
� …Francesco Petrarca (1304–1374) – a saját
korában is nagy elismertségnek örvendő költő
– 21 éven át 297 szonettet írt a más városban élő
lírai szerelmének, Laurának a beteljesülés min-
den reménye nélkül. 1348-ban Laura a pestis ál-
dozata lett.

� …1949-től a Német Szövetségi Köztársaság
első kancellárja, az ország újjáépítésének és a fel-
emelkedésnek az apostola Konrad Adenauer
volt. Kölnben született, jogi, valamint közgaz-
dasági tanulmányokat végzett. 1917-től 1933-ig
Köln főpolgármestere volt. A nemzetiszocialis-
ták elbocsátották, nyugdíjazták, kétszer börtönbe
is került a hitleri idők alatt. 1945-ben ismét Köln
főpolgármestere. Az államvezetői funkció gya-
korlását 73 éves korában (!) kezdte el, és még 14
éven át folytatta, hatalmas sikerrel és elisme-
réssel. 91 éves korában halálozott el.

� …Budapesten, a II. kerületben, a Pasaréti
úton található a Hotel Panda, amely saját meg-
határozása szerint a világ egyetlen négycsilla-
gos szállodája, ahol kizárólag fogyatékkal élők
dolgoznak.

� …nem érte meg a 100. életévét! Idén május
8-án, 99 éves korában Budapesten elhalálozott
Lilienthal Andor. Kevesen érezhették az élet-
ben, hogy két hazájuk volt. Andor bácsi magyar
szülők gyermekeként Moszkvában született
1911. május 5-én, majd tíz év múlva édesanyjá-
val tért haza. Nehéz gyermekkorában a sakk
iránti szeretet jelentette az egyetlen örömöt és
megélhetést, hiszen kávéházakban sokszor a
betevő falatra nyert pénzt. Édesanyja halála
után a sakkvilág vándora lett, majd 1935-től,
nősülése után a Szovjetunióban élt, ahonnan
1976-ban végleg hazatért. 1934-ben megnyerte
az „Újpesti nemzetközi verseny”-t, a Szovjetu-
nió bajnoka volt 1940-ben és 1941-ben. Világ-
bajnokjelölt is volt. A magyar sakkválogatott-
ban három olimpián szerepelt, jelentős része
volt abban, hogy válogatottunk 1941-ben a
stockholmi olimpián ezüstérmet szerzett (a ver-
senyre „kölcsönkérték” a SZU-ból).

� …az augusztus 6-án hivatalba lépett köz-
társasági elnök édesapja, dr. Schmitt Pál, reu-
matológusként 1951–1959 között az ORFI osz-
tályvezető főorvosa volt. 1956. október 30-án 5
más orvossal együtt beválasztották az ORFI

Forradalmi Bizottmányába. Életét és orvosi
működését hirtelen halála szakította meg.

� …Érdekesség és csúcsteljesítmény az októ-
beri önkormányzati választások eredményei kö-
zül. Veresegyházán a 73. életévében lévő Pász-
tor Béla újra polgármester lett, miután már 45
éve (!), tehát korábban tanácselnökként, az első
embere a nem is jelentéktelen településnek.

� …a 2010-es év legnagyobb szenzációja a
chilei bányászok szerencsétlensége és kimen-
tése volt. Amikor még nem lehetett tudni az
események kimenetelét, négyen érkeztek a
helyszínre azon 16 uruguayi rögbijátékos közül,
akik1972-ben, az Andokban történt repülőgép-
szerencsétlenségük után életben maradtak.
Könyv született, film is készült reménytelennek
tűnő, de sikeresen végződött helyzetükről,
amelynek során kénytelenek voltak meghalt
társaik húsából enni. Azt várták tőlük, hogy ta-
nácsokkal lássák el, és lelki támaszt nyújtsanak
a föld alatt rekedt 33 vájárnak.

� …Új fogalom, definíció?! A televízió ké-
pernyőjén nemrégiben egy szereplő neve alatt
ezt lehetett olvasni: „sebész-böjtorvos”.

� …2010. október 18-án nagyszabású kiállí-
tásmegnyitó volt Budapesten, a Petőfi Irodalmi
Múzeumban (PIM) Álmok köntöse címmel a ma-
gyar írók 1873–1936 közötti Bécs-élményeiről. A
zenei aláfestést először Strauss- és Lehár-áriák
jelentették, majd a 20-as, 30-as éveket a Hot
Jazz Band elevenítette fel. Államtitkári, oszt-
rák nagyköveti részvétellel zajlottak a gazdag
szavú köszöntők. Maga a kiállítás február 10-
éig tekinthető meg (aztán Bécsbe költözik). Aki
teheti, nézze meg a remek kiállítást, mert sok-
kal gazdagabb és inkább ismeretterjesztő a ren-
geteg tárgy, fotó, dokumentum, plakát, grafika,
festmény együtt – mint ha valaki például nagy
mesterek nagy értékű festményeit vizitálja meg.

� …2010. november 6-án a helyére a került a
tizenöt tonnás koronás fő, így a nyugat-len-
gyelországi Swiebodzinban elkészült a világ
legnagyobb Krisztus-szobra. A négyszáz tonnás
kolosszus  – az ötletadó helyi plébános szerint
– azért harminchárom méter magas (a koronát
nem számítva), mert a Megváltó is ennyi idősen
szenvedett kereszthalált.

G. B.
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