HEVESI ERZSÉBET
,
es

VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

3. kötet
MÁRCIUS

MÁRCIUS

MÁRCIUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

+AALTONEN Váinö Valdemar

Finn szobrász

8.

+ABEGJAN Manuk

Örmény irodalomtörténész

17.

+ACHIM András

Magyar politikus

15.

+ALBERT Hohenzollern

A Német Lovagrend Nagymestere

20.

+ALFANó Franco

Olasz zeneszerző

+ALJEHIN Alexandr Alexandrovics

Orosz sakkmester

24.

+ALMASY László

Magyar szahara-kutató

22.

+AMBOISE

Franciaországi város

+ANTHONY Susan Brownell

Amerikai

8.

19.

tanítónő

13.
3.

+APOLLO - 9 - 10 URHAJO
+ARAGO Etienne
+ARANY János

Francia író

5.

I Magyar költő

I

5.

+ARANYLAZ A FRASER-FOLYON
+ASBOTH Oszkár

Magyar mérnök

31.
12.

+AUSZTRIA NEMET MEGSZALLASA
+BACH Alexej Nyikoljevics

Orosz biokémikus, politikus

+BACH Johann Sebastian

Német

+ BALAZ Jozef

Szlovák festő

+BANACH Stefan

Lengyel matematikus

+BARBOSA Rui Oliveira de

2.

17.

zeneszerző

21.
14..
30.

I Brazil politikus

I

1.

+BARTOK Béla

Magyar zeneszerző, zongoraművész

25.

+BAUDOT Jan Maurice Emile

Francia elektromérnök

28.

+BAYEU y SUBlAS Francisco

Spanyol festő

+BEETHOVEN Ludwwig van

Német zeneszerző

+BEHRING Emil Adolf von

Német bakteriológus

+BENDA Frantisek

Cseh hegedűművész

9.
26.
N

15.
7.

14.

+BENTON Thomas Hart

Amerikai politikus

+ BERENY Róbert

Magya r

+ BERKELEY George

Angol

+BERLIOZ Louis Hector

Francia zeneszerző

8.

+BERTHELOT Pierre Eugene Marcellin

Francia vegyész, politikus

18.

+BE55EL Friedrich Wilhelm

Némez csillagász, geoidéta, matem.

17.

+BE55EMER Henry 5ír

Brit mérnök, feIta lá ló

15.

+BETTHUNE Norman

Kanadai sebészorvos

3.

festő

főpap,

17.
filozófus

12.

+BIBLIA vagy 5ZENTIRA5

7.

+BIERUT Boleslaw

Lengyel politikus

12.

+ BI55EL Emily Perkins

Amerikai ügyvéd, szociális munkás

8.

+BJERKNE5 Viiheim Friman Koren

Norvég meteorológus

14.

+B0510 Francois Joseph

Francia szobrász

19.

+ BOTTEGO Vittorio

Olasz Afrika-kutató

17.

+BOUCHER Helena

Amerikai pilótanő

8.

+BÖTTGER Johann Friedrich

Német kémikus

13.

+BRAGG William Lawrence

Angol fizikus

+ BRAMANTE Donato da Urbino

Itáliai építész, festő

+BRAUN Wernher von

Amerikai fizikus, rakéta konstruktőr

23.

+BRIAND Aristide

Francia politikus

28.

+BROZIK Vaclav

Cseh történelmi és életképfestő

5.

+BRYAN William Jennings

Amerikai politikus

19.

+BUGLIONE Benedetto

Firenzei szobrász

7.

+BURRI Alberto

Olasz festő

12.

+BUTLER Hocracio

Argentin festő

17.

+CABRAL Pedro Alvares

Portugál hajós

9.

+CALLOT Jacques

Frabncia rézmetsző, grafikus

+CANDY John

Kanadai színész

+CAPEK Josef

Cseh költő, író

báró

+CA50RATI Felice
+CHARDONNET Hilaire Bernigaud de
+CHAUMONT

N

31.
11.

N

24.
4.
23.

Olasz festő

1.
12.

Francia ipari kémikus, feltaláló

I Francia város

I

1.

rézmetsző

+CHEREAU Francois

Francia

+CORREGGIO

Olasz festő

+COSSMANN Alfred

Osztrák

+CSUKOVSZKIJ Kornyej Ivanovics

Orosz író, irodalomtörténész

+D'ANNUNZIO Gabriele

Olasz író

3.

+DAIMLER Gottlieb Wilhelm

Német gépészmérnök

17.

+DAVID D'ANGERS Pierre-Jean

Francia szobrász

12.

+OELESSERT Benjamin

I Francia

20.

5.

rézmetsző

31.

11.

báró

I

1.

+DESCARTES René

Francia filozófus, matematikus

+DIESEL Rudolf Christian

Német mérnök

18.

+DOMENECH Augustina Zaragoza

Spanyol hazafi

4.

+DRINOV Marin Sztyepanovics

Bolgár történész, szláv filológus

13.

+DUKACSEJEV Vaszilij Vasziljevics

31.

I Orosz geomorfológus

I

1.

+DUMAS Vito

Olaszországi "különc"

28.

+DYCK Anthonis van Sír

Flamand festő

22.

