
� …Heinrich Schliemann ásatásait, többek kö-
zött Trója feltárását teljes mértékben Homérosz
műveire támaszkodva vezényelte le. Hitt az
ókori költőnek, hogy leírásainak pontos követé-
sével megleli az épületeket, utcákat, tereket – s
így is lett. Ennek hatására, amikor megszületett
fiúgyermeke, akinek az Agamemnón nevet adta,
minden éjszaka a párnája alá tette az Iliászt.

� …a manapság egyre elterjedtebb dohány-
zási tilalmak nem teljesen új keletűek. Robert
Merle (1908–2003) francia író beszámol róla,
hogy amikor 1930–31-ben az USA-ban, Cleve-
landben középiskolai tanárkodott, az iskolá-
ban még a tanerőknek is tilos volt dohányozni
és inni. Továbbá a férfiak és nők csak külön
fürdőzhettek a gimnázium úszómedencéjében.

� …Németh László regény- és drámaíró
(maga is orvos) írta 1932-ben Korányi Sándor-
ról: „Sivár egyetemi vendégéveimnek vigasza volt az
a négy félév, melyen át az ő belgyógyászati előadá-
sát hallgattam. Derék orvosiparosok közt egy nagy
szellem!”

� …laikus körökben talán még jobban is-
mert, mint orvosiakban, hogy a mezőkövesdi
gyógyfürdő neve Zsóry-fürdő. Logikus, hiszen
Faller Gusztáv bányamérnök sikeres fúrása ré-
vén a termálvizet 1939-ben hozták felszínre, és
a fürdő már 1940-ben meg is nyílt. Az viszont
nem közismert, hogy a „Zsóry” elnevezés egy
személyt takar. Zsóry Lajos (1877–1941) főszol-
gabíró és országgyűlési képviselő a Parlament-
ben is sürgette a szénhidrogénkincs feltárásá-
nak szükségességét. Jó példával járt elöl,
amikor saját tanyabirtokán rendelte meg a fú-
rásokat.

� …2005-ben adták ki A világosság fiai című
könyvet, amely a szabadkőművesség 135 éves
szegedi történetét eleveníti fel. A már elhunyt
46 tag közül 9 volt orvos (Baracs Marcell, Bedő
Imre, Bereczk Péter, Borsay János, Gergely
György, Kallós Károly, Magyar István, Petri Gá-
bor, Winter Miklós).

� …a londoni olimpián a brit Joanna Row-
sell, a kerékpároscsapat tagjaként aranyérmet
nyert. A 23 éves hölgy vállalva betegségét, ko-
paszon állt fel a dobogó legmagasabb fokára. 10
éves korában kezdett a haja hullani. Szégyenlős,

visszahúzódó lány lett. 15 éves korában kide-
rült róla, hogy tehetséges kerékpáros. Nem
hagyta, hogy alopecia betegsége visszafogja a
fejlődésben. Általában parókában veszi át nyert
érmeit, de most felvállalta alopeciáját, mert
tudja, hogy ez sokat számít sorstársainak.

� …a „leg”-ek közül már a világ leghosszabb
tenger feletti hídját is Kína tudhatja magáénak.
A Quingdao Haiwan híd 42,5 km hosszú, 35
méter széles, nyolcsávos út halad rajta keresz-
tül, és ötezer pilléren áll.

� …orvosi, biológiai kérdéseket is felvet,
hogy az olimpiák történetében először 2012-
ben versenyzett művégtagokkal egy atléta. A 25
éves dél-afrikai Oscar Pistorius már háromszo-
ros paralimpiai bajnok. Először 2007-ben futott
nemzetközi versenyen 400 méteres síkfutásban
nem fogyatékkal élőkkel együtt.
Pistorius Londonban remek idővel az előfu-
tamból az elődöntőbe jutott. A mindkét lábán
amputált versenyző izlandi gyártású, egyenként
512 gramm súlyú protézisokkal futott. A kar-
bonszálakból felépülő művégtag könnyűsége
hátrányt is jelent, hiszen nem lehet olyan nagy
erőkifejtéssel a földhöz nyomni, mint egy kétszer
nehezebb természetes lábat. Az atlétának sokkal
több energiára van szüksége, mint ép társainak.
Más vélemények szerint ezzel a sport veszélyes
területre lépett, ugyanis nem látszik, hol a ha-
tára a mechanikai segédeszközök, protézisek en-
gedélyezésének az ép versenyzők között.

� …90 éve, hogy 59 éves korában, 1922. ok-
tóber 20-án szeretett városában, Egerben meg-
halt a nagy regényíró, Gárdonyi Géza. „Ma-
gyarország legnépszerűbb regényének” (Egri
csillagok) írójától most éppen 18 elegáns dísz-
kötetben jelenik meg sorozat. Mit sem von le ér-
demeiből, hogy eredeti neve Ziegler Géza.

� …jövőre június 1-jén lesz száz éve, hogy az
első, zöld színű automobil-taxik működésbe
álltak Budapest utcáin.

� …2012 szeptemberében Magyarországról
4 233 920 Facebook-felhasználót regisztráltak.
Hetven százalékuk naponta látogatja az oldalt.
Sokan már a levelezésüket is itt bonyolítják.

DR. GÖMÖR BÉLA
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A 14. századi angol sebész, John of Arderne eszközei végbélsipolyok kezelésére. A fenti áb-
rák az eszközök használati módját mutatják. Arderne éppen végbélműtétjeiről volt olyan hí-
res, hogy az európai proktológusok atyjának tarthatjuk, eszköztára azonban valószínűleg arab
eredetű.

Az ábra a londoni Bodley-könyvtár 29301. számú, 15. századi kéziratából való, a 25. lapról.

DR. MAGYAR LÁSZLÓ ANDRÁS


