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Skandináviában rengeteg a liget (lund),   
de MAGYAR LIGET csak egy van! 

m  e  l  l  é  k  l  e  t  
23-56 oldal 

Munkatársak: Csikós Tibor, Kovács Ferenc (szerkesztő  
helyettes), Maros Miklós, Mayer Hella, Szele Judit.  

Ebédszünetkor Helsingør 



Berzsenyi Dániel:  
A Pesti Magyar Társasághoz 
 
..Az ész az isten, mely minket vezet, 
Az ő szavára minden meghajul, 
Hegyek lehullnak s olvadnak vizekké, 
S örök helyéből a tenger kikél; 
Ez alkot minden szépet és dicsőt, 
Az egyes embert mint a milliókat 
Ez áldja s égi boldogságra inti..." 
 
József  Attila: Kertész leszek 
 
Kertész leszek, fát nevelek, 
kelő nappal én is kelek, 
nem törődök semmi mással, 
csak a beojtott virággal. 
 
Minden beojtott virágom 
kedvesem lesz virágáron, 
ha csalán lesz, azt se bánom, 
igaz lesz majd a virágom. 
 
Tejet iszok és pipázok, 
jóhíremre jól vigyázok, 
nem ér engem veszedelem, 
magamat is elültetem. 
 
Kell ez nagyon, igen nagyon, 
napkeleten, napnyugaton- 
ha már elpusztul a világ, 
legyen a sírjára virág.  
 
Dsida Jenő: Tündérmenet 
 
A tücsök ciregve fölneszel. 
Testem hűs álmokat iszik. 
Apró, csillagos éjtündérek 
a szívemet hozzád viszik. 
 
Parányi szekérre fektetik, 
pihék, mohák közé, puhán, 
befödik zsenge nefelejccsel, 
s lehelnek rá éjfél után. 
 
Húzzák lassú, nyüzsgő menetben  
-szemükben harmat, áhítat - 
csigák s iszonyú nagy füvek közt, 
a sárga holdvilág alatt.   
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     Egy bölcs ember tanácsai 
 

Sohasem cserélném el az én nagyszerű életemet, a szerető családomat, az 
én csodálatos barátaimat a kevésbé ősz hajért vagy egy feszes hasért. 
Ahogy korosodtam, egyre kedvesebb lettem a magam számára és kevésbé 
kritikus magammal szemben. A saját barátommá váltam. Nem tolom le 
magam, ha több süteményt eszem a kelleténél, vagy nem vetem be az 
ágyat, vagy megveszem azt a virágtartót az erkélyre, amire semmi szük-
ség, de jól néz ki. 
Felhatalmazva érzem magam, hogy élvezkedjek, hogy rendetlen legyek, 
hogy extravagáns legyek. Annyiszor megéltem, hogy barátaim idő előtt 
elmennek; mielőtt még megérték volna azt a szabadságot, amit az öregség 
hoz magával. 
Ki törődik azzal, hogy hajnali 4-ig olvasok, vagy játszom a komputeren? 
Táncolhatok a régi muzsikára, ha úgy tartja kedvem és meg is teszem. 
Sétálok a vízparton olyan fürdőruhában, amiben kidomborodnak a testré-
szeim, és önfeledten vetem bele magam a hullámokba, ha jól esik, nem 
törődöm a motorcsónakokból rám vetett sajnálkozó pillantásokkal. Ők is 
lesznek öregek. 
Tudom, persze, azt is, hogy időnként feledékeny vagyok. És hát van is 
néha mit elfelejteni az életből. De azért a legfontosabb dolgokra emlék-
szem. 
Hát igen, életem során azért megtört néhányszor a szívem. Hogyne tört 
volna meg, amikor elveszítesz valakit, akit szerettél, amikor egy gyerek 
szenved, vagy elüti a cicádat egy autó? De a megtört szív az, ami erőt  
ad, megértést és részvétet kelt. Egy olyan szív, mely sosem szenvedett, 
érzéketlen marad minden iránt, az sosem fog örömöt érezni a tökéletlen-
ség felett. 
Én nagyon boldog vagyok, hogy elég soká éltem ahhoz, hogy megőszül-
hessek, hogy a fiatalos nevetésem mély ráncokat mart az arcomra. Oly 
sokan vannak, akik soha nem nevettek, és oly sokan, akik nem érték meg, 
hogy ősz hajszálaik legyenek. 
Ahogy múlnak az évek, úgy egyre könnyebb pozitívnak lenni. Egyre ke-
vesebbet kell törődni azzal, mit gondolnak mások. Én nem teszek fel ma-
gamnak kérdéseket. Ráadásul fenntartom magamnak a jogot, hogy ne le-
gyen igazam. 
Nos, elmondhatom, hogy nem bánom, hogy öregszem. Szabaddá tesz. 
Szeretem azt, akivé váltam. Nem akarok örökké élni, de amíg itt vagyok, 
nem fecsérlem olyanra az időmet, mint, hogy mi lett volna ha..., vagy azon 
izgassam magam, mi lesz majd. És minden áldott nap eszem édességet 
(már ha kedvem van hozzá). 
Mindig mosolyogj és a szívből fakadó igaz barátságokra nagyon vigyázz! 
Szeretettel ajánlom a fenti gondolatokat kor- és kórtársaimnak. És ajánlom 
még, hogy mindig nevessetek a saját hülyeségeiteken, mert a nevetés az 
élet legnagyobb adománya és erősíti az immunrendszert. 

házunk tája 

NYÍLT TÉR 
 

   2015-ben a  lap szerkesztését Dr. Békássy N. 
Albert vállalta, de nem sikerült egyetlen lapszá-
mot sem elkészítenie. Lemondását 2017. április 5
-én írásban is megerősítette. A lap szerkesztését 
továbbra is az alapító végzi, aki ezúttal is köszö-
netét fejezi ki  önzetlen, céltudatosan  elkötele-
zett és a sokféle megpróbáltatások ellenére is 

kitartó  munkatársainak. 



MEGHÍVÓ  

Kárpát–medencén kívüli  
európai magyar írók első  
találkozójának  
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány és az Ághegy-Liget Baráti 
Társaság tisztelettel meghívja Európa-haza irodalmárait 
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meg-
szervezésre kerülő kapcsolat-, érték- és hagyományteremtő, 
valamint nemzetegyesítő találkozóra.  Kárpát-medence egyik 
gazdag kulturális múlttal rendelkező, ma azonban hátrányos 
helyzetben lévő térsége hívja haza a Kárpát-medencén kívül 
élő európai irodalmárokat.  A „nemzet otthonát” 
Aranyossziget jelenti. Az egyszerű beregi emberek ételeikkel 
és italaikkal, szívélyes vendéglátással, a szervezők beregi, 
szatmári, partiumi, borsodi, abaúji irodalmi felfedező utakkal 
és megemlékezésekkel, valamint a térség településein szerve-
zett író-olvasó találkozókkal várják az írókat, de szívesen 
látott vendégként fogadják a Kárpát-medence íróit is. A ha-
gyományteremtő találkozó célja, hogy együtt szolgálja az 
egyéni feltöltődés és kapcsolatépítés mellett a nemzet egyesí-
tését és a halmozottan hátrányos helyzetű térség életminősé-
ge fejlesztését, valamint az Európa-hazában alkotó irodalmá-
rok együttműködését.      
Program:  
Augusztus 2. (szerda): Megérkezés, a találkozó ünnepélyes 
megnyitása (debreceni repülőtérről vagy a kisvárdai vasútál-
lomásról megszervezzük a transzfert) 18.00: Az Írótalálkozó 
ünnepélyes megnyitása Aranyosszigeten. Irodalmi est refor-
mátus, valamint római és görög katolikus egyházi méltósá-
gok áldásával.  
Augusztus 3. (csütörtök): Irodalmi zarándoklaton Szatmár-
ban. Megemlékezés Szatmárcsekén és Tiszacsécsén, látoga-
tás a lakatlan Nagygéc település „Remény templomában”. 
Ebéd után fürdés a Felső-Tisza Minőségi Védjeggyel elis-
mert Szilva Gyógyfürdőben, vacsora után zenés irodalmi est.  
Augusztus 4. (péntek): Az Aranyhíd irodalmi és történelmi 
zarándoklata. 
08.00: Szatmárnémeti Püspöki palota, Majtényi sík, Nagyká-
roly, Adyfalva (Érmindszent), Kaplony.  Ebéd Tasnádon, 
majd városnézés.  
16.30-tól részvétel a 28. Kölcsey Ferenc megemlékezésen a 
költő  szülőfalujában, a keresztelő templomnál: az alapítvány 
közreműködésével 2016-ban készült Himnusz emlékhely 
felavatása, valamint Kálvin János posztumusz az Egyetemes 
Kultúra Lovagja és Károlyi Gáspár posztumusz a Magyar 
Kultúra Lovagja tiszteletére A kultúra lovagja c. bronz szo-
bor adományozása a Királyhágó-melléki Egyházkerület pihe-
nőháza gyűjteménye számára.   
Augusztus 5. (szombat): Arany János emléknap. És: szabad-
idő (fürdés, horgászat stb.). Irodalmi délután Arany János 
tiszteletére (nyílt rendezvény) zenés irodalmi est.    
Augusztus 6. (vasárnap): de. szabadidő, találkozás a települé-
sen élőkkel, négy templom van a településen. Du.: Író-olvasó 
találkozók a beregi falvakban.  A program fontos része a 
kisebbségi sorsok bemutatása, és a más kultúrákba való bete-
kintés lehetőségének biztosítása. Várhatóan 8-10 településen 
valósulhat meg az irodalmi program.  A találkozó résztvevői 
ezen a napon - az előzetesen egyeztetett terveknek megfele-

