
n …a 68 évig uralkodó I. Ferenc József oszt-
rák császár és magyar király 18 évesen a kö-
vetkezôképpen került a trónra: Nagybátyja, I.
Ferdinánd 42 évesen, 1835-ben lépett trónra.
Petit mal epilepsziás volt, „Jóságos”-nak ne-
vezték. Gyakorlatilag képtelen volt ellátni az
uralkodással járó feladatokat. 1848-ban a for-
radalmak évében, december 2-án unokaöccse
javára lemondott a trónról (aki aztán dereka-
san leverte a forradalmakat). De ezzel a törté-
net nem ér véget! Ferdinánd 83 éves koráig élt.
A 19. századi Habsburgok közül a legvagyo-
nosabb volt, s így 1875-ben bekövetkezett ha-
lála után lett igazán gazdag általános örököse,
I. Ferenc József császár és király.

n …mi volt a „színészvásár”? A Rákóczi úti
Pannónia kávéházban zajlott le évtizedeken át
az ún. színészvásár. A vidéki színészek virág-
vasárnaptól nagypéntekig zsúfolásig megtöl-
tötték a Pannóniát. Primadonnák, hôsszerel-
mesek, drámai szendék és kedélyes apák,
anyaszínésznôk és táncoskomikusok, akiknek
az elkövetkezô évadra nem volt szerzôdésük,
a Pannóniában várták az igazgatókat. A kávé-
házi asztalok mellett folytak a tárgyalások, al-
kudozások, melyeket a szerzôdés és az azzal
járó elôleg fejezett ki. A színészek elôadták
Hamlet monológját, Lili bárónô keringôjét stb.
Ugyanitt cseréltek gazdát a vidéki színészek
saját ruhatárai. A Pannónia-beli színészvásár
az 1900-as évek kezdetén színtelenedett el, s
lassan kimúlt.

n …a francia tudományos akadémián 1878.
március 11-én mutatták be Edison fonográfját.
Egy idôs akadémikus, aki Bouillaud névre
hallgatott, mérhetetlenül dühbe gurult, s or-
dítva tiltakozott, hogy egy hasbeszélôvel
hagyják az akadémikusok becsapni magukat.
Fél év múlva sem tért napirendre a dolog fö-
lött, s hozzászólásában kijelentette: „Mert nem
lehetséges, hogy emberi beszéd nemes hang-
szerveit hitvány fém pótolhassa.”

n …mekkora harcok dúlnak a színészvilág-
ban, egyes szerepek elhódításáért? Ám Al Pa-
cino tizenegy ajánlatot utasított el, mielôtt el-
vállalta az elsô filmszerepét.

n …ez év február 4-én volt hatvan éve, hogy
az angol gyarmat Srí Lanka függetlenné vált.

n …a közhasznú antibiotikum szó az USA-
ban mûködött, orosz származású Selman
Waksman (1888–1973) talaj-mikrobiológustól
származik.

n …egy 1920. február 9-én kelt nemzetközi
szerzôdés értelmében a Spitzbergákhoz tarto-
zó közel ezer szigeten az aláíró országok „ha-
jóit és állampolgárait egyenlô mértékben meg-
illeti a halászás és vadászás jogának gyakorlá-
sa”. Magyarország 1927-ben ratifikálta a Sval-
bardi vagy Spitzberga-szerzôdést. Sváby And-
rás és Vujity Tvrtko 2007 májusában élt jogai-
val, és magyar bázist épített Svalbardon. A
TV2 riportereinek beszámolója 2007. május 20-
án volt látható a Napló Extrában.

n …az orvosok világszerte jeleskednek kép-
zômûvészeti gyûjtemények létrehozásában,
támogatásában. A norvégiai Lillehammer
(amely 1994-ben a 20. Téli Olimpiai Játékokat
rendezte) rendelkezik Európa legnagyobb sza-
badtéri múzeumával. A skanzennek is mond-
ható egységben 120 épület áll, s bennük mint-
egy 30 000 használati és berendezési tárgy te-
kinthetô meg. S mindezt Anders Sandvig fog-
orvos gyûjteménye alapozta meg.

n …Maria Callas, a 20. század legnagyobb
szopránénekese görög származású szülôktôl
New Yorkban született 1923. december 2-án.
Még nem volt 30 éves, amikor testsúlya oly
mértékben megnôtt, hogy kellemetlenül kövé-
ren nézett ki. Egy angol dokumentumfilm sze-
rint, hogy lefogyjon, többségében nyers táplá-
lékokat fogyasztott. Például tatár bifszteket. A
film állítása szerint ily módon bélférges lett, s
ennek eredményeképpen 1953–54-ben majd 40
kilogrammot fogyott, s így nyerte el sudár
alakját.

n …1949. október 30-án ülést tartottak a
Magyar Tudományos Akadémián. A 264 sza-
vazásra jogosult akadémikus helyett 72-en je-
lentek meg, s közülük 39 tudós szavazott. A
kommunista rendszer által megírt forgató-
könyv szerint elôször módosították az alap-
szabályt, majd többek között Bay Zoltánt, Bibó
Istvánt, Márai Sándort és a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albertet megfosztották akadémikusi
címüktôl. Ugyanakkor lett tiszteletbeli tag
Gerô Ernô és Révai József.
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Intermezzo
Egy hétvégén Rómából Stuttgartba repül-

tem. Az a szerencse ért visszaúton, hogy a
svájci Alpok felett szikrázó napsütés volt. Cso-
dálatos látvány, közel éreztem a Matternhornt,
a gleccsereket, hegyvonulatokat, völgyeket, az
északolasz tavakat. Fél óra múlva már újra Ró-
mában birkózhattam a hôséggel.

Zenei estek
Véletlenül elvetôdtem egy templomi kon-

certre. Miután megadtam az e-mail címemet,
sorozatosan kaptam (mai napig kapom) a
meghívókat. Ez egy különleges és igen kedvelt
késô esti program Rómában. Itáliai és a világ
egyéb tájairól verbuvált zenekarok, kórusok
(javarésze persze amerikai) számára szervez-
nek szebbnél szebb és jobbnál jobb (akuszti-
ka!) templomokban zenei hangszeres és kó-
ruskoncerteket.

Estére kipihentem az aznapi munkám fára-
dalmait, átöltöztem, gyalogosan vagy kerék-
párral elmentem, végighallgattam, a végén
örömmel tapsoltam, majd hazasétáltam. Éjfél

után a város még ugyanolyan életteli volt,
mint mikor elindultam. A lelkem „felemelke-
dett” ezektôl a gyönyörû estéktôl. A koncertek
helyszínei: Basilica dei SS. Bonifacio e Alessio
all’Aventino, Basilica SS. Giovanni e Paolo al
Celio, Basilica di S. Eustachio, Chiesa di S. Ig-
nazio.

Külön öröm volt néha magyar mûvet hall-
gatni – Bárdos Lajostól, Kodály Zoltántól.

Ezernyi emléket, élményt, a végeérhetetlen
színes hétvégi piacokat, a tengerparti rövid
kalandokat, a Via dei Coronari galériáiban
szerzett ismeretségeket, mûvész barátokkal
közös programokat sorolhatnék még el. Nem
teszem. Inkább visszautazom, hogy többet
tudjak meg. B. Thorvaldsen (1768–1849, Ró-
mában élô és alkotó dán szobrász) szavaival
búcsúzom. A VÁROS-ról kérdezték: „most
kezdem megismerni, de hát még csak harminc
éve élek itt!”

2007. december – 2008. január

MATZON ÁKOS
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A szerzô a Capitoliumi Múzeumban




