
� …létezett Dávid névre hallgató Árpád-
házi herceg. I. András király és Anasztázia
orosz hercegnő fiaként feltehetőleg 1054-ben
született.

� …már 1650-ben – 37 évvel az első do -
hány szállítmánynak az amerikai kontinensről
Európába, közelebbről Angliába megérkezése
után – német földön a dohányzást tiltó rende-
letek születtek meg. A leghatározottabban a
török Porta járt el a dohányzás ellen: a szultán
halálbüntetéssel sújtotta a do hányzókat, amit
még a hadjárataiban is foganatosított – lefeje-
zéssel, akasztással vagy felnégyeléssel büntet-
ve a dohányzáson rajtakapottakat.

� …1885-ben, egy időben érkezett Buda -
pestre két híres francia zenekomponista,
Massenet és Delibes. Az előző Heródiás című
művét vezényelte, Delibes pedig a Coppélia
balettet. Mivel mindkét mester igen kedvelte a
biliárdjátékot, az érdeklődők órákon keresztül
lehettek tanúi a Váci utcai Korona kávéházban
mérkőzésüknek, nagyszerű szériáiknak.

� …Fodor József (1843–1901), a magyar
közegészségtan úttörője nem volt még idős,
amikor igen szomorú véget ért meg. Sok szen-
vedés után bal felső végtagját amputálni kel-
lett, majd feltartóztathatatlan trombózis kö -
vet keztében halálozott el.

� …mint köztudott, a bolsevikok 1918-ban
kivégezték a cári családot. Július 17-én hajnali
1 óra után Jekatyerinburgban, Ipátjev keres-
kedő előzőleg lefoglalt és kiürített házának az
alagsorában 3 csekista hajtotta végre a kivég-
zést. Richard Halliburton amerikai fiatalember
nyakába vette a világot, és a lehető legtöbb
érdekes dolognak igyekezett utánajárni. Ő
faggatta ki Pjotr Zahárovics Jermakovot, aki a
három gyilkos egyike volt. A Romanov cári
család tagjai heten voltak: II. Miklós cár, fele-
sége, Alexandra, a vérzékenységben szen-
vedő, éppen akkor járni sem tudó Alexisz
cárevics és az uralkodópár négy leánya. De
még négy személyt együtt végeztek ki a csa-
láddal, a komornát, a szakácsot, az inast és dr.
Botkint, az orvost. Jevgenyij Szergejevics Bot -
kinnak már az édesapja is udvari orvos volt II.
Sándor és III. Sándor mellett. Ő maga Szentpé -
ter várott, majd Berlinben és Heidelbergben

tanult. 53 évesen oltották ki életét a golyók. Az
Oroszországon kívül működő ortodox egyház
1981-ben mártírjává nyilvánította.

� …orvosi tanulmányai alatt mindenki hal-
lott a Freund-adjuvánsról, az állatkísérletek-
ben az immunválaszt kiváltó és fokozó keve-
rékről. A névből nem következik, hogy az
illető magyar kutató volt, mint ahogy azt
Karasszon Dénes ismertetéseiből tudni lehet.
Freund Gyula 1890-ben Budapesten született,
orvosi diplomáját is itt szerezte meg 1913-ban,
majd 10 éven át a Liebermann Leó vezette
Közegészségtani Intézet munkatársa volt.
1923-tól az USA-ban élt és dolgozott. A nevé-
hez fűződő, az évek során több változtatáson
átment adjuváns az immunológiai kutatók
nélkülözhetetlen segédeszköze lett. 1960-ban
halálozott el New Yorkban.

� …a Margitszigeten 1928-ban szűnt meg a
lóvasút. Úgy tudni, hogy ez volt az utolsó, ló
vontatta tömegközlekedési lehetőség konti-
nensünkön.

� …azt írja 1936-ban az ÁTI (Állami
Térképészeti Intézet) Kisatlasza, a „Brit biro-
dalom ázsiai részei” között található Palesz -
tináról, hogy az 1919 óta fennálló angol fenn-
hatóság alatt élesek az ellentétek az arabok és
a bevándorló zsidók között, s ezért újabban a
területet ketté akarják osztani egy arab és egy
zsidó államra. Azóta 74 év telt el…

� …mint a világhírű svájci festő, Paul Klee
(1867–1940), úgy Felix nevű fia is német állam-
polgár volt. Ezért Felix Klee-nek be kellett
vonulni a Wehrmachthoz. Szovjet hadifogság-
ba került, sokáig teljesen nyoma veszett, de az
édesanya, Lilly Klee, a festő özvegye mindent
megpróbált megtenni egyetlen fia felkutatásá-
ra. Felix 1945 végén került elő a fogságból.
Münchenbe érkezett, ahonnan az örömteli
hírről táviratot küldtek Lilly Klee-nek Bernbe.
A táviratot kézbesítő postás szeme láttára az
asszony feltépte a sürgönyt, átfutotta, majd
holtan rogyott össze.

� …Kirk Douglas (1916–) Oscar-díjas film-
színész eredeti neve: Issur Danielovitsch. Sok
híres ember vett fel teljesen új nevet, ami ez
esetben indokoltnak is tűnik.
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