lően, jellemzően 2-3 főként - különböző településeken tarta-
nak író-olvasó találkozót. Az irodalmi bemutatkozás mellett 
szólnak életük alakulásáról, betekintést adnak más kultúrák-
ba, és elmondják hogyan élnek kisebbségi sorban, hogyan 
tudnak magyarnak maradni.  
Augusztus 7. (hétfő): Elődeink nyomában - irodalmi baran-
golás. A karosi honfoglaláskori temetőben a hagyományőr-
zőkkel történeti visszatekintés, eleink ételeinek és italainak 
megkóstolása. Látogatás Széphalomban a Magyar Nyelv 
Múzeumában, tisztelgés a Kazinczy család sírjánál. Kirán-
dulás Hegyköz falvaiba (Füzér vára, Füzérradvány, majd 
Kovácsvágás).    
Augusztus 8. (kedd): „Nyelvében él a nemzet” (irodalmárok 
a nemzetért) konferencia. Témák: 1.  A szórványban élő 
magyar írók gondjai.  2. Kapcsolattartás az anyaországgal és 
a befogadó ország irodalmi életével 3.   Mit tehet az európai 
író a szórvány-magyarságért? A konferencián előadást tarta-
nak vagy hozzászólnak a magyar író-társadalom országos 
vezetői (többek között a Magyar Írószövetség, az Anya-
nyelvápolók Szövetsége és az EMMI Kultúráért Felelős 
Államtitkársága, a MEH Nemzetpolitikáért Felelős Állam-
titkárság), valamint a főbb kárpát-medencei irodalmi közös-
ségek. Este: A találkozó ünnepélyes zárása, a Magyar Liget 
c. családi lap különszámának átadása, zenés gulyásparti. 
Augusztus 10. (szerda): Egyéni terv szerinti elutazás, 
transzferbiztosítással.   
Kérjük és reméljük, a Magyar Írószövetség támogatását a 
Falvak Kultúrájáért Alapítvány pályázatához, a találkozó 
sikeres megrendezése érdekében. Az Ághegy a helyszínen 
készített különszámot kíván megjelentetni, amelyhez a 
svédországi Ághegy-Liget Baráti Társaság segítségét remé-
li. 
Egyéni hozzájárulás: 42.000 forint (135 euro), amely magá-
ban foglalja a teljes állátás, a buszos közlekedés, a program 
és belépők költségét.    
A jelentkezéseket 40 főig 2017. június 30-ig várjuk.  
A találkozó előkészítéséről és végrehajtásáról háttér in-
formáció: www.ekn.shp.hu  oldalon. 
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Arany idézetek: 
 
Mi a tűzhely rideg háznak, 
Mi a fészek kis madárnak, 
Mi a harmat szomjú gyepre, 
Mi a balzsam égő sebre; 
Mi a lámpa sötét éjben, 
Mi az árnyék forró délben,... 
S mire nincs szó, nincsen képzet: 
Az vagy nekem, oh költészet! 
 
A nép fontosabb dolgot is megért, csak nyelvén 
adják elő, anélkül, hogy egy szóért lapokra terjedő 
magyarázatokat kívánna. Egyszerűen, néhány szó-
ban megmondani neki valamit; ez a dolog veleje. 
 
Vásár az élet: a földnek lakosa 
Lót-fut, könyökli egymást, és tapossa. 
 
Sose törjön félre kedved csizmasarka, 
Legyen örömödnek bugyogója tarka, 
Ne legyen életed rövid, mint nyúl farka, 
A sorsnak irántad ne legyen szűk marka. 
 
Boldogságod fénye legyen szép szivárvány, 
Rajta, mint egy hídon, szép tündérek járván, 
Ne bántson a métely, sem másféle járvány, 
Hanem oly erős légy, valamint a márvány. 
Hajt az idő gyorsan - rendes útján eljár - 
Ha felülünk, felvesz, ha maradunk, nem vár; 
Változik a világ: gyengül, ami erős, 
És erős lesz, ami gyenge volt azelőtt. 
 
Előtted a küzdés, előtted a pálya, 
Az erőtlen csügged, az erős megállja. 
És tudod: az erő micsoda? - Akarat, 
Mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat  

Nyel-
vünk  
őre 

   Arany János 
magyar költő, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja 
és főtitkára. A magyar irodalom egyik legismertebb és egyik legjelentősebb alakja. Született: 1817. már-
cius 2., Nagyszalonta, Románia. Meghalt: 1882. október 22., Budapest, Magyarország.  Szülei: Megyeri 
Sára, Arany György. Házastársa: Ercsey Julianna Gyermekei: Arany László, Arany Julianna 

Azok, akik még emlékeznek iskolai tanulmányaikból a köl-
tőre és fejükben zenélnek kitörölhetetlenül a Családi kör olyan 
sorai, mint az „Este van, este van: ki ki nyugalomba! / Feketén 
bólingat az eperfa lombja” s csendes falusi képet lezáró „Este 
van, este van... a tűz sem világit, / Kezdi hunyorgatni hamvas 
szempilláit;”akik ez még ma is elgondolkodtat a Toldiból vett 
örökérvényű kérdés „Repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg?, 
és  a sokak életében a keserűségtől gúnyos  hangon felcsendü-
lő, szitokként lélekből szakadt kérdés: „Ti urak, ti urak, hit-
vány ebek! / Ne éljen Eduárd?” Emlékezetünkből elő- előbuk-
kan Rozgonyiné követendő hősiessége „Hová, hová, édes fér-
jem?" / „Megyek a csatába: / Galambócon vár a török, / Ne 
várjon hiába."  És emlékeznünk kell a barátság szép dalára, 
amellyel költőtársát köszönti: „Zavarva lelkem, mint a bomlott 
cimbalom; / Örűl a szívem és mégis sajog belé,/ Hányja veti a 
hab: mért e nagy jutalom? /Petőfit barátul mégsem érdemelé. 
Felsorolhatatlanul sok szép verssor, amit mert ajándékba kap-
tunk, illene továbbadnunk az utánunk következőknek. Mit 
monhat Arany János unokáinknak? Vasárnapok ünnepén mos-
tanában a Toldit olvassuk svéd-magyar unokáimmal. Szótár-
ként használjuk, hiszen  annyi sok megismerni érdemes szép 
szó sorakozik a verssorokban. Cs. Szabó László biztató sorai 
jutnak eszembe:  „A hazában viszonylag elég kevés a purista, 
mert nem őrzi merőben másfajta nyelvtörvények ostromát. 
Külföldön élő magyar író majdnem mind az, különböző állam-
polgárságok álarca alatt. Egy kicsit úgy vagyunk, mintha szin-
te minden utcasarkon megállítana egy rendőr ugyanaz a sze-
mély, százféle ismeretlen alakban, Arany János.” Ilyen kedve-
sen mosolygós rendőrrel ritkán találkozik az ember. Gyermek-
kori versikémből való: Nagybajuszú rendőr bácsi, / Ott a sar-
kon áll, / Jobbra is néz, balra is néz, / Vígan szalutál”. Nélküle 
nem lehet teljes az élet. Vele kristályként ragyog anyanyel-
vünk. Tanít és figyelmeztet:kicsit és nagyot: 
 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
Ember lenni mindég, minden körülményben. 



A himlő kiütéses betegség, magas lázzal jár és a mortalitás 
(halálozás) aránya is magas.  Norvég nyelven kopper, angolul 
smallpox. Óközépangol nyelven jelenthetett sokfajta, kiütéssel 
járó betegséget (Shorter Oxford Dictionary). A norvég szó az 
alnémetből ered, szintén kiütéses betegséget jelentett, és ere-
dete a norrøn poki azaz zsák vagy zseb, ami angolul pocket. 
Északon a szót szitokként használták attól az időtől kezdve, 
mikor himlőjárványok pusztítottak Skandináviában. A norvég 
pokker talán ördögnek fordítható, és ezt többen pontosan így 
fogják fel, de mint tudjuk, az utóbbi szó magyar verziója eny-
hébbnek hangzik a norvég szóhoz képest. Viszont érdekes, 
hogy mindkét nyelvben a gonosszal kapcsolatos. de Caprona 
Y.: Norsk etymologisk ordbok, Kagge Forlag, 2013.  
A feketehimlő – régen  – rendkívül veszélyes emberi fertőző 
betegség, amelyet a Poxvirus variolae vírus okoz. Az emberi-
ség történetének egyik legpusztítóbb ragályos kórokozója. 
Nincsen hiteles leírása himlő-szerű betegségnek Észak-
Amerikából, az amerikai kontinens európai meghóditása előtti 
időkből. A himlőt először a karib szigeti Hispaniolán 1509-
ben és a szárazföldön 1520-ban írták le, egyidejűleg a spanyol 
telepesek érkezésével.  
Himlő pusztította el a bennszülött indián lakosságot, és fontos 
tényező volt a hódítással kapcsolatban, mivel az aztékok és az 
inkák fogékonyak voltak, míg a spanyol hódítók immunisak.   
Észak-Amerikában a keleti parton, 1633-ben Plymouthban, és 
Massachusettsben is pusztító himlőjárványok léptek fel az 
indián lakosság körében, majd később a bennszülött telepesek-
nél. A halálozási arány az indián lakosságnál magas, 80-90%. 
Egyes források szerint a telepesek szándékosan is fertőzték az 
őslakosságot. https://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox 
A járvány Európa belső területein is egyre nagyobb méreteket 
öltött. Himlőben  hunyt  el I. József (1701-1711) magyar ki-
rály, és 1767-ben Mária Terézia is megkapta. Ő ugyan nem 
halt bele, de férje és két gyermeke áldozatul esett a fekete him-
lőnek. Ebben az időben Magyarországon évente 22 500 ember 
halt meg himlőben, míg Franciaországban 30 ezer. 
Kapronczay Károly dr.: Orvosi Hetilap, 2003-06-01 / 22. szám 
A fertőzöttek körében rendszerint magas (az Óvilágban 15-
20%, az Újvilágban gyakran 40-80%-os) volt a halálozási 
arány, és a túlélők közül sokan (mint például Kölcsey Ferenc) 
megvakultak. https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_himl%
C5%91 
 
