon hasznos időszak volt” – emlékezik Csorba.12 Valószínűleg 

ebben a kötetben jelent meg az első vers József Attila haláláról.13 

Ekkoriban megújul a Janus Pannonius Társaság. Az alakulása óta eltelt közel tíz esztendő 

alatt beágyazódott a magyar irodalmi köztudatba is, egyre több neves írót láthattak vendégül a 

felolvasóesteken. Az újjászerveződésben Várkonyinak, Weöresnek is fontos szerep jut, s ekkor 

kerül a Társaság tagjai közé – ráadásul rögtön a vezetőségbe! – Csorba Győző is. Ő lesz a 

Társaság pénztárosa. 

Weöres életét, hétköznapjait ekkortájt a Pécs – Csönge – Budapest háromszög határozza 

meg. „Sanyi gazdálkodónak állt” – állapítja meg Várkonyi és valóban, a költő korabeli leve-

lében ezt olvassuk: 

„Mostanában főleg a gabonacsépléssel foglalkozom, 150 mázsa árpánk lett. A búzacséplés 

most folyik; úgylátszik a búza 200 mázsa lesz, azaz két wagon. Nem tudom, háborús vagy békés 

tartalék lesz-e belőle. 

A gabona mellett Aristotelest és Crocet és Pestalozzit is csépelem. [A vizsga mia tt ti.] – És 

írtam néhány strófát is: 
 

Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem 

és csúsztam benne fejjel lefelé 

mindig gyorsabban; s hasztalan reméltem, 

hogy kiérek az igazság elé.”14 
 

                                                      
11 Csorba 1991. 59. 
12 Csorba 1991. 57. 
13 Egy halott költőhöz. József Attila emlékének 
14 Várkonyi 1966. 1. 126. 
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S itt nagy, negyedszázados „ugrással” felidézzük egy 1963. szeptember 4-én a BBC stúdi-

ójából elhangzott beszélgetés rövid részletét, ahol a riporter, Cs. Szabó László éppen erről a 

négy sorról, a Dalok Na Conxy Panból második darabjáról kérdez. Úgy ítéljük, hogy ez a né-

hány mondat jellemző Weöres világszemléletére: 

„Cs.: Olvastam egy bírálatban, hogy negatív világnézeted rövid foglalata ez. Én nem érzem 

negatívnak, de megkérdem – társadalmi vagy teljesen egyéni metafizikai értelemben áll a vers 

végén az igazság, amit nem találsz? Vagy kötve volt ez a vers 1939-hez? Tudnál erről valamit 

mondani? Mert kipécézték, és azt írták róla –amint említettem–, hogy bizonyos mértékig ön-

vallomásod. 

W: Minden vers valamilyen értelemben önvallomás. Ez a csüggedt négy sor egy szektora, 

egy aszpektusza egy ember egész lelki habitusának: négy sorba  persze nem is fér el a teljes 

ember és egy teljes világnézet.”15 

Visszatérve Pécsre: 1939 őszén Weöres elkészíti, majd megvédi doktori disszertációját (A 

vers születése). Csöngei tartózkodásait azonban felhasználja arra, hogy összeismertesse régi 

tanárát, Pável Ágostont és Várkonyit. Pável a dunántúli költők antológiáját szerette volna ösz-

szeállítani és megjelentetni – Várkonyit kéri fel a bevezető tanulmány megírására. Az antoló-

giát a háború elsodorta, a tanulmány viszont elkészült és A dunántúli költészet címmel a szom-

bathelyi Dunántúli Szemle 1940-es évfolyamában, két részletben meg is jelent. 

Az évtized fordulóján ismételt, s ezúttal valóban határozott szándék mutatkozott egy fo-

lyóirat kiadására. A korábbi, viszonylag sok, de néhány kivételtől eltekintve  csak rövid életű 

(vagy pusztán az elképzelés stádiumában maradó) kezdemények után most „a csillagok állása” 

is kedvezőbb, több feltétel együttes jelenlét erősíti a elhatározást. Ilyen:  

− - az egyetemi, szellemi légkör és az újat akaró fiatalok; 

− - a Társaság értelmisége; 

− - a politikai helyzet. 

Erősödik a német befolyásolási törekvés, de erősödik vele szembeni szellemi ellenállás és 

összefogás is, az egykorú vélemény szerint a sokféle ellentét mellett egyedül a németellenesség 

volt minden irányzatban egyforma. 

A folyóirat ideiglenes címe Pécsi Szemle volt, de már az első (összevont) szám Sorsunk 

fejléccel és az ismert Zrínyi idézettel: „Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók” jelent meg. 

A cím is, a mottó is Várkonyi javaslata volt. „Megalakult egy szerkesztőség is. Kezdetben 

Várkonyi Nándor főszerkesztésével, Lovász Pál, Makay Gusztáv és Weöres Sándor társszer-

kesztésével, s néhányunk slapajságával” – emlékezik Csorba Győző.16 

Weöres vállalta, hogy az első számba verset kér Babits Mihálytól. A nagybeteg Babits 

elfogadta a felkérést. Az elkészült Válassz egy verses levélre költemény Reményik Sándor 

1941 februárjában neki ajánlott, Fény-Torony című versét köszöni meg. 

A város jelentőségét emelni kívánó helyi vezetők, elsősorban Esztergár Lajos polgármester 

nagyon sokat tettek azért, hogy a fiatal dunántúli költőket, írókat Pécsre csábítsák, illetve a 

már megnyerteket itt tartsák. Így kerül majd ide például Bárdosi Németh János, de a terv fontos 

eleme volt Weöres Pécshez kötése is, megfelelő munkahely és egzisztencia biztosításával. 