+DUFY Raoul

Francia festő

23.

+EBNER - ESCHENBACH Marie von

Osztrák regényírónő

12.

+EGGERATH Werner

Német politikus, író

16.

+EHRLICH Paul

Német orvos, bakteriogus

+EICHENDORFF Joseph Karl Benedikt von

Német

+EINSTEIN Albert

Német fizikus

+EYSLER Edmund

Osztrák zeneszerző

+FAUCHARD Pierre

Francia fogorvos

+FERRY Jules

Francia államférfi

17.

+FILLMORE Millard

Amerikai politikus

7.

N

költő

14.

10.
N

14.
12.
21.

17.

+FINNORSZAGI VASUT
N

11.

+FLEMING Alexander Sír

Angol orvos, bakteriológus

+FLINDERS Matthew

Angol tengerész, felfedező

+FOUQUET Nicolas

Francia bankár, politikus

23.

+FRANK Anne

Német zsidó kislány

31.

+FRANKEL Leó

Magyar politikus

29.

+FUGGER ,Jacob

Német üzletember

16.

6.

+FURRER Jonas

Svájci ália mférfi

3.

+GALEN Clemens August von gróf

Német katolikus pap, teológus

16.

+GALLE Philip

Flamand

+GALLI Dina

Olasz színésznő

rézmetsző

29.
4.

+GEMINI - 3 URHAJO

23.

+GEORGESCU Ion

Román szobrász, festő

18.

+GERHARDT Paul

Német teológus, költő

12.

+GHANA FÜGGETLENSEGE

6.

+GHEYN Jacob de

Németalföldi rézmetsző, festő

+GIEHSE Therese

Német színéaznő

+GIERYMSKI Alexander

Lengyel

+GOETHE Johann Wolfgang von

Német

+GORBACSOV Mihail Szergejevics
+GORKIJ Maxim

29.
6.

festő

5.

költő

I Szovjet politikus

22.
N

Szovjet-orosz író

I

2.
28.

+GÖRÖG SZABADSAGHARC

7.
24.

+GRASSI Giovanni Battista

Spanyol zeneszewrző,
zongora művész
Olasz zoológus

+GREELY Adolphus Washington

Amerikai Sark-kutató, neteoirilógus

27.

+GREUZE Jean-Baptiste

Francia

festő

21.

+GYARMATHY Tihamér

Magyar

festő

8.

+HAINISCH Marianne

Osztrák politikus

+HALS Dirck

Holland festő

+HANAK Anton

Osztrák szobrász

22.

+HANDY William Christopher

Amerikai jazz-muzsikus, dalszerző

28.

+HARRISON John

Angol órásmester, óra-művész

24.

+HASLER Gustav Adolf

Svájci távközlési szakember

25.

+HAWORTH Norman Walter Sír

Angol kémikus

+HAYDN Franz Joseph

Osztrá \c

+HEISIG Bernhard

Német festő

31.

+HERZEN Alkexandr Ivanovics

Orosz író, fOirradalmár, filozófus

25.

+HILLARY William Sír

Angol nemes

+GRANADOS Y CAMPOINa Enrique

zeneszerző

27.

25.
19.

N

19.
31.

4.

+HNATYSHYN Ramon John

Kanadai politikus

+HODLER Ferdinand

Svájci

+HOLLAR Wenceslaus

Cseh grafikus, rézkarcoló

+HORA Horáció Pinto da

Brazil

festő

1.

+HOUSTON Samuel

Amerikai politikus

2.

16.

festő

14.
28.

+HÖLDERLIN Johann Christian Friedrich

Német költő

+HYMANS Paul

Belga politikus

23.

+1. MIKSA Habsburg

Német-római császár

22.

20-

+I.FERENC Habsburg

Magyar király

+IHAROS Sándor

Magyar atléta, távfutó

10.

+II, JOZSEF Habsburg ílotharingiai

Német-római császár

13.

+ II. KONSTANTIN

Görögország királya

6.

+ II. RAKOCZI Ferenc

Magya rország és Erdély fejedelme

+11. SANDOR

Orosz cár

13.

+ III. SANDOR

Orosz cár

10.

+JACKSON Andrew

Amerikai politikus, USA7.elnöke

15.

+JANOSIK Juraj

Szlová k betyá rvezér

18.

+JANUS PANNONIUS

Magyarországi

+ JAVLENSZKIJ Alekszej

Német

+JIRASEK Alois

Cseh regény- és drámaíró

12.

+JOHNSON Emile Pauline

Kanadai indián költőnő

7.

+JOLIOT - CURIE Fréderic

Francia atomfizikus

+KAROLYI Mihály gróf

Magya r politikus

+ KASSAK Lajos

Magyar költő, festő

21.

+KATZ Bernard Sír

Angololvos, biofizikus, fiziológus N

26.

+KILLIAN György

Magyar munkásmozgalmi

+KINCSEM

Magyar versenyló

+KISCH Egon Erwin

Cseh újságíró

+KLERK Frederik Willem de

Dél-Afrikai politikus

18.

+KODALY Zoltán

Magyar zeneszerző

6.

+KOKOSCHKA Oscar
+KOMENSKY Jan Amos

I

2.

