
� …2010. február 6-án szenátusi ülésen
ünnepelték meg, hogy éppen 10 éve alakult
meg a debreceni Universitas. Az egyetem a
jubileumra elindította a Gerundium című egye-
temtörténeti elektronikus folyóiratát, melynek
első száma már papíralapon is megjelent.

� …A 20. században a Morbus Hungaricus
kifejezést a tüdőbajra használták. De a közép-
korban a kiütéses hagymázt, vagyis a tífuszt
illették ezzel a névvel. Magyary-Kossa Gyula
gyűjtése szerint számos más elnevezés mellett
még a Febris Hungarica, Lues Hungarica,
Morbus Pannonicus, Ungarische Soldaten -
krank heit megjelölések is divatban voltak.

� …az 1867-ben született Márk Lajos
festőnek még a nevét is kevesen ismerik ma,
pedig korának ünnepelt piktora volt, számos
kitüntetés birtokosa. Életét 1940-ben New
Yorkban fejezte be, miután kitelepedése után
ott lett keresett arcképfestő. Önéletrajzában
írja le, hogy amikor másodszor hajózott az
USA-ba, egyszerre érkezett meg Lloyd George
(1863–1945) volt brit miniszterelnökkel. A Sun
mindkettőjük arcképét közölte, mint megérke-
zett notabilitásokét. Csak éppen a képaláíráso-
kat elcserélték, így Márk képe alatt „Lloyd
George, british statement”, míg George képe
alatt: „Louis Mark hungarian artist” állt.

� …a kézzel sodort legendás kubai szivarok
hosszan tartó előállítási folyamata során
minőségellenőrzés is történik. Ennek kereté-
ben egy hat főből álló catadore, azaz hivatásos
szivarozó csoport tesztel, mégpedig vakon. A
catadorék csak reggel dolgoznak, azt vizsgál-
ják, hogy hogyan ég a szivar, milyen az íze és
a huzata. Egy szivarból csak egy hüvelyknyit
(= 2,5 cm) szívnak el, majd ízlelőbimbóikat
cukor nélküli teával frissítik két szivar között.
Félévente szigorú orvosi vizsgálaton esnek át.

� …Kós Károly – az Új Magyar Életrajzi
Lexikon szerint „építészként, grafikusként és
íróként is a 20. századi magyar művészet lege-
redetibb és legsokoldalúbb tehetségeinek
egyike” – 1883 és 1977 között élt, mindvégig
Erdélyben. Első könyvgrafikai munkája 1907-
ből származik (Székely balladák kötet), az utol-
só 70 évvel későbbről (!), 1977-ből (három ex
libris).

� …Madonna számára lakberendező testvé-
re, Christopher Ciccone alakított át Los
Angelesben egy 1912-ben épített házat. Úgy
vélik, szinte önmeghatározás, hogy a popdíva
lakásában a fő helyen Frida Kahlo Önarckép
majommal című festménye lóg a falon. (A véte-
li árról nem esik szó.)

� …Victor Vasarely (1906–1997) a leginkább
számon tartott magyar, illetve magyar szár-
mazású képzőművész. 24 éves kora óta Fran -
cia országban működött, amikortól a Vásár -
helyi Győző nevet internacionálisra változtat-
ta. Örökségével sajnálatos módon krimibe illő
események történtek. Halála után több vég-
rendeletet találtak. Végeláthatatlan pereske-
dés kezdődött Pierre, az unoka és Michele, a
meny között, miközben dézsmálták a hagyaté-
kot, és hamisításokhoz is hozzájárultak. Friss
hírek szerint talán befejeződhet a szomorú tör-
ténet, mert bírósági ítélet unokáját, Pierre-t
tette meg egyértelmű örökösévé, aki az
Európa kulturális fővárosa Pécs vendége lesz.

� …2010. január 5-én hivatalosan is meg-
nyílt Burj Dubai (Dubai Torony) a világ leg-
magasabb építménye, magassága 818 m. Az
épület 206 emeletből áll, azonban a 160. felett
már csak kommunikációs berendezések van-
nak. Az eredeti tervek szerint kizárólag lakó-
funkcióval tervezték, végül mégis itt kapott
helyet Giorgio Armani első szállodája, több
tucat szinten pedig irodákat rendeznek be. A
122. emeleten étterem, a 124.-en pedig kilátó
helyezkedik el.

� …2010. február 15-én, az egyetem Üllői
úti központi épületében Professzori Tea ren -
dez vényt tartottak a tavaly pompásan kialakí-
tott Semmelweis Szalonban. A tervek szerint
havonta megismétlődő összejövetelen ez alka-
lommal Rácz Károly és Szél Ágoston profesz-
szorok voltak a házigazdák. Az oktatási téma
megbeszélése előtt a tanároknak szenzációs
élményben lehetett részük. A Magyar Állami
Operaház két művésze, Rálik Szilvia és Pe -
rencz Béla, Bartal László karnagy zongorakísé-
retével felejthetetlen hangversenyt adott. A
színpadi szereplésekhez képest sokkal köze-
lebbről élvezhettük az áriákat. Az est hangula-
tát Hábetler András, az orvos végzettségű éne-
kes narrációja emelte még magasabbra.
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