 
       A himlő szót magyar nyelven leírva a következő össze-
függésben olvashatjuk, -talán először: 
Egy Lisszabonban tevékenykedő karmelita misszionáriusról 
esik szó: Sok szegény ember ki az erdőből oda vezettetett, az 
himlőből meg-fzokott halni;  mig bizonyos Karmélita 
Mifíionárius  az  himlő  béoltáft közikbe fzerentséfen nem  ve-

zette. Magyar Könyv-Ház 1. Posony, 1783.  

Lehoczky András Bánffy György erdélyi gubernátorról 
tesz említést, akit hosszantartó köhögés miatt egy borbély 
gyógyított. A gyógyítás nem lehetett túl eredményes, mert 
a gubernátor hamarosan meghalt. 
Íme a leírás: Efztendövel Bétsben járt, foha egésfége nem 
volt, tsak köhögött télbe nyárba, most pediglen fzemei 
kezdettenek vala fájni egy átkozott Prinz nevezetű Német 
Borbély curálá, el-altatván, hogy meg-gyogyítja, ollyan 
erős orvosfággal,  hogy minden  húsa el-apada, és tsak a’ 
tsontya marada. A’ Gubernátor vévén  efzébe iítollyára, 
hogy igen rofzfzúl volna, a’ Borbéllyt  nem  admittála, 
hanem  Köleséri Sámuel Excelfus  híres Doctort hivata, a’ 
pedig meg-monda, lehetetlen már  curálni, mert a’ Borbély 
minden réfzeit elvefztegette, azért ő Nagyfága tsak 
haIáihoz  kéfzüllyön. Stemmatographia Pars II., Pozsony, 
1798., www.arcanum.hu 
Azóta más a munkamegosztás, a borbélyok nem a köhö-
gést kúrálják, és az orvosok túlnyomó többsége is sejti, 
hogy lehet ezt az állapotot diagnosztizálni és kezelni. 
Node vissza a himlőhöz. A nevezett Bánffy György fia is 
részt vett a temetésen, Kolozsvárott meghimlőzék és 
Tsanádig jőve ott meghala. A baj nem jön egyedül. 
A himlőoltás szó Kazinczy Ferencnél 1818-ban fordul elő: 
A szerző azért aggódik, hogy vajon a nép megérti-e az 
oltás jelentőségét, „általlátja-e a himlőoltás jótétét”. Mint 
látjuk a továbbiakban, hosszú ideig tartott míg hazánkban 
kötelezővé lett a himlőoltás.  
Fejér György, Vass László (szerk.): Tudományos Gyűjte-
mény 2. évfolyam, 18188. sz. Kazinczy Ferenc : Az Erdé-
lyi Szászok. - Gubernátor Báró Bruckenthal Sámuelnek 
Bibliothecája, Kép-gyűjteménye. (Kazinczynak Erdélyi 
Leveleiből). 91-112.  
Dániában az Országlószéknek bölts intézetei olly fogana-
tosak lettek, hogy Koppenhágában 1811-ik esztendő óta 
egy gyermek sem halt meg a természeti Himlőben: pedig 
tsak 1802-ikben kezdették el az ojtást. Az előtt tsak ezen 
városban esztendőnkint meghalt 2-3000 gyermek a’ himlő-
ben. Hasznos Mulatságok, 1819. 2. félév (1-52. szám) 
1819 / 24. szám 
 
 
Viszont Lenhossák Mihály már országos főorvosként (1825
-1840) 1829-ben elrendelte a kötelező módon történő ol-
tást, ami valóban rendkívül fontos rendelet a hazai jár-
ványtörténetben, viszont továbbra sem lett eredményes, 
hiszen a lakosság - ha nem is túlnyomó többségben - to-
vábbra is idegenkedett elmenni himlőoltásra.  Orvosi kö-
rökben is akadtak kétkedők, hiszen még nem ismerték az 
oltás megismétlésének lehetőségét és fontosságát. Ettől 
függetlenül a Helytartótanácshoz beküldött jelentések 
számadatai bizonyították, hogy az oltás elterjedése és a 
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hatékony népszerűsítés következtében mennyire visszaesett a 
halálozás aránya,  illetve a megbetegedések száma.  
“1800-ban Angliában, Franciaországban és Németországban  
tömegeket  oltottak  be,  de  Itáliában  és  a skandináv álla-
mokban is jelentős 
en visszaszorították a járványt.”   
Himlővírus:  A legnagyobb és legveszélyesebb vírusok közé 
tartozik. http://www.knowledgescotland.org/briefings.php?
id=194 
 

“Talán a történelem torz fintora, hogy hazánk az első között 
volt, ahol kötelező módon rendelték el a vakcinációt, míg 
Jenner hazájában, Angliában nem tették kötelezővé. Igaz, 
Magyarországon 1876-ban, a közegészségügyi törvénnyel 
vált véglegessé, amikor valóban, minden tanköteles gyereket 
- 1868-ban emelték a magyar törvények közé az általános 

tankötelezettséget - kötelező lett védhimlővel beoltani”. 
Kapronczay Károly dr.: Orvosi Hetilap, 2003-06-01 / 22. 
szám 
Az 1882-es európai himlőjárvány Norvégiát is elérte, és 
emiatt Dánia karantént rendelt el: minekutána a himlő 
Christianiában, Norvégiában, kitört, a dán kormány  is 
veszteglést rendelt el onnét Dániába érkező hajók ellen. 
Orvosi Hetilap, 1882. július (26. évfolyam, 27-31. szám)
1882-07-23 / 30. szám 
Magyarországon a kötelező himlőoltást az 1887. évi him-
lőoltásra vonatkozó XXII. törvénycikk rendelte el.  
1908-ban olvashatta a magyar közönség: Fekete himlő 
pusztít Norvégia székhelyén, Christianiában. Eddig 75 
megbetegedés és 3 haláleset fordult elő. Népszava, 1908-
08-26 / 203. sz.  
Erről a betegségről mindenki tudott, de gyakorlati problé-
mát a kontinensen csak az 1960-as években okozott. Nép-
szabadság, 1963. július (21. évfolyam, 152-177. szám)
1963-07-28 / 175. szám 
1963-ban himlőjárvány volt Lengyelországban, és a ma-
gyar hatóságok tömegesen oltották be az oda utazókat, 
majd ezt követte a Svédországba utazók oltása is, de a fé-
lelem alaptalan volt, és az oltást 1963 augusztusban már 
megszüntették. Népszabadság, 1963. július (21. évfolyam, 
152-177. szám)1963-07-31 / 177. szám. Népszabadság, 
1963. augusztus (21. évfolyam, 178-203. szám)1963-08-
07 / 183. szám 
 
1967 szeptemberben hívtak be katonai, majd katonaorvosi 
szolgálatra Magyarország nyugati határára (Csorna, Kő-
szeg). Felettesem százados volt, felcser kiképzési háttérrel. 
Rendesen bánt velünk. Csak ketten voltunk orvosok, mind-
ketten fiatalok, alig valami tapasztalattal. A határőrségről 
lévén szó, ez majdnem bizalmi állásnak is számított, jó 
dolgunk volt. Például megengedték, hogy hetente egyszer 
hazatelefonálhassunk. Ilyenkor beszéltünk az ügyeletessel, 
aki megtekert egy kurblit, odaszólt mondjuk Körmendről, 
majd a tekeréssel felélesztett vonalon elérte a Vár egyik 
pincéjében lapuló kollégáját, és hirtelen lett kapcso-
lat, mely révén a hazaiakkal társaloghattunk.  7 