27.

költő

27.

festő

26.

N

19.
4.

vezető

I Osztrá k festő
Cseh morva pedagógus, iskolaszerv.

12.
..

..,

J. I .

31.

I

1.
28.

+ KORZENIOWSZKY Jozef

Lengyel író

19.

+KOSSUTH Lajos

Magyar államférfi

20.

+ KUBYLJANSZKA Olga Julianovna

Ukrán írónő

21.

+ KUSZTOGYIJ EV Borisz Mihajlovics

Orosz festő

7.

+ LAGERLÖF Selma Ottilia Lavisa

Svéd írónő

+ LANIER Sidney

16.

N

I Amerikai költő, kritikus

I

2.

+LANYI Sámuel

Magyar vízépítő mérnök

+LELEWEL Joachim

Lengyel töorténész, politikus

+LINGNER Max

Német festő

14.

+LIPATII Dinu

Román zongoramüvész, zeneszerző

19.

+ LIVINGSTONE David

Angol misszionárius

19.

+MADISON James

Amerikai politikus, USA 4.elnöke

16.

+ MADZSAR József

Magyar orvos, politikus

12.

9.
22.

+MAGYAR SZABADSAGHARC 1848.

15.

+MAGYARORSZAG NATO TAGSAGA

12.

+MAGYARORSZAGI TANACSKÖZTARSASAG

21.

+ MAIN E SZÖVETSEGI ALLAM

3.
24.

+ MAKRISZ Agamemnon

Magyar szobrász

+ MALPIGHI Ma rcello

Itáliai orvos

+MANN Heinrich

Német író

27.

+MANRIQUE Jorge

Spanyol költő

27.

+MANZONI Alessandro

Olasz író

7.

+MARC Franz

Német festő

4.

+ MAREK József

Magyar állatorvos

18.

+ MAROCZY Géza

Magyar sakkozó

+MARX Karl

Német teoretikus, filozófus

+MAZZEI Phiiip

O/a z

+MEDREA Cornelius

Román szobrász

8.

+MEHOFFER Jozef

Lengyel festő

19.

+MEIGHEN Arthur Michael

Amerikai politikus

+MERCATOR Gerhardus

Németalföldi matematikus

űzletember

10.

3.
14.

19.

25.
5.

+MICHELANGELO

Itáliai szobrász, festő, költő

+MIEGEL Agnes

Német

+MIERIS Frans van idősebb

Holland festő

12.

+MISZTOTFALUSI KIS Miklós

Magyar nyomdász, teológus

20.

+MONTREULI Pierre de

Francia építész

17.

+MONUS Illés

Magyar politikus

8.

+ MORATIN Leonardo Fernandez de

Spanyol költő, drámaíró

+MOSER Koloman

Osztrá k festő

+MOZES

Zsidó vallás és nemzet megalapítója

+MUCHE Georg

Német festő

+ rv1UIR John

Skót orientalista

+MURPHY FERGUSON GOWAN Emily

Kanadai

+ MUSZORGSZKIJ Modeszt Petrovics

Orosz zeneszerző

6.

költőnő

9.

10.
30.
11.
26.
7.

irónő

14.
21.

+NEMZETKÖZI NONAP

8.

+NERVANDER Johann Jacob

Finn fizikus, csillagász

15.

+NEUBER Friderice Caroline

Német színésznő

9.

+NEWBERY Jorge Alejandro
+NIEMÖLLER Martin
+NIVEN David
+NIZZA
+NORD Alexis Pierre

I Argentin

mérnök, pilóta

I

Német evangélikus lelkész

I Angol színész
Franciaországi város

I Haiti

politikus

+OCEONOGRAFIAI INTEZET

1.
6.

I
I

1.
24.
1.
29.

+OPPENHEIMER Franz

Német orvos, társadalomtudós

30.

+ORFF Carl

Némnet zeneszerző

29.

+ORIONE Don Luigi

Görög lelkész

+OTTO - PETERS Louise

Német

+OVIDIUS

Római költő

írónő

19.
26.
20.
18.

+PARIZSI KOMMÜN
+PAZMANY Péter

Magyar katolikus főpap

+PELLETIER Pierre Joseph

Francia gyógyszerész, kémikus

+PENA Roque Saenz

Argentin államférfi

19.

+PERGOLESI Giovanni Battista

Olasz zeneszerző

17.

19.
22.

+PEUGEOT Armand

Francia üzletember

+ PFYFFER Ludwig

Svájci hdfvezér, államfélrfi

+PICCARD Auguste

Svájci fizikus

+PIDAL Menéndez Ramón

Spanyol nyelvész, irodalomkritikus

+PlLATRE de ROZIER Jean-Francois

Francia fizikus

+PILO Carl Gustaf

I

2.
17.
25.
13.
30.

I Svéd festő

I

2.

+PODJEBRAD György

Cseh király

+ POPPE Ma rtha

Brazil bélyegtervező

4.

+ PRIESTLEY Joseph

Angol természettudós, lelkész

13.

+PURKYNE Karel

Cseh

festő

15.

+PUSKAS Tivadar

Magyar feltaláló

17.

