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n …a pesti Szent István-bazilika kupolájá-
nak építését 1848-ban kezdték el. Azonban
1868. januárjában beomlott a kupola, s csak
1874-ben kezdtek hozzá újra az építkezéshez.

n …Rudolf trónörökös és Stefánia belga ki-
rálylány házasságából egyetlen gyermek szü-
letett Bécsben 1883. szeptember 2-án. Az új fô-
hercegnô az Erzsébet Mária Henrietta Stefánia
Gizella nevet kapta. Késôbb csak vörös her-
cegnôként emlegették Bécsben, ugyanis Fe-
renc József kedvenc unokája, miután három
gyermeke született Ottó Windischgrätz her-
ceggel kötött házasságából, a háború után
összeállt egy tanítóból lett szocialista agitátor-
ral, és aktívan támogatta a szocialista pártot.
1963-ban nyolcvanéves korában halt meg.

n …Mikszáth Kálmán 1889-tôl tíz éven át
minden év júliusát és augusztusát Bad Glei-
chenbergben, Ausztria egyik leghíresebb für-
dôhelyén töltötte. A Stájeroszág délkeleti
csücskében található fürdôtelep 305 méter ten-
gerszint feletti magasságban fekszik, erdôk ál-
tal körülvéve.

n …Woodrow Wilson, az I. világháború utá-
ni békekötések nyomán elhíresült amerikai el-
nök 1913-ban kezdte meg elsô mandátumát.
Egy évvel késôbb, amikor 59 éves volt, hirte-
len megözvegyült. Hamarosan viharos szere-
lembe esett a 42 éves Edith Galttal, 250 levelük
maradt fenn bizonyítékként az utókornak.
1915. december 18-án keltek egybe. Lassan, de
biztosan az elnökfeleség egyre jobban részt
vett az elnöki hatalom gyakorlásában, amit a
szoros eredménnyel megnyert második elnöki
periódus alatt is folytathatott. 1919 áprilisában
kapta az elnök az elsô agyvérzését. Ettôl kezd-
ve a first lady összejátszott az elnököt mindvé-
gig kezelô orvossal, dr. Graysonnal – akit ô
1903 óta ismert! El tudták titkolni az egyre be-
tegebb, második agyvérzést is elszenvedô Wil-
son állapotát a kabinet és a sajtó elôl, és sok
esetben gyakorlatilag Edith Galt gyakorolta az
elnöki hatalmat. A majdnem magatehetetlen
elnök 1921 márciusában adta át az elnökséget
Hardingnak, s még 1924 februárjáig élt.

n …James Graham: Az alkoholizmus titkos
története címû könyvében olvasható, hogy –
többek között – a jelentôs írók közül bizonyít-
hatóan a következôk voltak súlyos alkoholis-

ták: Edgar Allan Poe, Sinclair Lewis, Eugene
O’Neill, F. Scott Fitzgerald, Ernest Heming-
way, William Faulkner, John Steinbeck, Jack
London, Tennessee Williams, Truman Capote,
Jack Kerouac, Irwin Shaw, Raymond Chandler
és Thornton Wilder.

n …Bernáth Aurél neves festômûvész test-
vére postamester volt Kaposvárott, és különle-
ges nevet viselt: Bernáth Cézár.

n …felismerve a kullancshelyzet kritikus
voltát, orvosok, állatorvosok és biológusok
megalapították a Magyar Kullancsszövetség
Közhasznú Egyesületet, mely a társadalom se-
gítségével igyekszik támogatni a kullancsok-
kal kapcsolatos zoológiai és járványtani kuta-
tásokat, valamint a kullancsok által terjesztett
emberi megbetegedések megelôzését, korai
felismerését. Szerepet vállalnak a társállatok,
elsôsorban kutyák és macskák kullancs ter-
jesztette megbetegedéseinek megelôzésében
is. Kiemelt céljuk, hogy a kullancsok és az ál-
taluk terjesztett betegségek elleni védekezési
módok mindenki számára ismertek legyenek.

n …mint 2004-ben is, Horst Köhler 2009
májusában is legyôzte az elnökválasztó gyû-
lésben Gesine Schwan asszonyt, s így újabb 5
évre lett a német állam elnöke. Besszarábiai
német szülôk gyermekeként született 1943.
február 22-én az akkor német megszállás alatt
álló Lengyelországban. A háború után a család
Kelet-Németországba menekült, onnan pedig
1953-ban az akkori szövetségi köztársaságba,
ahol Ludwigsburgban telepedtek le. A köz-
gazdász és pénzügyi szakember korábban a
Nemzetközi Valutaalap igazgatója volt.

n …Moszkvában nemrég egészséges kisba-
bának adott életet egy 250 kilós testsúlyú asz-
szony. A harmincnégy éves nô 16 éven keresz-
tül várt a gyermekáldásra. A császármetszés
mûtéte öt órát vett igénybe, de eredménnyel
járt: egy kétkilós kisfiú jött a világra.

n …magas színvonalú kulturális ünnepsé-
gen került sor a klinikai igazgatói helyet átadó
Tulassay Zsolt professzor köszöntésére 2009.
június 5-én az MTA dísztermében. Jeles opera-
énekesek, zongoristák és színmûvészek közre-
mûködése tette felejthetetlenné a családias
hangulatú estét. 