 A katonai szolgálat nem volt teljesen egyhangú, mert vala-
milyen oknál fogva több száz sorkatonát kellett himlő ellen 
beoltani. Máig is misztikus miért, de parancs az parancs. 
Nem is telt el hosszú idő, az oltás eredményeképpen többen 
belázasodtak, éjvíz idején a szombathelyi kórházban kötöt-
tek ki. Szerencsére egyiknél sem lépett fel komoly szövőd-
mény, és néhány napon belül folytathatták áldásos tevé-
kenységüket. Ez jobbára a tiltott határátlépést megkísérlők-
re való vadászatból állott.  
(Akkor kimenni akartak az emberek, most bejönni 
plus ça change, plus c'est la même chose.) 
1970-ben már az oslói Közegészségügyi Intézet virológiai 
osztálya (Virusavdeling B) munkatársa voltam. Osztályom-
nak volt két főnöke, az egyik dr. med. Arild R. Harboe, aki 
az influenza- és a himlővírus labort vezette. Gitározott és 
remek matematikus volt. A himlő még akkor fontos beteg-
ségnek számított, de szerencsére nem lépett fel Norvégiá-
ban.  
1972-ben az angliai Birminghamben kötöttem ki a norvég 
külügyminisztérium ösztöndíjasaként. Nem telt egy fél év, 
máris azt a feladatot kaptam, hogy egyfajta himlővírussal 
foglalkozzam. Akkoriban azt hitték (ma tudjuk, hogy nem 
egészen így van), hogy egyes állatok, például a teve, az 
orrszarvú, a kecske, a disznó, a fóka, a madár, mind az em-
beri himlővírus rezervoárjai lehetnek. Ez részben volt csak 
igaz, mert a majmok és tevék himlővírusa megfertőzhet 
embereket is. Írtam egy dolgozatot is a tevehimlő vírusáról, 
mely iráni tevehajcsároknál okozott betegséget. Akkor hal-
lottam, hogy a nyulaknak is van egyfajta himlővírusa. 
Ausztráliában próbálták ezt a vírust bevetni a nagy állo-
mány ritkítására, de nem sikerült, mert ugyan eleinte sok 

nyúl elpusztult, de a folyamat eredményeként nagy 

részük ellenálló lett, megszokták 
a vírust, majd még több lett belő-
lük. Magyarán szaporodtak mint 
a nyulak.  
 Főnököm, dr. Henry Bedson 
híres család sarja volt, egy ideig 
Édesapja nevét viselte a ma 
Chlamydia nevű kórokozó 
(Bedsonia). Dr. Bedson nem 
csak tudós, hanem a víruslabor 
biztonsági tisztje is volt. Már 
nem dolgoztam ott, de a birming-
hami laboratórium 1978-ban 
dramatikus események színhelye 
lett. Éppen egy víruskongresszu-
son vettem részt Hollandiában, 
amikor hallottam a hírt. A rend-
kívül fertőző és veszélyes vírus a 
labor elavult szellőző berendezé-
sét kijátszva, -mint a dzsinn a 
palackból-, kiszabadult. Megfer-
tőzte a laboratórium feletti eme-
leten dolgozókat, Janet Parker 
hivatásos fényképészt (kórházba 
szállították, és néhány napon 
belül meghalt). Janet Parkert a 
fekete himlő utolsó halálos áldo-
zataként tartják számon. „A nő a 
birminghami egyetem dolgozó-
szobájában kapta meg a végzetes 
vírust, annak légkondicionálóján 
keresztül, mely megdöbbentő 
módon a víruslabor elszívójával 

volt összekötve.” http://www.vital.hu/themes/history/
history8.htm Janet Parker megfertőzte az édesanyját és az 
őt szállító mentőst is. Ők életben maradtak. Ezután, dr. 
Henry Bedson, mint az osztály biztonságáért felelős tiszt-
séget viselő személy, hogy elkerülje a meghurcoltatást, 
önkezével vetett véget életének. Valószínű ő volt Európá-
ban a himlővírus utolsó áldozata. 1978 smallpox outbreak 
in the United Kingdom https://en.wikipedia.org/
wiki/1978_smallpox_outbreak_in_the_United_Kingdom 
http://68.media.tumblr.com/0e8dec8fb09ae05cd467e49082
cc89d8/tumblr_obxo7xYfBH1tzwg9ro1_1280.jpg 
Abban az évben oltottak be Norvégiában és más európai 
országokban utoljára gyerekeket, és a WHO diadalnak 
könyvelhette el, hogy néhány évre rá az egész világon, 
beleértve az indiai szubkontinenst is, megszűnt a himlőjár-
vány.  
Nemzetközi megállapodások szerint a vírust majd minden 
laboratóriumban meg kellett semmisíteni. Ma már csak két 
helyen őrzik a himlővírust, az Egyesült Államokban és 
Oroszországban, az összes többi törzset elpusztították. 
Fennáll annak a lehetősége, hogy valamelyik rokon, állati 
eredetű vírusból újra előállíthatnak a fekete himlő vírusá-
hoz hasonló kórokozót, esetleg úgy is mint biológiai fegy-
vert. Éppen emiatt a jelenlegi víruskészletek megsemmisí-
tése nem aktuális. Raymond S. Weinstein. https://
wwwnc.cdc.gov/eid/article/17/4/10-1865_article 
 
 

  Csángó Péter 
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 Látogatás a helsingøri várban 
 
Kronborg Észak-Európa egyik legjelentősebb reneszánsz vára. 
A dániai Helsingørben, Sjælland szigetének csúcsán található. 
Stratégiai jelentőségét annak köszönhette, hogy a Dániát 
és Svédországot elválasztó Øresund itt a legszűkebb, mindössze 
4 km széles. A vár 2000 óta a Világörökség része. 
Kronborg elsősorban Shakespeare Hamlet című drámájának 
színhelyeként ismert. A színdarabot először 1816-ban, Shakespe-
are halálának 200. évfordulóján adták elő az erőd falai között; a 
szerepeket a kaszárnyában szolgáló katonák játszották. Azóta 
számtalanszor előadták a kastély különböző részein, neves ven-
dégművészek szereplésével.  

9 



Koppenhágai 

Levél infarktusomról 

 

8 

Annyi szó esett a szívről, az amerikai 
ünnep, a Valentin -nap kapcsán, hogy én 
sem tudtam megkerülni a témát, írnom 
kellett róla, egy barátom kérésére.  
Kedves Barátom! Mióta ügyeletes írófe-
jedelmek is megírják betegségük történe-
tét, az ember akár félve is nyúlhatna a 
témához, ha nem tudná, hogy sikerül 
teljesen új megvilágításba helyeznie a 

saját történetét. Könyv hosszúságúra én persze nem szívesen 
nyújtanám az eseményeket, több okból sem, ezeket most nem 
is elemezném. Maradjunk ezért a levélformánál, annál is in-
kább, mert felhívtad szíves figyelmemet arra, hogy ezt a műfajt 
mennyire elhanyagolják manapság az írók, én pedig szívesen 
oda figyelek mindenre, amit mondasz. Divatos azt hangoztatni, 
hogy minden betegségnek vannak lelki előzményei, ami persze 
önmagában és ilyen formában nem igaz. Az ember úgy is le-
fordulhat a székről egy infarktussal, hogy körülötte hét ágra süt 
a nap lelki értelemben. Ez mondjuk az én esetemben nem így 
volt, egy bölcs lélekgyógyász meg is jegyezte, öregem, te már 
olyan szinten untad az életed, hogy nem is bántad volna, ha 
meghalsz, miután felnevelted a gyermekeidet, és lássuk be, 
ebben nagyon sok igazság van. De ne vágjunk a dolgok elejé-
be, maradjunk a tényeknél. Egy szép nap reggelén kínzó fájda-
lomra ébredtem és ekkorra már az agyam sem kaphatott elég 
oxigént, mert ahelyett, hogy cselekedtem volna, tovább heve-
résztem az ágyban, az egyre erősebb fájdalmat pedig időnként 
meleg zuhannyal kompenzáltam. A lélekgyógyász nem egé-

szen fogadja el a magyarázatot, mely szerint nem ismer-
tem fel, hogy mi bajom van az oxigénhiányos állapotban, 
én viszont nem fogadom el azt, hogy teljesen tudatában 
lettem volna annak, hogy milyen következményei lehetnek 
annak, ha nem cselekszem. Nem nagyon emlékszem arra, 
hogy mi is történt velem azon a napon. Rémlik, hogy tele-
fonáltam a munkahelyemre, hogy ma nem jövök dolgozni, 
mert azt hiszem, infarktusom van, ezt különösebb hozzá-
fűznivaló nélkül tudomásul is vették. A nagyfiam többször 
is megkérdezte, hogy ne hívja-e ki a mentőt, mondtam 
neki, hogy áh, minek! , majd elmúlik és ebben az esetben 
kicsit visszájára fordult a nevelésem, mely szerint lehető-
leg ne nagyon kérdőjelezze meg döntéseimet. Másnap 
reggelre viszont már arra ébredtem, hogy haldoklom, amit 
jó szakemberként a lélegzetvételemből állapítottam meg. 
Ekkor úgy döntöttem, mégis felveszem a telefont, és ki-
hívtam a mentőt. Szokás szerint természetesen megint 
annyira ura voltam a helyzetnek, hogy a mentőorvosnak is 
kétszer kellett megvizsgálnia, mire egyszer elhitte, hogy 
infarktusom van... Lehet, hogy a Pokolba is frissen vasalt 
ingben és élesre hegyezett öniróniával fogok beállítani, 
hogy az ördögök azt gondolják, hogy az én szórakoztatá-
somra vannak jelen?  Nem szaporítom a szót, a mentőhöz 
is a saját lábamon mentem le, ebbe is simán beledögölhet-
tem volna, de nem tettem. Utólag az egészet nem tudom 
felfogni. Arra emlékszem, hogy ekkor már óriási fájdal-
maim voltak. Amikor végre több oxigénhez is jutott az 
agyam az elkezdett kezelés eredményeképpen akkor rájöt-
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tem, miközben a kórház 
felé száguldott a szirénázó 
mentő velem, hogy ez a 
hajó már elment. A túlélé-
si esélyeim nagyon, de 
nagyon rosszak voltak. A 
legközelebbi kórházba 
érve néhány pillanatra 
magamra maradtam, ekkor 
jelent meg egy fej a félig 
nyitott mentőajtón bekan-
dikálva, aztán eltűnt ugya-