+QUIDDE Ludwig

Német politikus, történész

+RAIFFEISEN Friedrich Wilhelm

Német közgazdász

+RAKOSI Mátyás

Magyar politikus

+REJTO Jenő

Magyar író

+REQUESENS y ZUNIGA Luis de

Spanyol államférdi

+REZA Kán

Irán királya

+RIESE Adam

Német matematikus

+ROLDAN Amadeo

Kubai hegedűművész, karmester

7.

+RÖNTGEN Wilhelm Conrad

Német fizikus

N

27.

+RUPPIN Arthur
+SABA Umberto
+SALZILLO Francisco Y Alcaraz

22.

30.
8.
29.
5.
16.
30.

I Cionista vezető

I

Olasz költő

I Spanyol

23.

N

1.

9.

szobrász, festő

I

2.

+SARASATE Y NAVASCUEZ Pablo Martin de

Spanyol hegedűművész, zeneszerző

+SAVIO Dominicus Szent

Olasz szent

+SCHINKEL Karl Friedrich

Német építéaz,

+SCHÖNHERR Karl

Osztrák író, orvos

15.

+SCHRÖDER van der KOLK Jacob Lodewik

Holla nd orvos

14.

+SCHURZ Carl

10.
9.

festő

I Amerikai államférfi

13.

I

2.

+SERAO Matilde

Olasz írónő

7.

+SERPOTIA Giacomo

Olasz szobrász

10.

+SEVCSENKO Tarasz Hrihorovics

Ukrán költő, festő

10.

hegedűművész,

+SEVCSIK Otakar

Cseh

+SHADD Abraham Doras

Amerikai emberjogi harcos

+SINTENIS Renée

Német

+SLADKOVIC Andrej

Szlovák

zenepedagóg.

22.
2.

szobrásznő

28.

költő

20.

+SMETANA Bedrich

Cseh zeneszerző, zongoraművész

2.

+SOLEM ALEHEM

Oroszországi jiddis nyelvű író

2.

+SPANYOL POLGARHABORU

28.

+SPIROS Louis

Görög sportoló

26.

+SPRANGER Bartholomaeus

Flamand festő, szobrász

21.

+STEFAN Josef

Osztrák fizikus

24.

+STENDHAL

Francia író

23.

+SULLY - PRUDHOMME René Francois

Francia

+SWEDENBORG Emanuel

Svéd misztikus, teológus

29.

+SZABO Lőrinc

Magyar költő, műfordító

31.

+SZENT BENEDEK Nursiai

A Benedekrend ala Pítój a

21.

+SZENT JANOS Nepoimuki

Cseh főpap

+SZENT KATALIN Sieniai

Itáliai apáca, egyháztanító

25.

+SZENT LUDGER

Frízek apostola

26.

+SZENT PATRIK

Brit-kelkta katolikus püspök

17.

+SZENT TAMAS aquinói

Itáliai filozófus

7.

költő

N

16.

20.

+SZPUTNYIK 4. SZOVJET URHAJO

9.

+SZPUTNYIK 5 URHAJO

25.

+SZTALIN Joszif Visszarionovics

Szovjet politikus

5.

+SZUN JAT - SZEN

Kínai államférfi

12.

+ TELEMANN Georg Philipp

Német zeneszerző

14.

+ TENESSEE Williams

Amerikai drámaíró

+ TEXASI KÖZTARSASAG

I

26.

I

2.

+THAN Mór

Magyar festő

+ THORVALDSEN Bertel

Dán szobrász

24.

+ TICHY Fra ntisek

Cseh festő

24.

+ TIEPOLO Giovanni Battista

Olasz festő, rézkarcolá

27.

+TIRSO DE MOLINA

Spanyol drámaíró

ll.

12.

+TOGLIATTI Palmiro

Olasz politikus, újsáfíró

26.

+ TROPINYIN Vaszilij Andrejevics

Orosz

portréfestő

30.

+TUBMAN Harriet

Amerikai rabszolga-szabadító

+TYERESKOVA Valentyina Vlagyimirovna

Orosz

+UITZ Béla

Magyar festő

8.

+V. FERDINAND Katolikus

Spanyol király

10.

+V. FRIGYES

Dán és norvég király

+VAC

Magyarországi város

17.

+VAMBERY Armin

Magyar turkulógus, utazó

19.

+VAN DER ROHE Ludwig Mies

Amerikai építőművész

27.

+VAN GOGH Vincent

Holland festő

30.

+VANIER Georges Philias

Kanadai államférfi

+VIGEE - LEBRUN Louise Elisabeth

Francia festőnő

+VIVALDI Antonio LUcio

Olasz zeneszerző, hegedűművész

4.

+VOLTA Alessandro Giuseppe Antonio gróf

Olasz fizikus

5.

+VOSS Johann Heinrich

Német költő, műfordító

10.

űrhajósnő

6.

31.

5.
30.

29.

+VOSZHOD 2 URHAJa

18.

+VURGUN Szamed

Azerbajdzsán költő, drámaíró

+ WALLACH Otto

Német kémikus

+WASHINGTON SZÖVETEGI ALLAM

21.
N

I

27.

I

2.

+WELLS - BARNETT Ida Bell

Amerikai néger pedagógus

+WERNER Gregor Joseph

Osztrák zeneszerző, karmester

3.

