
n …vitán felül áll, hogy Csontváry Kosztka
Tivadar különleges és zseniális festészete az
átlagostól jóval elütô elmeállapotával páro-
sult. A genetikai háttér talán édesapjától szár-
maztatható, aki gyógyszerész létére 65 éves
korában szerzett orvosi oklevelet (ami egyál-
talán nem patológiás, de különc dolog), és
Kisszebenben tiszteletbôl a rendôrkapitányi és
postai teendôket végezte, szabad idejét pedig
vadászattal és tûzijátékkal töltötte.

n …báró Eötvös József vallás- és közoktatá-
sügyi miniszter volt a kiegyezés utáni elsô ma-
gyar kormányban 1867–1871 között. De ô volt
megelôzôleg e tárca birtokosa az 1848-as
Batthyány-kormányban is. Sôt kinevezett mi-
niszterelnök is volt 1869. október 25. és decem-
ber 5. között, amíg Andrássy Gyula kormány-
fô a királyt kísérte keleti útjára.

n …a hiszékenységre építô csodadoktorok
nem csak manapság és nem csak Magyaror-
szágon léteznek. Wilhelm Reich 1897-ben szü-
letett Ausztriában, orvosi diplomáját Bécsben
szerezte 1922-ben. Freud legtehetségesebb
munkatársaként tartotta számon. Reich 1939-
ben menekült az USA-ba, ahol „felfedezte” a
szexuális energiát biztosító elektrokémiai
anyagot, melyet orgonnak nevezett el. Orgo-
nakkumáltort is szerkesztett, létrehozta a
Reich Orgonómiai Intézetet, ahol a fekvôbete-
geket orgontakaróval fedték be. A hatóságok
1954-ben indítottak vizsgálatot az ügyben, s
megállapították, hogy az orgon nem létezik. A
bíróság 1956-ban ítélte el két évre. A fegyinté-
zetben halt meg 1957-ben.

n …ez év július 21-én van a negyvenéves
évfordulója annak, hogy ember lépett a Hold
felszínére. Az amerikai Neil Armstrong 1969-
ben ezen a napon lépett ki az USA Gemini ûr-
hajójáról a Holdra. Azt viszont kevesen tud-
ják, hogy az akkori technikai körülmények kö-
zött a fellövés feltétlen megvalósulása érdeké-
ben 10 teljesen hasonló ûrhajót gyártottak le.
Úgyhogy az elsô sikeres fellövés után ott állt a
további kilenc. Kénytelenek voltak szépen sor-
ban ezeket is felhasználni. Ezért szaporodtak
az amerikai zászlók a Hold felszínén.

n …honnan származik a világhírû kávézó-
lánc Starbuck elnevezése? A Seattle-ben 1971-
ben megnyitott elsô üzlet tulajdonosai iroda-
lomkedvelôk voltak, s a Moby Dickben szerep-

lô hajó elsô tisztjének nevét választották, mert
így a Starbuck név a korai kávékereskedôk
tengerészhagyományait jelzi.

n …a Minnesotai Tudományos Múzeum-
ban létezik egy gyûjtemény, mely a tudomá-
nyos megalapozottság nélküli gyógyászati ta-
lálmányokat s így vitatható orvosi eszközöket
mutatja be. Itt látható többek között a pedállal
hajtható mellnövesztô pumpa (4 millióan vá-
sárolták meg az USA-ban) és a mágneses ener-
giával mûködô fiatalító kamra. 

n …Somogyvári Rudolf (1916–1976) jelen-
tôs film- és színházi alakításai alapján közis-
mert volt 30 évvel ezelôtt(ig), de talán nem so-
kan tudják, hogy 1942 és 1975 között rajzaival,
elsôsorban karikatúráival is sokszor szerepelt
a lapokban.

n …meg kell szokni, hogy a képzômûvészet
köre már régen nem az, ami régen volt. A leg-
rangosabb brit kortárs elismerést, a Turner-dí-
jat 2008-ban egy videomûvésznek ítélték, In-
dustrial Light Magic címû installációjáért.

n …Ausztria legnagyobb, nemzetközi te-
kintélyû múzeumának, a bécsi Kunsthisto-
risches Museumnak a vezetését ez év elejétôl
az eddig egyáltalán nem ismert 47 éves Sabine
Haag (3 gyermekes édesanya) vette át, aki már
18 éve dolgozik ugyanebben a múzeumban.
Kinevezôje egy másik hölgy, a kulturális mi-
niszter. 

n …Antalóczy Zoltán professzornak újabb
könyvbemutatója volt. Az Ôrjöngô röptünk,
mondd, hová vezet filozofikus és történelmi kö-
tetet március 5-én az Egyetemi Könyvtárban
dr. Klinghammer István akadémikus, az ELTE
volt rektora mutatta be.

n …a vényfelíró orvosok lapja, a Magyar or-
vos interjút közölt dr. Gujás Márta fôorvossal,
aki reumatológus Dunaújvárosban, mivel évti-
zedek óta jelentkezik költeményeivel, prózai
írásaival, továbbá fest is.

n …Bender Tamás professzort január 23-án
Párizsban a French Society of Hydrology tisz-
teletbeli tagjává választották. A dokumentum
aláíróinak egyike, az alelnök dr. Forestier volt,
a híres Aix le Bains-i professzor unokája.
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