
■ …Budapest egyik gyöngyszeme a Margit-
sziget. Közismert, hogy nevét IV. Béla királyunk
Margit leányáról kapta, de az is, hogy mivel az
Árpád-háziak idején királyi vadaskert volt, elő-
zőleg a Nyulak szigete nevet viselte. Ezzel
szemben, az 1932-ben kiadott, Budapest székes-
főváros története képekben albumban szerepel egy
„ismeretlen kéztől eredő metszet”, mely a XVII.
század elején ábrázolja Budát és Pestet. Termé-
szetesen a török megszálló minaretjei uralják a
városképeket. A német nyelvű feliratok a Gel-
lérthegyet „S. Gerharte berg”-nek, viszont a szi-
getet „Insel S. Andrea”-nak jelölik. Ezek szerint
egy ideig Szent András névre is hallgatott a
Margitsziget?

■ …Győry Tibor pótolhatatlan művében, Az
orvostudományi kar története 1770–1935-ben a fő-
városi egyetem karának minden adata megta-
lálható. „Az orvosi kar tiszteletbeli doctorai” cí-
met először az 1895/1896 tanévben adták ki, és
1936-ig mindössze 23-an érdemelték ki. Az első
évben mindjárt az orvostudomány két óriása ta-
lálható a nevek között. Rudolf Virchow Berlin-
ből és lord Joseph Lister Londonból.

■ …Rudolf Bing (1902–1997) osztrák szár-
mazású impresszárió 1950 és 1972 között volt a
New York-i Metropolitan Opera igazgatója. Ő
mondta: „Mindig azt mondják, hogy az opera
kihal, ha nem adunk elő új műveket. Nekem
úgy tűnik, hogy ennek ellenkezője az igaz: az
opera sohasem fog kihalni, hacsak új műveket
elő nem adunk.”

■ …súlyos elírást jelentő sajtóhibák régeb-
ben komoly könyvekben egyáltalán nem for-
dultak elő. Sajnos manapság igen. Az Új Magyar
Életrajzi Lexikon 4. kötete 2002-ben jelent meg.
Szerinte Lőte József kórtanász professzor 127
évet élt, mert 1856. március 19-én született, és
1983. július 13-án halálozott el. Az erdélyi szü-
letésű orvos 1879-ben szerzett orvosi oklevelet
a kolozsvári egyetemen. 1893-tól a kórtan ta-
nára, többször dékán, 1901–1902-ben rektor.
1921 után Szegedre került, s ott az egyetem ta-
nára 1927-ig. Az 1938-as elhalálozása nyomán
nekrológját Issekutz Béla írta meg az Orvosi He-
tilapban.

■ …léteznek hazánkban lokális orvosi folyó-
iratok is. Egyikük, a XI. évfolyamában járó

Észak- és Kelet-Magyarországi Orvosi Szemle mos-
tanában jutott a látóterembe. Dr. Gyetvai Gyula
hozta létre, és szerkeszti Mátraderecskéről. A
2010. évi 1–2. számból tudható meg, hogy Deb-
recenben 2010. június 18-án avatták fel Petrányi
Gyula belgyógyász, akadémikus mellszobrát,
150 volt tanítványának jelenlétében.

■ …az elmúlt év második felében, 83 éves ko-
rában elhalálozott a német Irene Ludwig. Fér-
jével, az 1996-ban elhunyt Peter Ludwiggal
több mint 12 ezer művészeti alkotást gyűjtöttek
össze. Ajándékozás és kölcsönadás révén 30
múzeumot hoztak létre a világ különböző pont-
jain, melyek közül 12 a házaspár nevét viseli. A
budapesti Ludwig Múzeumot 1989-ben alapí-
tották, és így létrehozták Magyarország első
kortárs művészeti múzeumát, mely 1991-ben
nyílt meg a Budavári Palota A épületében, majd
2005-ben a Művészetek Palotájába költözött.

■ …a budapesti Szent János Kórházban a
megalapítás 300. évfordulója alkalmából mú-
zeum nyílt meg. A magyarországi ápolórendek
öltözékeit állították ki. 23 bábu viseli a jellemző
öltözeteket. Megtudható, milyen szerepet ját-
szottak a gyógyításban az apácák. Ezenkívül
Katona József szájsebész főorvos gyűjteményé-
ből számos különleges orvosi műszer, gyógy-
szer és gyógyszeresdoboz is megtekinthető.

■ …a Magyar Reumatológusok Egyesülete
az ORFI újjávarázsolt konferenciatermében
2010. november 17-én köszöntötte a Bozsóky
Sándor-emlékéremmel kitüntetett Riskó Tibor
és Tanka Dezső professzorokat. Az előbbi „Em-
lékezés az ortopédiai tevékenységre az ORFI-
OTKI-HIETE-ben”, az utóbbi „46 év az ORFI-
ban” címmel tartott előadást.

■ …2010. december 15-én különleges könyv-
bemutató volt megfelelő helyszínen, a Vígszín-
házban. Gábor Júlia és Szigethy Gábor
szerző(házas)pár Álomszínészpár című szép al-
buma Ruttkay Éváról és Latinovits Zoltánról
szól, emlékezésekkel, sok-sok fényképpel. Gá-
bor Júlia nem mellesleg Gábor Miklós és Rutt-
kay Éva gyermeke. A beszélgetést Rákay Philip
vezette.

G. B.
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„Mentőszekrény gyárak és nagyobb műhelyek számára. A szekrény tartalma: 2 cso-
mag Bruns-gyapot, 1 csomag karbolgyapot, 2 csomag vegytiszta mull, 6 tábla enyves
gyapot, 10 Callicot-pólya, 1 vég vászonszalag, 6 organtin-pólya, 12 biztosító-tű, 10 fa-
sín, 1 palaczk karbonoldat, 1 palaczk aether-sulfur, 1 palaczk eczet-aether, 1 ív papír-
kéreg, 1 csomag form-gaze, 1 csomag Billroth-Battist, 1 doboz ragtapasz, 2 vászon és
6 gyapot-pólya, 4 háromszögletes Esmarch-kendő, 1 vértelenítő cső lánczczal. 1 tégely
vaselin, 1 csipesz, 1 sínkés, 1 olló, 1 genycsésze, 1 fecskendő.”

Forrás: Keleti J.: Képes Árjegyzék orvos-sebészi műszerek-, kötszerek – betegápoláshoz
való eszközök és villany gépekről. Budapest, Keleti J. orvos-sebészi műszergyártó, IV.
ker. Koronaherczeg utcza 17. szám, 1902, 52. o.
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