+WEST Benjamin

Angol festő

ll.

+WHEELWRIGHT William

Amerikai úzletember

16.

+ WIED Wilhelm von

Albánia fejedelme

+WIENER Jacques

I Belga

éremművész, rézmetsző

25

26.

I

2.

+WILLS Bob

Amerikai jazz-muzsikus

6.

+WOOD Henry Joseph Sír

Angol karmester

3.

+XI. GERGELY

Pápa

+XII.PIUS

I Pápa

27.

I

2.

+ZEPPELIN Ferdinand von gróf

Német katonatiszt, léghajó-tervező

8.

+ ZITA Maria, Adelgunda, Mikaéle Rafaéla

Ausztra csá szá rnéja

14.

MÁRCIUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

BARBOSA Rui Oliveira de

Brazil politikus

CASORATI Felice

Olasz

CHAUMONT

Francia város

1.

DELESSERT Benjamin

Francia báró

1.

DUKACSEJEV Vaszilij Vasziljevics

Orosz geomorfológus

1.

HORA Horáció Pinto da

Brazil festő

1.

KOKOSCHKA Oscar

Osztrák festő

1.

NEWBERY Jorge Alejandro

Argentin mérnök, pilóta

1.

NIVEN David

Angol színész

1.

NORD Alexis Pierre

Haiti politikus

1.

RUPPIN Arthur

Cionista vezető

1.

festő

1.
l.

0000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000
ARANY János

Magyar költő

2.

GORBACSOV Mihail Szergejevics

Szovjet politikus

2.

HOUSTON Samuel

Amerikai politikus

2.

LFERENC Habsburg

Magyar király

2.

LANIER Sidney

Amerikai költő, kritikus

2.

PEUGEOT Armand

Francia üzletember

2.

PIlO Carl Gustaf

Svéd festő

2.

SAlZIllO Francisco Y Alcaraz

Spanyol szobrász, festő

2.

SCHURZ Carl

Amerikai államférfi

2.

SMETANA Bedrich

Cseh zeneszerző, zongora művész

2.

SOlEM AlEHEM

Oroszországi jiddis nyelvű író

2.

TEXASI KÖZTARSASAG

2.

WASHINGTON SZÖVETEGI AlLAM

2.

WIENER Jacques

Belga éremművész, rézmetsző

2.

XII.PIUS

Pápa

2.

SHADD

Ab~ham

Do~s

0000000000000000000000000000000

Amerikai emberjogi harcos

2.

000000000000000000000000

APOLLO - 9 - 10 URHAJO

3.

BETTHUNE Norman

Kanadaisebészorvos

3.

D'ANNUNZIO Gabriele

Olasz író

3.

FURRER Jonas

Svájci államférfi

3.
3.

MAINE SZÖVETSEGI ALLAM
MAROCZY Géza

Magyar sakkozó

3.

WERNER Gregor Joseph

Osztrák zeneszerző, karmester

3.

WOOD Henry Joseph Sír

Angol karmester

3.
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0000000000000000000000000

CANDY John

Kanadai színész

4.

DOMENECH Augustina Zaragoza

Spanyol hazafi

4.

GALLI Dina

Olasz színésznő

4.

HILLARY William Sír

Angol nemes

KAROLYI Mihály gróf

Magyar politikus

4.

MARC Franz

Német festő

4.

POPPE Martha

Brazil bélyegtervező

4.

VIVALDI Antonio LUcio

Olasz zeneszerző, hegedűművész

4.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ARAGO Etienne

Francia író

4.

5.
5.

ARANYLAZ A FRASER-FOLYON
BROZIK Vaclav

Cseh történelmi és életképfestő

5.

CORREGGIO

Olasz festő

5.

GIERYMSKI Alexander

Lengyel festő

5.

MERCATOR Gerhardus

Németalföldi matematikus

5.

REQUESENS y ZUNIGA Luis de

Spanyol államférdi

5.

SZTALIN Joszif Visszarionovics

Szovjet politikus

5.

VANIER Georges Philias

Kanadai államférfi

5.

VOLTA Alessandro Giuseppe Antonio gróf

Olasz fizikus

5.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

FUGGER II,Jacob

Német üzletember

GHANA FŰGGETLENSEGE

6.
6.

színéaznő

GIEHSE Therese

Német

II. Konstantin

Görögország királya

6.

KODALy Zoltán

Magyar zeneszerző

6.

MICHELANGELO

Itáliai szobrász, festő, költő

6.

NIEMÖLLER Martin

Német evangélikus lelkész

6.

TYERESKOVA Valentyina Vlagyimirovna

Orosz űrhajósnő

6.

WILLS Bob

Amerikai jazz-muzsikus

6.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BENDA Frantisek

Cseh

hegedűművész

6.

7.
7.

BIBLIA vagy SZENTIRAS
BUGLIONE Benedetto

Fi ren zei szobrász

7.

FILLMORE Millard

Amerikai politikus

7.
7.

GÖRÖG SZABADSAGHARC
JOHNSON Emile Pauline

Kanadai indián költőnő

7.

KUSZTOGYIJEV Borisz Mihajlovics

Orosz festő

7.