nott, majd a következő szöveg hangzott el: „Itt van egy gyö-
nyörű nő. Nem, nem hülyéskedem, már megint, mint a múlt-
kor, ez most tényleg gyönyörű. ... hát miért nem hisztek ne-
kem? " Akármilyen rosszul voltam, erre elröhögtem magam. 
Láthatóan az akut-team orvosa mindig így fogadta a női be-
tegeket, gondolom akkor is, ha olyan rondák voltak, mint az 
orosz mesék legendás boszorkányai. Jó a módszer, az ember 
lánya azonnal jobban lesz, ha szorult bele egy kis humorér-
zék. 
A humorérzékemmel nem is volt sok baj, csak a helyzetem-
mel, mert ekkorra már, a rengeteg morfium ellenére sem 
tudtam elviselni a fájdalmat a mellkasomban és ahogyan 
üdvözöltem a dokit, rögtön el is búcsúztam tőle, arra az eset-
re, ha nem sikerülne újraélesztenie. Megmondtam neki, hogy 
azt gondolom, hogy most már elkéstünk a beavatkozással, 
erre azt válaszolta, hogy ehhez még neki is lesz egy-két sza-
va , ne siessek már annyira, a búcsúzkodással. 
Miután ezt tisztáztuk, elkezdte a team a harcot a megmenté-
semért és igen derekasan küzdöttek, szó se róla. A harc az 
életemért magába foglalt egy parázs veszekedést is a 
Rigshospitalet-tel , a team vezető orvosa és a másik kórház 
akut teamje között, amely a sebészeti beavatkozásokat végzi, 
ugyanis a Rigshospitalet nem akart fogadni. ”Majd két nap 
múlva"- mondták, mert már több, mint 8 óra eltelt az infark-
tus beindulása óta. A kihangosított veszekedés volt az aláfes-
tés miközben próbálták ultrahanggal nézni, hogy mi folyik a 
szívemmel. Rezignáltam hallgattam az ordibálást, ez a fiatal 
doki itt tényleg harcolt értem, mint az oroszlán és nem hiába. 
Miután stabilizálták az állapotomat mégis csak értem küldött 
egy mentőt a Rigshospital. Gondolom inukba szállt a bátor-
ság, mert ha ez után az orvosi vita után elpatkolok, akkor 
olyan kártérítést akaszt a nyakukba a családom, hogy ihaj. 
Az elkövetkező két napra csak foszlányokban emlékszem, 
két beavatkozást is végeztek és olyan vérhígítást, hogy min-
den nyíláson, de még a bőrömön keresztül is vér szivárgott, 
ha levették róla az EKG-hez használt „tapadókorongokat ". 
Négy nap múlva kerültem csak ki az intenzívről és küldtek 
vissza a Bispebjerg kórházba, amely első nap fogadott. Né-
hány percen belül előkerült a dokim is, az oroszlán, az én 
bajnokom. Boldogan mosolygott, de néhány órán belül lát-
hatóan alább hagyott az öröme, ekkorra derült ki, hogy a 
szívem pumpaereje mindössze hat százalékos. 
Majdnem húsvét volt már, kinn még minden havas tél és én 
két héten keresztül néztem az ablakon át a Tél uralmát, aho-
gyan sehogyan sem akart tavasz lenni. Sokszor szerettem 
volna kinyitni a földszintes szobám ajtaját, hogy mezítláb 
kimenjek a hóba és érezzem, élvezzem a levegőt, de csak 
egy puha papucsom volt, így nem tudtam lelécelni. Egy idő 
után már külön szobát is kaptam, hogy tudjak aludni és az 
egyik nővér minden váltás kezdetén bejött hozzám beszél-
getni egy kicsit az életről. Nekem ekkor még nem volt gya-
nús, hogy mindenki azt hitte, hogy meg fogok halni, azért jár 
be hozzám ennyit beszélgetni. A munkatársaim, a fiaim is 
meglátogattak, és a volt férjem (kisebbik fiam kissé ingerült 

felszólítására) is kiadta a parancsot az új feleségének, hogy 
küldessen egy méregdrága csokrot. Hát még ez sem volt 
gyanús, de amikor Béla barátom már napi szinten bejárt a 
kórházba meglátogatni (hol feleségestül, hol anélkül ), ak-
kor már kezdett derengeni, hogy basszus, ezek azt hiszik, 
hogy el fogok patkolni. 
Szó se róla, Bélával át is beszéltük az életemet rendesen A-
tól Z-ig, hogy nyugodtan elmehessek. Telt- múlt az idő, 
már a hó is elkezdett olvadozni, mikor egyik délután mon-
dom Bélának, hogy te Bélukám, szerintem most már hagy-
juk a mélyfilozófiai dumát a halálról, mert nem fogok én 
meghalni, legalábbis mostanában nem. Ebben maradtunk. 
Ekkor kopogás hallatszott az ajtón és végszóra megérkezett 
Ervin barátom, aki kissé meghatottam és megilletődötten 
köszönt, helyet foglalt, majd közölte, hogy hozott ajándé-
kot . Ünnepélyesen kihalászta egy zacskóból a Tibeti Halot-
tas könyvet. Bélával egyszerre visítottunk fel, hogy neee!, 
de Ervin nem hagyta magát, „Ha most nem is szándékozol 
elmenni, azért még előkészíthetlek ", mondta. Az Isten áld-
jon meg Ervin, katolikus vagyok, érveltem, de azt azzal 
hárította el, hogy „az nem akadály", de Béla ekkor már 
olyan pillantásokat vetett rá, hogy hamarosan feladta az 
előkészítésemre szánt tevékenységét. 
Hát látod kedves barátom, én meg megdögleni sem tudok 
rendesen, pedig igen rendesen megpróbáltam és elő is ké-
szítettek volna rá. Sajnos a betegségemmel együtt élni sem 
nagyon tudok, de ez már egy másik levelem témája lesz. A 
jó hír az, hogy aki annyit volt már életében a halál közelé-
ben és olyan jól ismeri, amint én, az már a Halált sem ér-
dekli annyira, hogy csak úgy elvigye. Még szerencse, hogy 
barátaim ennyire érdeklődnek sorsom felől, mert az a küz-
delem, amit az életért kellett folytatnom nem ért véget azon 
a napon, amikor kiengedtek a kórházból. Azóta az életem 
egy folytonos fárasztó küzdelem minden egyes napért, de 
ez már az én asztalom, szívesen megvívok bármilyen küz-
delmet, csak legyen rá alkalmam, csak legyen rá alkal-
mam... 

Pető Tünde 
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The Gift 
 

Poems by Hafiz the Great Sufi Master 
translations by Daniel Ladinsky  

 
 

Laughing at the word two 
Only 

That Illumined 
One 

Who keeps 
Seducing the formless into form 

Had the charm to win my 
Heart. 

Only a Perfect One 
Who is always 

Laughing at the word 
Two 

Can make you know 
Of 

   Love. 
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Húsvét maradéka 
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Gazdagok vagyunk 
     
A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért 
elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a 
kezébe, amit magyar feltalálóknak köszönhet az emberiség. 
Kezdetnek fogott egy golyóstollat (Bíró László, 1931), felír-
ta, hogy Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a 
hűtőgépre (Szilárd Leó,1929), utána  gyufával (Irinyi János 
1836) rágyújtott egy cigarettára, közben CD-t hallgatott,  
nézegette a hologramos matricát a borítón (Gábor Dénes, 
1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szentgyörgyi 1931).  
Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes tele-
fonjáról (Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért 
játszott egy kicsit a komputerén (Neumann János 1944),  
elmélázott, hogy mely rendszert használja, végül a Basic 
Computer mellett döntött (Kemény János 1964), és Excel 
táblázatba rendezte tennivalóit (Simonyi Károly  1974).  
Megnézett (volna) egy 3D-s filmet, de ezt még  egy  3D-s 
szemüveggel (Rátai Dániel 2010) sem tudta megoldani.  
A kudarc után  feltett egy bakelitlemezt a hagyományos 
lemezjátszójára (Goldmark Károly 1948),  és  bekapcsolta a 
tv-t is (Mihály Dénes, 1919).  
Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják be, megörült, hogy 
színes tv-je van (Goldmark Károly, 1948).  Nagyon tetszett 
neki a város, elsősorban a Centrál Park (Asbóth Sándor ké-
szítette  a város rendezési tervét is).  
Még megnézett egy tudományos filmet az űrkutatásról, ismét 
elcsodálkozott a holdautón (Pávlics Ferenc kb. 1960), majd 
még indulás előtt megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik 
Ernő 1976). 
Már  semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a 
közeljövőben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. 
Ezért magához vette automata fényképezőgépét (Mihályi 

József 1938),  dilemmázott kicsit, hogy a régebbi típusú 
kontaktlencséjét (Dallos József 1928)  vagy  lágy anya-
gú kontaktlencséjét (Györffy István 1959). használja-e?  
Az első kocsi, ami megtetszett, egy Ford T-modell volt 
(Galamb József 1908,)  aztán talált egy dízelmotoros 
BMW-t (Ansits Ferenc 1983),  és megnézett magának 
egy Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója 
volt (Bíró László 1932). 
Még felmerült egy VW bogár is a speciális dizájnja mi-
att (Barényi Béla, 1925).  
Ez annyira tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát 
is megvizsgálta (Csonka János 1893).  De hamar rájött, 
hogy marad neki a bicikli, hazamenve  meg is nézte a 
pincében, hogy rendben van-e, főleg a dinamója (Jedlik 
Ányos 1861), majd ámultan nézte a szomszéd ház tetejé-
re leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár 1928).  
Ezt a tényt azon melegében elmesélte Pulitzer díjas 
(Pulitzer József 1917)  újságíró barátjának, akivel egy 
múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényát-
eresztő üvegbeton feltalálásnak fázisait (Losonczi Áron, 
2001) - magát a betont nem tudták megnézni, mivel an-
nak jogi hercehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni. 
Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta,  régi-

módi lévén, még kripton töltésű lámpáját (Bródy Imre 
1930), megivott egy pohár szódát (Jedlik Ányos 1940),  
és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is, 
meg is találta a legutóbb Bécsben vásárolt Kalmopyrint 
(Richter Gedeon1912).  