Mindehhez a könyvtáralapítás ötlete tűnt leginkább kivitelezhetőnek. Itt (az eddigre már ver-

                                                      
15 Cs. Szabó 1964. 7–8. 111. 
16 Csorba 1991. 73. 
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seskötetekben, folyóiratban, pezsgő kulturális-művészeti életben manifesztálódott baráti, al-

kotótársi viszonyok a kenyérkereső foglalkozás párhuzamában is összekötötték a három em-

bert, Várkonyit, Weörest és Csorbát. 

Várkonyi már másfél évtizede könyvtáros, de Weöres bölcsészként, Csorba jogászként 

doktorált. Esztergár elhatározza, megalapítják Pécs város közművelődési könyvtárát. A leendő 

– ekkor még lényegében gyűjtemény nélküli intézmény vezetésére, az előmunkálatok koordi-

nálására Weöres Sándort, munkatársának Csorba Győzőt kéri fel. A szakmai ismeretek elsajá-

títására fél éves időtartamra (Várkonyi mentorságával) a pécsi, fél évre a budapesti egyetemi 

könyvtárat jelölik ki. 

Csorba Győző „pályamódosítása” telitalálatnak bizonyult, 1941-től (mint városházi hiva-

talnok) sokat foglalkozott a könyvtárral, majd a bibliotéka 1943-as átadásától 1976-os nyug-

díjazásáig különböző beosztásokban mindvégig a könyvtár alkalmazottja, sőt 1993-ig –szer-

ződéses munkatársként – még tovább dolgozott ugyanott. Ez éppen fél évszázadnyi idő! 

Weöres azonban másféle alkat volt. Amíg az állomány válogatása, gyarapítása, alakítása 

folyt, szorgalmasan végezte munkáját. A könyvtárátadás időpontjának közeledtével (1943. ok-

tóber 1. ) azonban –Csorba szavait kölcsönözve–– egyre jobban viszolygott tőle. Az avatás 

után néhány héttel le is mondott és Budapestre távozott. Várkonyi kérdésére azzal tért ki a 

válasz elöl, hogy nem bírta a koránkelést. (Történetünknek nem része, de a teljes képhez hoz-

zátartozik: eleinte a fővárosiban is könyvtárosként dolgozott, az Országos Széchényi Könyvtár 

majd az MTA Könyvtára és Kézirattára alkalmazottja volt – 1951-ig.) Két művének megszü-

letésénél még Várkonyi bábáskodik, de a Medúza (amelynek címét szintén ő adja) már pesti 

időszakában jelenik meg. Ezután már jobbára csak levelekben tartják a kapcsolatot, de mind-

ketten figyelemmel kísérték egymás életének, életművének alakulását.  

Pécs Város Közművelődési Könyvtára helyet adott a Sorsunknak is 1943-tól itt működött 

a folyóirat szerkesztősége (addig Várkonyi egyetemi könyvtári szobájában „lakott”). Várkonyi 

többször utal rá, hogy azok a nézetkülönbségek, amelyek az írótársadalmat megosztották (el-

sősorban az urbánusok és a népiek szüntelen vitái), a szerkesztőséget sem kerülhették el, ké-

nyes egyensúlyra kellett ügyelnie. Az 1948-ig működő lap szerkesztője mindvégig Várkonyi 

Nándor, s bár időközben Weöres is, Csorba is visszalépett a szerkesztésben való közreműkö-

désről, annak megszűnéséig mindketten rendszeresen publikáltak hasábjain.  

Várkonyi az egyetemi, Csorba a megyei könyvtárban dolgozik, Weöres Budapesten él, új 

könyveik egy-egy példányát dedikálják egymásnak. 1975 márciusában emlékverssel búcsúz-

nak tőle, melyek közül Csorbáé különösen megkapó.17 

Várkonyi Nándor halála után hat esztendővel utcát, könyvtárat neveznek el róla, amint 

Csorba Győző nevét vette fel a megyei könyvtár. Ezt megelőzően azonban Bertók László Kos-

suth-díjas költő (1977–1982 között a városi bibliotéka igazgatója) tollából előbb 1984-ben a 

Várkonyi-, 1993-ban a Csorba-életművet feltáró bibliográfia jelent meg a városi könyvtár gon-

dozásában. Csorba halála után dolgozószobája emlékszobává alakult, amit 2011-ben átköltöz-

tettek az új, az Európa Kulturális Fővárosa program keretében emelt létesítménybe, Várkonyi 

Nándor emlékszobáját pedig 2012 májusában avatták a volt városi könyvár ma is funkcionáló 

épületében. Weöres Sándor emlékét tábla őrzi azon a háton, ahol 1943-ban – ha csak néhány 

hétig is, de – könyvtárigazgatóként dolgozott. 

                                                      
17 Weöres Sándor: Várkonyi Nándor emlékezete és Csorba Győző: Apa-sirató. Mindkettő a Jelenkor 1975 évi 

6.számában jelent meg először. Később Csorba még három verset (Várkonyi Nándor után; Várkonyi Nándor; Ko-

szorúzás. Várkonyi Nándor emlékének) szentel Neki. 
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A 2013. február 28-án a Magyar Írószövetség székházában rendezett konferencián elhang-

zott előadás szerkesztett változata, nyomtatásban megjelent a Havi Magyar Fórum 2013. júni-

usi számában 
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