MANZONI Alessandro

Olasz író

7.

MUIR John

Skót orientalista

7.

ROLDAN Amadeo

Kubai hegedűművész, karmester

7.

SERAO Matilde

Olasz írónő

7.

SZENT TAMAS aquinói

Itáliai filozófus

7.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

AALTONEN Váinö Valdemar

Finn szobrász

8.

ALFANó Franco

Olasz zeneszerző

8.

BERLIOZ Louis Hector

Francia zeneszerző

8.

BISSEL Emily Perkins

Amerikai ügyvéd, szociális munkás

8.

BOUCHER Helena

Amerikai pilótanő

8.

GYARMATHY Tihamér

Magyar festő

8.

MEDREA Cornelius

Román szobrász

8.

MONUS Illés

8.

Magyar politikus

NEMZETKÖZI NONAP

8.

RAKOSI Mátyás

Magyar politikus

8.

UITZ Béla

Magyar festő

8.

ZEPPELIN Ferdinand von gróf

Német katonatisztI léghajó-tervező

8.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BAYEU y SUBlAS Francisco

Spanyol festő

9.

CABRAL Pedro Alvares

Portugál hajós

9.

LANYI Sámuel

Magyar vízépítő mérnök

9.

MIEGEL Agnes

Német

költőnő

9.

NEUBER Friderice Caroline

Német

színésznő

9.

SABA Umberto

Olasz költő

9.

SAVIO Dominicus Szent

Olasz szent

9.

9.

SZPUTNYIK 4. SZOVJET URHAJO
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EICHENDORFF Joseph Karl Benedikt von

Német költő

10.

MORATIN Leonardo Fernandez de

Spanyol költőI drámaíró

10.

SEVCSENKO Tarasz Hrihorovics

Ukrán költőI festő

10.

SARASATE y NAVASCUEZ Pablo Martin de

Spanyol hegedümüvész

MALPIGHI Marcello

Itáliai orvos

10.

V. FERDINAND Katolikus

Spanyol király

10.

TUBMAN Harriet

Amerikai rabszolga-szabadító

10.

III. SANDOR

Orosz cár

10.

SERPOTTA Giacomo

Olasz szobrász

10.

IHAROS Sándor

Magyar atléta, távfutó

10.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BRAMANTE Donato da Urbino

Itáliai építész,

CSUKOVSZKIJ Kornyej Ivanovics

Orosz író, irodalomtörténész

FLEMING Alexander Sír

Angol orvos, bakteriológus

N

11.

MOZES

Zsidó vallás és nemzet megalapítója

ll.

THAN Mór

Magyar festő

ll.

l

zeneszerző

festő

10.

11.

ll.

festő

WEST Benjamin

Angol

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ll.

AUSZTRIA NEMET MEGSZALLASA

12.

BERKELEY George

Angol főpap, filozófus

12.

BIERUT Boleslaw

Lengyel politikus

12.

BURRI Alberto

Olasz festő

12.

CHARDONNET Hilaire Bernigaud de

Francia ipari kémikus, feltaláló

12.

DAVID D'ANGERS Pierre-Jean

Francia szobrász

12.

EBNER - ESCHENBACH Marie von

Osztrák regényírónő

12.

EYSLER Edmund

Osztrák zeneszerző

12.

GERHARDT Paul

Német teológus,

JIRASEK Alois

Cseh regény- és drámaíró

KILLlAN György

Magyar munkásmozgalmi

MADZSAR József

Magyar orvos, politikus

költő

12.
12.
vezető

MAGYARORSZAG NATO TAGSAGA

12.
12.
12.

MIERIS Frans van idősebb

Holland festő

12.

SZUN JAT - SZEN

Kínai államférfi

12.

TIRSO DE MOLINA

Spanyol drámaíró

12.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ANTHONY Susan Brownell

Amerikai

BÖTTGER Johann Friedrich

Német kémikus

13.

DRINOV Marin Sztyepanovics

Bolgár történész, szláv filológus

13.

II, JOZSEF Habsburg ílotharingiai

Német-római császár

13.

II. SANDOR

Orosz cár

13.

PIDAL Menéndez Ramón

Spanyol nyelvész, irodalomkritikus

13.

PRIESTLEY Joseph

Angol természettudós, lelkész

13.

SCHINKEL Karl Friedrich

Német építéaz,
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BALAZ Jozef

Szlovák festő

14..

BENTON Thomas Hart

Amerikai politikus

14.

BJERKNES Vii heim Friman Koren

Norvég meteorológus

14.

tanítónő

festő

13.

13.

EHRLICH Paul

Német orvos, bakteriogus

N

14.

EINSTEIN Albert

Német fizikus

N

14.

HODLER Ferdinand

Svájci festő

14.

LINGNER Max

Német festő

14.

MARX Karl

Német teoretikus, filozófus

14.

MURPHY FERGUSON GOWAN Emily

Kanadai irónő

14.

SCHRÖDER van der KOLK Jacob Lodewik

Holland orvos

14.

TELEMANN Georg Philipp

Német zeneszerző

14.