Az egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a ba-
kelit lemezhez, és feltette a Kodály-módszer vívmányait 
világszerte elterjesztő (Kodály Zoltán 1929) Psalmus 
Hungaricust. 
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Az 1800-as 
években a 
torták gazda-
gon díszített, 
sok emeletes, 
főzött krémek-
kel, befőttek-
kel, tejszín-
habbal töltött 
csodák voltak. 
Ebbe a túlcico-
mázott világba 
csöppent bele 
a maga egy-
szerűségével, 
de nagyszerű-
ségével a kü-
lönleges 
"Dobos torta". 
Nem kapott 
sok-sok eme-
letet, nem volt 
rajta semmi 
habos-babos. 
Több réteg 
habkönnyű 

piskótalap között egyszerű vajas csokoládékrém, míg a tete-
jén befejezésként roppanós karamell volt. Dobos C. József 
nagy találmánya a kor divatjától eltérő vajkrém volt. A róla 
elnevezett torta csak az egyik ötlete abból a gazdag szakmai 
hagyatékból, amit az utókorra hagyományozott. 
1847. január 18.-án, azaz 170 éve született Pesten több gene-
rációs szakács-család gyermekeként. Büszkén emlegették, 
hogy az apai dédapja II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvarában 
volt szakácsmester.  
Az ifjú Dobos már fiatal éveiben kitűnt gyors észjárásával, és 
szépérzékével. Több nyelven írt, olvasott. Iskolába járni nem 
szeretett, és nem is tanult jól, inkább apja mellett kuktásko-
dott. Inas éveit ismertebb családok konyhájában töltötte, és 
egyre több ismeretettel bővítette tudását. Tanulmányozta az 
akkor gomba módjára nyíló vendéglők, éttermek menylapjait 
és kinálatait. Több helyen megfordult és remek konyhákat 
vezetett, ahol kipróbálhatta a maga által alkotott recepteket. 
Ezt követően egészen idősebb koráig  több szakácskönyvet is 
írt, de főleg németül. Ebből az 1881-ben kiadott "Magyar-
Francia Szakácskönyv" az egyetlen, ami magyar nyelven is 
megjelent. A könyv előszavában érdekes gondolatokat, és 
aforizmákat használt, amit érdemesnek tartok teljes egészé-
ben idézni: 
 
" A házi béke egy családnál nem ritkán a helyes táplálkozás-
tól függ." 

" Semmi sem tesz olyan engedékennyé, mint a gyomor 
nyugalma." 
" A főzés müvészetét tanulni kell, mig az enni tudás több-
nyire vele születik az emberrel." 
" Ezen és ezekhez hasonló aphorizmák szolgáltak alapel-
vekül e könyv írásánál, s ezeket folyton szem előtt tartva 
reméltem elérni azt, hogy művem nemcsak a már gyakor-
lott szakácsnő kezében lesz hű tanácsadó, de gyakorlati 
kalauza, útmutatója lesz azon ifjú hölgyeknek is, kik jó 
háziasszonyok akarnak lenni. Ha e célt elértem művem-
mel, ennek öntudata lesz legédesebb jutalmam." 
A mester a főzés és az írás mellett a zenét és az utazást 
kedvelte a legjobban. Többek között kedvenc úti célja 
Hammerfest volt, ahol több könyve is született. Szerette az 
északi tájat, és szinte vonzotta az egyedüllét, ahol gondo-
lataiba mélyedve írta könyveit. Amikor visszatért, és csa-
ládja körében lehetett, akkor is magányosan étkezett, és a 
lehető legkevesebb időt töltötte velük. Ezt egyetlen leánya 
és egyetlen fiú unokája említette.  
Nagyon kreatív üzletember volt. 1878-ban, egy hideg téli 
napon nyitotta meg csemegeüzletét Budapesten, ahol az 
árusítás mellett vállalta házi ünnepségek szervezését is. Az 
új üzletébe, nyitónapjának délutánjáig egyetlen ember sem 
tette be a lábát. Elkeseredésében átrendezte a kirakatot, és 
egy malomkő nagyságú gorgonzola kivájt közepébe egy 
üveg francia pezsgőt töltött, mellé pedig hasonló módon 
egy másik gorgonzolát tett bordóival, természetesen a 
legjobb minőségűvel. Ez a sajtkülönlegesség vonzotta az 
ínyenceket, és azt várták, hogy mikorra szívódik be a fi-
nom itóka a sajtba, mert attól kezdve lehetett vásárolni 
belőle. Ebben az üzletben már saját készítésű ételeket és 
konzerveket is árusított. Nagy sikerrel. 
Dobos, amennyire távol tartotta magát családjától, annyira 
vonzódott a szakma és annak minden kihívására. Állandó-
an kísérletezett valami újdonsággal, s ennek következté-

 Dobos 
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ben 1884-ben alkotta meg a róla elnevezett tortát. Nyilvá-
nosság elé azonban csak az 1885-ös városligeti Első Buda-
pesti Országos Általános Kiállítás keretében került sor. Do-
bosnak saját pavilonja volt, ahol óriási forgalmat bonyolított 
le. Egyik alkalommal Erzsébet (Sissi) királyné és I. Ferenc 
József is betértek ebbe a pavilonba a kiállítás megtekintése-
kor. Dobos személyesen szolgálta ki őket, és természetesen 
megkóstolták az újdonságnak számító Dobostortát is. 
A torta szállításához Dobos egy speciális faládát készíttetett, 
amelynek segítségével kielégíthette az Európa különböző 
helyeiről érkezett megrendeléseket. A szállítást úgynevezett 
tárkocsikkal oldották meg. A sózott jéggel körberakott falá-
da segítségével a torta sértetlenül vészelte át a napokig tartó 
szállítást.  
A különleges torta, ami a korábbiakhoz képest teljesen elté-
rő volt, nem csak a fogyasztókat hozta lázba, hanem a 
szakmabelieket is, akik sorra megpróbálták elkészíteni 
a Dobostortát, azonban egyik utánzat silányabb volt, 
mint a másik.  
A kiállításon nem csak a torta került bemutatásra, ha-
nem a Dobos cég által készített konzervek is. Kataló-
gusából olvasható volt, hogy spárgából, cukorborsó-
ból, szarvasgombából is készített konzerveket. Tartó-
sította a lúdmájat illetve a balatoni fogast is. Sokféle 
lekvárt és kompótot forgalmazott. Az összes receptet 
gondosan feljegyezte és az időközben megírt könyvei-
ben adta közre. 
A következő, 1896-os kiállításra szintén izgatottan 
készült, és remek ételeket szolgált fel a betérőknek. 
Hírnevét szorgalmának, fölényes szakértelmének és 
becsületességének köszönhette. Alkalmazottait mun-
katársainak tekintette és természetesen beavatta őket a 
műhelytitkokba is, amikkel azonban ők sohasem éltek 
vissza és a recepteket nem adták át másnak. A hírnév 

ellenére megmaradt igazi embernek; a szegényekkel, az 
öregekkel, az árvákkal igen sok jót tett. Ünnepek alkalmá-
val ládaszámra osztott szét közöttük ajándékot, amivel 
sohasem kérkedett. Dobos C. József elsősorban szakács, 
csemegekereskedő és szakíró, akinek vendéglője, cseme-
gekereskedése is volt, de cukrászdája soha. Annak ellené-
re, hogy tortája tette felejthetetlenné. 
Dobos a sok silány tortautánzaton nagyon sokat bosszan-
kodott, mígnem 1906-ban átadta az eredeti receptjét a fő-
városi Cukrászok és Háziasszonyok Ipartestületének azzal, 
hogy bárki szabadon használhatja. Ezek után üzletét utód 
nélkül felszámolta és megszűntette. Vagyonát hadiköl-
csönbe fektette, ami idővel megsemmisült.  
Egészségi állapota megromlott, kétszer kapott agyvérzést 
és sajnos a második következtében 1924. október 10.-én 
meghalt. Budapesten a Farkasréti temetőben csendben 
temették el. 1959-ben sírját felújították és védetté nyilvá-
nították. 
Leánya sokáig őrizte jegyzeteit, hatalmas könyvtárát. Saj-
nos a II. világháborúban sok könyve elveszett. A kitünte-
téseinek jó része is megsemmisült. Azonban nevével és a 
tortájával nap mint nap találkozunk, és elég csak annyit 
mondani, hogy kérek egy Dobost és mindenki tudja, hogy 
egy szelet Dobostortát szeretnénk. 
Végezetül, ha valaki kedvet kapott volna a torta elkészíté-
séhez akkor itt az eredeti recept másolata, jó munkát hoz-
zá! 
1 db. 22 cm átmérőjű tortához kell 6 db piskótalap. Re-
ceptje: 6 tojássárgáját jól kikeverünk 3 lat (5 dkg) porcu-
korral, 6 db tojásfehérjét felverünk habnak, jó keményre, 3 
lat (5 dkg) porcukorral, utána összekeverjük a kikevert 
sárgáját, 6 lat (10 dkg) liszttel és 2 lat (3 és fél dkg) ol-
vasztott vajjal. Egy tortához szükséges krém összeállítása: 
4 db egész tojás, 12 lat porcukor (20 dkg) 14 lat (23 és fél 
dkg) teavaj, 2 lat szilárd kakaómassza (3 és fél dkg), 1 lat 
vaniliáscukor (1,7 dkg) 2 lat kakaóvaj (3 és fél dkg), 1 
tábla csokoládé (20 dkg). A fenti 4 tojást, 12 lat porcukrot 
gázon felverünk és ha meleg, addig keverjük a gázról le-
véve, amíg ki nem hűl. 14 lat vajat jól kikeverünk, 1 lat 
vaniliáscukrot teszünk bele, 2 lat olvasztott kakaóval és 2 
lat olvasztott kakaóvajjal összekeverjük, a 12 lat felmele-
gített puha állapotában levő táblacsokoládét is. Ezután a 
hideg tojásos masszával összeöntjük és jó átkeverés után 5 
lapot összetöltünk, a hatodikat áthúzzuk dobos cukorral és 
20 részre vágjuk.“ 
 
