
n …Madeleine Albright 1997. január 23-án
lett az USA elsô nôi külügyminisztere. Az
Ovális irodában lezajlott eskütételen – önélet-
rajzi könyvébôl idézve – három dologra kon-
centrált: olyan tisztséget örökölt, amit elsôként
Thomas Jefferson töltött be, nehogy elhibázza
a Bibliára tett esküt, és aggódott, hogy leesik a
meglazult kapcsú brossa.

n …2008. október 31-én volt 90 éve, hogy az
osztrákok egyik legjelentôsebb festômûvésze,
Egon Schiele elhalálozott. A hihetetlenül tragi-
kus vég forgatókönyve a következô volt: 1918.
október 18-án spanyolnátha következtében
meghalt a festô felesége, Edith, méhében hat hó-
napos magzattal. Schiele rajzokat készített a ha-
lottas ágyában fekvô feleségérôl. Ô is megfertô-
zôdhetett a gyilkos vírussal, mert három nap
múlva, 28 éves korában vele is végzett a kór.

n …MEZIS (= mein Essen zahl’ ich selbst),
vagyis „Magam fizetem az ebédemet” – ez a
két éve létezô németországi orvosegyesület
jelszava. Szabadulnának a gyógyszeripar fo-
lyamatos kísértéseitôl, távol akarják tartani
magukat a szponzorált luxuskongresszusok-
tól. Valóban független tudományos elemzések
alapján szeretnék eldönteni, milyen szereket
adjanak betegeiknek. Osztrák és svájci orvo-
sok is csatlakoztak már.

n …mi a Matusz? Ilyen csuda nevû dolgok
is létrejönnek a kor szellemének megfelelôen.
Magyar Tonerkazetta és Tintapatron Újra-
hasznosítók Szövetsége = Matusz. A szövet-
ségbe tömörült – és egyben egymással is ver-
sengô cégek az újrahasznosítás egységesítésé-
vel foglalkoznak, s így a környezetkíméletért
is tesznek. A HVG adata szerint 2008 elsô fél
évében 3,5 millió patront vásároltak Magyar-
országon.

n …hamis, nem törzskönyvezett gyógysze-
rek forgalmazása miatt a VPOP az elmúlt öt
évben 79 büntetôeljárást indított hazánkban.

n …még az elmúlt évben jelent meg a Ma-
gyar Lupus Egyesület Pillangó címû magazin-
ja. A betegújság nagyalakú, reprezentatív kivi-
telû, 24 oldalas. Elsô cikkében újra szépen em-
lékeztek az egyesület lánglelkû elnökérôl, a
2006-ban elhunyt Schopper Gabrielláról.

47

2009/1 MediArtT U D T A - E  Ö N ,  H O G Y . . . ?

n …az adamiták a 2. század táján verôdtek
össze Észak-Afrikában, mint az erotikus misz-
tika megszállottjai. Hittételük szerint vissza
kell térni a bûnbeesés elôtti állapothoz a túlvi-
lági üdvösség elnyerése céljából. Ezért paradi-
csomi öltözetben kell tisztelni Istent, így teljes
meztelenségben a házasság intézményét nem
ismerve éldegéltek, mígnem a világi hatóság
szét nem kergette ôket. 

n …anakronisztikusnak tûnhet, de a rég-
múlt idôk nagy írójának, Mikszáth Kálmán-
nak ugyanilyen nevû fia a szocializmus idô-
szakáig élt Budapesten. A nagy palócnak is ne-
vezett, 1847–1910 között élt író ugyanis 1873-
ban megnôsült, de 1875-ben elvált feleségétôl,
Mauks Ilonától, akivel viszont 1882-ben újra
összeházasodott – fiaik, Kálmán és Albert
1885-ben, illetve 1889-ben születtek. Ifj. Mik-
száth Kálmán ügyvédként és politikusként te-
vékenykedett, majd 1932-tôl, a Gömbös-kor-
mány hatalomra kerülésekor visszavonult, és
1950-ben halt meg. 

n …Tomáš Garrigue Masaryk (1850. márci-
us 7. – 1937. szeptember 14.) az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia szétesése után megalakult
Csehszlovák Köztársaság elsô köztársasági el-
nöke volt. 17 évi elnökség után, 1935-ben mon-
dott le. Lipcsében ismerte meg azt az amerikai
hölgyet (Wilson, a késôbbi amerikai elnök
unokahúgát), akivel 1878-ban házasodott
össze. Nemsokára második névként felvette
felesége családi nevét, a Garrigue-ot. Akkor
még nem tudhatta, hogy a második Csehszlo-
vák Köztársaság létrejöttét éppen 40 évvel ké-
sôbb az USA-ban, Pittsburghben fogják szen-
tesíteni.

n …Tamkó Sirató Károly (1905–1980) költô,
mûfordító egyedülálló avantgárd mûvészetét
nem sokan ismerik. A Sirató mûvésznevet or-
vos apjától való megkülönböztetés céljából
vette fel. Befelé forduló, halálközelséget sugal-
ló verseit Kiáltás címmel 1942-ben foglalta kö-
tetbe. Már-már végzetessé váló betegségébôl a
jóga segítségével lábalt ki, 1948–1960 között
szinte kizárólagosan a légzôrendszer alakítá-
sával és tapasztalatainak elméletté kovácsolá-
sával foglalkozott. Rendszerét a „Ne légy töb-
bé beteg!” címû kéziratban maradt munkájá-
ban örökítette meg.