ZITA Maria, Adelgunda, Mikaéle Rafaéla

Ausztra császárnéja

14.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ACHIM András

Magyar politikus

BEHRING Emil Adolf von

Német bakteriológus

BESSENER Henry Sír

Brit mérnök, feltaláló

15.

JACKSON Andrew

Amerikai politikus, USA7.elnöke

15.

15.
N

MAGYAR SZABADSAGHARC 1848.

15.

15.

NERVANDER Johann Jacob

Finn fizikus, csillagász

15.

PURKYNE Karel

Cseh festő

15.

SCHÖNHERR Karl

Osztrák író, orvos

15.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

EGGERATH Werner

Német politikus, író

16.

FLINDERS Matthew

Angol tengerész, felfedező

16.

GALEN Clemens August von gróf

Német katolikus pap, teológus

16.

HNATYSHYN Ramon John

Kanadai politikus

16.

LAGERLÖF Selma Ottilia Lavisa

Svéd írónő

16.

MADISON James

Amerikai politikus, USA 4.elnöke

16.

REZA Kán

Irán királya

16.

SULLY - PRUDHOMME René Francois

Francia költő

WHEELWRIGHT William

Amerikai úzletember

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ABEGJAN Manuk

Örmény irodalomtörténész

17.

BACH Alexej Nyikolajevics

Orosz biokémikus

17.

N

16.
16.

BERENY Róbert

Magyar festő

17.

BESSEL Friedrich Wilhelm

Német csillagász, geodéta

17.

BOTTEGA Vittorio

Olasz Afrika-kutató

17.

BUTLER Horacio

Argentin festő

17.

DAIMLER Gottlieb wilhelm

Német gépészmérnök

17.

FERRY Jules

Francia államférfi

17.

FINNORSZAGI VASUT

17.

KINCSEM

Magyar versenyló

17.

MONTRULT Pierre de

Francia építész

17.

PERGOLESI Giovanni Battista

Olasz zeneszerző

17.

PFYFFER Ludwig

Svájci hadvezér

17.

PUSKAS Tivadar

Magyar feltaláló

17.

SZENT PATRIK

Katolikus püspök

17.

VAC

Magyar város

17.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BERTHELOT Pierre Eugene Marcellin

Francia vegyész, politikus

18.

DIESEL Rudolf Christian

Német mérnök

18.

GEORGESCU Ion

Román szobrász, festő

18.

JANOSIK Juraj

Szlovák betyár-vezér

18.

KLERK Frederik Willem de

Dél-Afrikai politikus

18.

MAREK József

Magyar állatorvos

18.
18.

PARIZSI KOMMÜN 187l.
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0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

AMBOISE

Francia város

19.

BOSIO Francois Joseph

Francia szobrász, festő

19.

BRYAN William Jennings

Amerikai politikus

19.

HALS Dirck

Holland fető

19.

HAWORTH Norman Walter Sír

Angol kémikus

JOLIOT - CURIE Frédéric

Francia atomfizikus

19.

KORZENIOWSZKY Jozef

Lengyel író

19.

N

19

LIPATTI Dinu

Román zongora művész, zeneszerző

19.

LIVINGSTONE David

Angol misszionárius

19.

MAZZEI Philip

Olasz üzletember

19

MEHOFFER Jozef

Lengyel

festő

19.

ORIONE Don Luigi

Görög lelkész

19.

PAZMANY Péter

Magyar katolikus főpap

19.

PENA Roque Saenz

Argentin államférfi

19.

VAMBERY Armin

Magyar turkulógus

19.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ALBERT Hohenzollern

Német Lovagrend nagymestere

CHEREAU I. Francois

Francia

HÖLDERLIN Johann Christian Friedrich

Német költő

20.

KOSSUTH Lajos

Magyar államférfi

20.

MISZTOTFALUSI KIS Miklós

Magyar nyomdász

20.

OVIDIUS Publius

Római költő

20.

SLADKOVIC Andrej

Szlovák költő

20.

SZENT JANOS Nepomuki

Cseh főpap

20.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BACH Johann Sebastian

Német

FAUCHARD Pierre

Francia fogorvos

21.

GREUZE Jean-Baptiste

Francia festő

21.

KASSA K Lajos

Magyar költő, festő

21.

KUBYUANSKA Olga Julianovna

Ukrán írónő

21.

MAGYARORSZAGI TANACSKÖZTARSASAG

1919.

21.

MUSZORGSZKIJ Modeszt Petrovics

Orosz zeneszerző

21.

SPRANGER Baírtholomaeus

Flamand festő, szobrász

21.

SZENT BENEDEK Nursiai

Benedek-rend megalapítója

21.

VURGUN Szamed

Azerbajdzsáni költő

21.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ALMASY László

Magyar Szahara-kutató

22.

DYCK Anthonis van Sír

Flamand festő

22.

rézmetsző

zeneszerző

20.
20.

21.

GOETHE Johann Wolfgang von

Német költő

22.

HANAK Anton

Osztrák szobrász

22.

I: MIKSA Habsburg

Német-római császár

22.

LELEWEL Joachim

Lengyel történész, politikus

22.

PELLETIER Pierre Joseph

Francia gyógyszerész, kémikus

22.

PODJEBRAD György

Cseh király

22.