Oslo, 2017.    Nádasdy-Farkas Irén 
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 Új mesterség Svédországban 

Koldusok 

Évekkel ezelőtt még keresve sem 
talált az ember koldust  Svédország-
ban. Most egy alig százezres kisváros-
ban, tíz perc alatt két focicsapatra való 
„dolgozóról készíthettünk felvételt”  A 
helyiek kezdik megszokni az adomá-
nyozást.  Kolozsváron nincs ennyi 
koldus. Ott nem kifizetődő. Szervezet-
tek és a svédek nemcsak megtűrik, 
hanem  támogatják őket. Reggelen-
ként úgy mennek kijelölt helyükre, 
mint mások a hivatalba. 
Örült ötlet, de lehet, hogy célhoz ve-
zetne: a szerkesztő és munkatársai 
üljenek ki az utcára és koldulják össze 
a két lap nyomtatási költségeit. Persze, 
ehhez is legalább annyira szervezettek 
kellene, hogy legyenek, mint a romá-
niai koldus-cigányok. 

 



Ághegy Könyvek 
  

 1.Tóth Ildikó: Múltbanéző — elbeszélések 
 2. Tar Károly: Száraz oázis —  színjáték-sorozat  
 3. Szakács Ferenc Sándor: Kettéhasadt lélek   
4. Bernhard Nordh: A hódtavi újtelepesek  
 5. Erdélyi Szépmíves Céh  Emlékkönyv –  
összeállította Tar Károly  
 6. Lőrinczi Borg Ágnes: Állapotok - versek  
 7. Agnes Borg: Tillstånd - svéd versek  
 8. Bjerck-Amundsen: Søren Kierkegaard 
kezdőknek – Fordította: Lázár Ervin Járkáló.  
 9. Dohi Alexandru: Altermundia -  Fordította 
T.K.   
10. Tar Károly: Itt és ott- versek 
11. Dohi Alexandru: Altermundia — svédül.  For-
dította Lőrinc Borg Ágnes 
12. Dohi Alex: Illatok könyve — Fordította T.K.  
13. Tar Károly:  Pánik —  regény 
14. Skandináviai helyőrség — az Ághegy-Liget 
Baráti Társaság pályázatára érkezett írásokból, 
lemezmelléklettel  
15. Elekes Ferenc: Éden Bádenben — kisregény 
és Leborult szivarvég — egyszerű történetek 
16. Asztalos Morell Ildikó: Feloldozás — versek 
17. Hjalmar Söderberg: Jézus Barabbás —regény 
— fordította Szente Imre 
18. Gödriné Bedő Ilona: Gondolatok idegenben—
versek 
 

 Tízenöt esztendő termése: 
50 folyóiratszám, 10 kötet,  
-  több mint hatezer oldal 
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19. Molnár István: Mint pillangó a tűzhöz– re-
gény 
20. Dohi Alex: Definíciók könyve—versek. For-
dította: Tar Károly  
21.Veress Mária: Életre, halálra — kispróza 
22. Janáky Réka: Válogatott versek  
23. Tar Károly: Táncház — gyermekversek –
Pusztai Péter rajzaival 
24. Tar Károly: Firka irka  — gyermekversek—
Pusztai Irina rajzaival 
25. Gaál Zoltán: Szemünk kinyílik—talán,versek 
26. Gaál Zoltán: Svart på vitt – svéd versek 
27. Tóth Ildikó: Ajtó, ablak nyitva van  
28. Tar Károly: Ami eszembe jut – kisprózai írá-
sok 
29. Gödriné Bedő Ilona: Valamit mindig megkö-
szönni - versek 
30. Tóth Ildikó: Méráról csak álmodom 
31.. Hommage Tomas Tranströmer—fordítások 
32. Tar Károly: Hajnalban vadnyuszik ablakom 
alatt - regény 
33. Tar Károly– Moritz Lívia: Vers– kép 
34. Tar Károly– Soó Zöld Margit –Játékos torna 
35. Gaál Zoltán – Kovács Ferenc: Fák egymás  
között 
36. Tar Károly: Est - versek 
36. Forró Tamás: 1956-os magyar menekültek 
Norvégiában 
 



 
iskola 
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 Vidám oldal 
 
 Egy tel-avivi iskolában a tanító bácsi megkérdezi a nebulók-
tól: 
- Na, gyerekek, ki tudja megmondani, ki volt Mózes? 
Áron jelentkezik: 
- Egy balfácán. 
- No de Áron! Nem szégyelled magad, így beszélni nagy 
ősünkről, Mózesről? 
- De igenis tanító úr kérem, egy balfácán volt, mert miután 
átkelt a Vörös-tengeren, balra fordult. Ha jobbra fordult vol-
na, most a sok kőolaj mind a miénk lenne... 
 
Egy vicces kedvű katolikus pap és egy rabbi egymással szem-
ben ültek a városi elöljáróság által rendezett vacsorán: 
Pap: - Mikor kínálhatom meg ebből a fenséges sonkából? 
Rabbi: - Majd az ön esküvőjén. 
 
Elmegy a fiatalasszony a rabbihoz tanácsot kérni: mit tegyen, 
hogy ne essen teherbe. Az öreg pap azt tanácsolja, hogy 
igyon mindig egy pohár vizet. 
- Óriási! - lelkendezik a fiatalasszony, hogy ez ilyen egysze-
rű. - Csak azt nem tudom még, hogy előtte vagy utána? 
- Helyette. 
 
Ima a pusztában: 
- Hatalmas Isten, mi neked ezer év? 
- Ezer év nekem egy perc! 
- És mi neked egymillió forint? 
- Egymillió forint nekem egy fillér. 
- Akkor adj nekem egy fillért! 
- Jó! Várjál fiam, egy percig. 
 
Kohn elmegy a bölcs rabbihoz, és azt mondja neki: 
- Rabbi, én nagyon félek a haláltól, ezért szeretnék hosszú 
életű lenni. Mit tegyek? 
A rabbi megsimogatja a szakállát, és megkérdezi: 
- Mondd fiam, te nős vagy? 
- Igen rabbi - feleli Kohn. 
- Nos, akkor azt tanácsolom, hogy sose csald meg az asz-
szonyt! 
- És akkor hosszú életű leszek? 
- Nem tudom - feleli a rabbi -, de hogy nagyon hosszúnak 
fogod érezni, az biztos. 
 
- Ha továbbra is így viselkedik az emberekkel, ne csodálkoz-
zon, ha egyre kevesebben járnak a templomba! - vádolta egy 
férfi a plébánost. 
- Hogy érti ezt? - csodálkozik az atya. 
- Amikor először jöttem a templomba, nyakon öntöttek víz-
zel. Másodszor a bérmálás előtt 
pofont kaptam. Harmadszor pedig egy asszonyt kényszerítet-
tek rám. Elegem van már ebből a durva bánásmódból! 
- Sajnálom - vág vissza a plébános -, utolsó találkozásunkkor 
még földet is dobok magára. 
 
Ádám a Paradicsomban megkérdezi az Úrtól: 
- Atyám, mondd el nékem, hogy mi az a szex? 
- Keresd meg Évát a fa tövében, és mindjárt megtudod - feleli 
az Úr. 
Nem sokkal később Ádám fancsali képpel jön vissza az Úr-
hoz: 
- Teremtőm! Legalább azt magyarázd el, hogy mi az a mig-
rén? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tar Károly  
kiadásra  

(kiadóra és támogatásra)  
váró könyvei, nyomdakészen:  

 
VOLTAM 
emlékirat pentalógia 
 
A Boldog utcán innen 
Saját lábon 
Ezer kilométerekkel  
Északi fényben– előkészületben 
Summa summarum 
 
ERDÉLYI SZÉPMÍVES CÉH   
 Emlékkönyv 
 
Pánik — regény 
 
Tangó 
Hármas regény 
  
Tar Károly TITOKTÁRa   
 publicisztika 
 
Kedves könyveim könyve  
könyvismertetők, esszék,  
regények  színhelyén 
 
Itt és ott  —  versek, képek 
Száraz oázis  
 négy  színjáték 
Ami eszembe jut  
kisprózai írások 

     Est — versek 
 

házunk tája 
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MAGYAROK TÖRTÉNETE - 28 
Janus Pannonius 

 a Költészet napján 

20 

„A vers az, amit mondani kell… - felelte egy erdélyi 
aprócska falu iskolájában egy hat esztendős kisfiú Kányádi 
Sándor kérdésére. A vers pedig olyan virág, ami minden 
emberbe elültettek, ha jó talajra talál, előbújik, szárba szök-
ken, és maradandó gyümölcsöket hoz. Ha ennek a növény-
nek a gyökereit vizsgáljuk a magyar költészetben, akkor a 
népköltészet halhatatlan alkotásai mellett Janus Pannoniusra 
bukkanunk. Ki volt ez a latinul verselő neves ember, akit 
Pannoniáról, erről  az illír törzsek közül a pannonok és 
azalok által birtokolt földről neveztek el, s  ezt a megneve-
zést az időszámításunk első évtizedeiben a hódító rómaiak 
is megtartottak? Ő is, mint sok-sok magyar híresség, vala-
melyik közép-európai nemzetből származott, van közöttük 
bajor, német, osztrák, szerb, horvát, lengyel és zsidó is szép 
számmal. Janus Pannonius, magyarosan Csezmiczei János a 
Dráva folyó melletti Csezmicén vagy Csezmán született, 
1434. augusztus 29-én. Évezredünk elején már csak négy 
magyar lakott ebben a helységben. Akkor a nemzetiségi 
hovatartozás nem volt lényeges.  Habár Horvátországban 
született egy elmagyarosodott horvát családban, apja aszta-
los volt. Nagyváradon tanult, ahol anyjának, Vitéz Borbálá-
nak testvére, Vitéz János volt a püspök, aki nagybátyja és 
védnöke volt, Mátyás nevelője, a magyar humanizmus meg-
teremtője, aki nemcsak az egyház első embere volt, hanem 
az egész magyarországi politika irányítója is. Janus Panno-
nius Mátyás király korában élt, latin nyelven írt, akkor ez 
volt a műveltség nyelve. Nevét Európa-szerte ismerték. 
Költészetének anyaga, nyelve és hangulata az olasz huma-

nizmus talajából nőtt ki. 
Verseinek világképe a hu-
manizmus szellemében 
alakult, a vallásos eszmék 
helyett, európai színvona-
lon a reneszánsz gondolko-
dást és életérzést fejezte ki.. 
Nagyra értékelte a földi 
életet, a békét, a kultúrát, a 
természetet és a költői hal-
hatatlanságot. 
 „Pannónia földje küldött 
[hozzád] zsenge koromban, 
onnan, amerre - hogy majd 
a Dunába elvegyítse nevét 
és hullámait - a kövér szán-

iskola 

tókat már csendesedő örvényléssel 
szeli át a Dráva.” – írta latinul a 
Guarino-panegyricus című költemé-
nyében. 
Vitéz Jánosnak köszönhetően olasz 
földre, a ferrarai magániskolába került, 
ahol latinul és görögül tanult. Padová-
ban jogi tanulmányokat végzett.  Hu-
nyadi Mátyás magyar trónra kerülése 
után hazahívták rokonai az udvarba, 
mert az ország építéséhez jól képzett 
emberek kellettek. Katalin királyné 
tanítója, majd királyi kancellár, aztán 

pécsi püspök. Politizált és verselt, epigrammákat és elégiá-
kat írt száz számra.  1466-ban súlyos betegség, tüdőbaj tá-
madta meg. A politizálás nem vált előnyére. 

Miután Mátyás király békét kötött a török szultánnal. 
Janus Pannonius és a nagybátyjával, Vitéz Jánossal szövet-
séges főurak köre úgy érezték, hogy a király elárulta a Hu-
nyadi-hagyományt és elhanyagolta a török elleni védeke-
zést. Mátyás helyébe, Kázmér lengyel királyfi t akarták a 
magyar trónra. Mátyás elfogatta a zendülőket, de aztán sza-
badon engedte valamennyiüket. Janus Pannonius, elmene-
kült. Előbb Pécs várának falai között védekezett, majd va-
gyonával és kincseivel Velence felé futott a király haragja 
elől. Útközben megbetegedett, meghűlt és 1472. március 27

„Megfogta az Isten lábát” 
A  padovai Eremitani-kápolnában Mantegna Szent 
Kristóf-legendáját ábrázoló freskójának részlete. A 
történelmi leírások szerint a középső alakot Janus 

Pannoniusról mintázták. 

Az Irodalmi Jelenben megjelent grafika 
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-én Medveváron elhunyt. 
 „Csak elérni Medve-várba 
a nyikorgó, rossz szekérrel! 
Ugat a halál kutyája, 
püspökünk folyton köhécsel, 
szekér és száraz betegség 
láza rázza gyenge testét. 
Mátyás űzi… Már elájult, 
karon viszik föl a várba – 
Harmadnapon eltemették 
Pannonia díszét, Jánuszt. ”  

 
írja – Simon István: Ballada a szekeresről c. költeményé-

ben. 
Nagy érdemei közül érdemes megemlíteni, hogy Magya-

rországon a könyvek gyűjtését először Vitéz János és ké-
sőbb unokaöccse, Janus Pannonius kezdte el. Gazdag 
könyvtáraik anyaga - a király ellen szőtt elbukott összeeskü-
vés után - a Corvinákat gyarapította, amely gyűjteményt 
1460 táján jelentékeny mennyiségű könyvvel gazdagított 
Mátyás király. 

 Költészetében megkülönböztetünk  itáliai és 
a magyarországi korszakot. Az itáliai költemé-
nyeire jellemző az életvidámság, gyakori témá-
juk a szerelem, de az egyház bírálata is, bár ő is 
pap volt. Kedvelt műfaja az epigramma, me-
lyekből árad a hedonizmus. Legismertebb műve 
a Pannónia dicsérete (Laus Pannoniae; 1465 
körül) című epigramma, melyet már Magyaror-
szágon írt. Időmértékes disztichon verselésű, két 
részből áll, egy előkészítő részből és egy csatta-
nós lezárásból. Büszkén hirdette, hogy általa 

lehet hazája híres, ő 
hozza meg Magyaror-
szág számára az is-
mertséget. 
„Eddig Itália földjén 
termettek csak a köny-
vek, / S most Pannó-
nia is ontja a szép 
dalokat. / Sokra be-
csülnek már, a hazám 
is büszke lehet rám, / 
Szellemem egyre 
dicsőbb, s általa híres 
e föld!”  
– Janus Pannonius: 
Pannónia dicsérete 
(Berczeli Anselm Ká-
roly fordítása) 

Magyarországon írt műveire, ellentétben az itáliai köl-
temények hangulatával, a búskomorság jellemző. Inkább 
elégiákat írt. Búskomorságának oka, hogy a városi kultú-
rához, pezsgő, aktív szellemi élethez szokott. Magyaror-
szágon társtalannak érezte magát, s fokozza bánatát, hogy 
a betegsége is kiújult. 

„Az Egy dunántúli mandulafáról (De amygdalo in 
Pannonia nata; 1466) egy elégico-epigramma. Pannonius 
tél idején kinn van a kertben, és egy csodálatosan szép 
mandulafát lát. A verset egy nyílt kérdéssel zárja: vajon 
ennyire várta már a tavaszt? A költő a tél idejében virág-
ba borult mandulafát saját sorsának jelképeként értelme-
zi. A vers második fele a „merész” virágzás következmé-
nyeit méri fel. A költő itt a „zúzmara” eljövetelétől való 
félelmét fogalmazza meg, egy mitológiai név bekapcsolá-
sával. Itt megjelenik Phyllis tragédiája is. A költemény a 
virágzás szépségét és a szépség veszélyeztetettségét bemu-
tatva, minden kor kivirágzó szépségeinek és értékeinek a 
veszélyeztetettségét is érzékelteti. Ez a költemény általá-
nosabb mondanivalója.” –olvassuk egy ismertetőben. 

A kiengesztelődött király később Pécsett eltemettette, 
és műveit összegyűjtette a Corvina könyvtár számára. 
Életműve: több száz epigramma, két kötetnyi elégia, 
nagyszabású panegyricusok, episztolák, vers- és prózai 
fordítások. A püspök maradványait tartalmazó sírra 1991-
ben a pécsi székesegyház altemplomában bukkantak rá.
[20] 2008. október 21-én püspöki szentmise keretében 
temették újra a bazilikában. Az újratemetéskor 500 man-
dulafát ültettek el, amelyek a költő szimbólumát jelképez-
ték, a télen rügyező mandulafát, azaz a korai jelenségnek 
számító költészetét Magyarországon. 

2012-ben Szőcs Géza, Kossuth-díjas költő kezdemé-
nyezésére  nemzetközi költészeti díjat alapítottak emléké-
re. 

„Ő az első nagy magyar lírikus, bár egy magyar nyelvű 
verssor sem maradt utána, csak latinul énekelt!” 

A Pannonius költői-díj 

Janus Pannonius 

Janus Pannonius Elegiáinak Bécsben, 1514-ben megje-
lent első kiadása. (Országos Széchenyi Könyvtár.)  
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Elnézést merre?  
Bocsánatot soha! 

N-edik Kőműves Kelemenné 

Svéd esőben 
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