SEVCSIK Otakar

Cseh hegedűművész

22.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BRAUN Wernher von

Amerikai fizikus

23.

CAPEK Josef

Cseh festő, író

23.

DUFY Raoul

Francia

FOUQUET Nicolas

Francia bankár, politikus

festő

GEMINI -3 URHAJO

23.
23.
23.

HYMANS Paul

Belga politikus

23.

QUIDDE Ludwig

Német politikus, történész

23.

STENDHAL

Francia író

23.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

AUEHIN Alexandr Alexabdrovics

Orosz sakkmester

24.

CALLOT Jacques

Francia

rézmetsző

24.

GRANADOS y CAMPINA Enrique

Spanyol

HARRISON John

Angol órásmester

24.

MAKRISZ Agamemnon

Magyar szobrász

24.

NIZZA

Francia város

24.

STEFAN Josef

Osztrák fizikus

24.

THORVALDSEN Bertel

Dán szobrász

24.

TICHY Frantisek

Cseh festő

24.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BARTOK Béla

Magyar zeneszerző, zongoraművész

25.

HAlNISCH Marianne

Osztrák politikus

25.

HASLER Gustav Adolf

Svájci távközlés i szakember

25.

HERZEN Alexandr Ivanovics

Orosz író

25.

zeneszerző

24.

MEIGHEN Arthur Michael

Amerikai politikus

25.

PICCARD Auguste

Svájci fizikus

25.

SZENT KATALIN Siena i

Itáliai apáca

25.

SZPUTNYIK -6 URHAJO

25.

WELLS - BARNETT Ida Bell

Amerikai néger pedagógus, politikus

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BEETHOVEN Ludwig van

Német zeneszerző

26.

JAVLENSZKIJ Alekszej

Német festő

26.

KATZ Bernard Sír

Angol orvos, biofizikus

MUCHE Georg

Német festő

26.•.

ono -

Német írónő

26.

SPIROS Louis

Görög sportoló

26.

SZENT LUDGER

A frízek apostola

26.

TENESSEE Williams

Amerikai drámaíró

26.

TOGLIATTI Palmiro

Olasz politikus, újságíró

26.

WIED Wilhelm

Albánia fejedelme

26.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

GRASSI Giovanni Battista

Olasz zoológus, orvos

27.

GREELY Adolphus Washington

Amerikai Sark-kutató

27.

II. RAKOCZI Ferenc

Magyarország és Erdély fejedelme

27.

JANUS PANNONIUS

Magyar

MANN Heinrich

Német író

27.

MANRIQUE Jorge

Spanyol költő

27.

ROHE Ludwig van der

Amerikai építőművész

27.

RÖNTGEN Wilhelm Conrad

Német fizikus

TIEPOLO Giovanni Battista

Olasz festő

WALLACH Otto

Német kémikus

XI. GERGELY

Pápa

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BAUDOT Jan Maurice Emile

Francia elektromérnök

28.

BRIAND Aristide

Francia pilitikus

28.

PETERS Louise

költő

N

latinul író

25.

26.

27.

N

27.
27.

N

27.
27.

DUMAS Vito

Olaszországi születésű "különc"

28.

GORKIJ Maxim

Szovjet-orosz író

28.

HANDY William Cristopher

Amerikai jazz-muzsikus

28.

HOLLAR wENCESLAUS

Cseh grafikus, rézkarcoló

28.

KOMENSKY Jan Amos

Cseh-morva pedagógus, filozófus

28.

SINTENIS Renée

Német szobrásznő

28

SPANYOL POLGARHABORU 1939.

28.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

Frankel Leó

Magyar politikus

29.

GALLE Philip

Flamand rézmetsző

29.

GHEYN Jacob de

Németalföldi

rézmetsző

29.

29.

OCEONOGRAFIAI INTEZET
ORFF Carl

Német zeneszerző

29.

REJTO Jenő

Magyar író

29.

SWEDENBORG Emanuel

Svéd misztikus, teozófus

29.

VOSS Johann Heinrich

Német költő, műfordító

29.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

BANACH Stefan

Lengye matematikusl

30.

GOGH Vincent van

Holland

festő

30.

MOSER Koloman

Osztrák festő

30.

OPPENHEIMER Franz

Német orvos, társadalomtudós

30.

PILATRE Jean-Francois

Francia Fizikus

30.

RAIFFEISEN Friedrich Wilhelm

Német közgazdász

30.

RIESE Adam

Német matematikus

30.

TROPINYIN Vaszilij Andrejevics

Orosz portré-festő

30.

VIG EE - LEBRUN Louise Elisabeth

Francia festőnő

30.

0000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000

ASBOTH Oszkár

Magyar mérnök

BRAGG William Lawrence

Angol fizikus

COSSMANN Alfred

Osztrák rézmetsző

31.

DESCARTES René

Francia filozófus

31.

31.
N

31.

FRANK Anne

Német zsidó kisleány

31.

HAYDN Franz Joseph

Osztrák zeneszerző

31.

HEISIG Bernhard

Német

festő

31.

KISCH Egon Erwin

Cseh újságíró

31.

Magyar költő

31.

V. FRIGYES

Dánia és Norvégia királya

31.
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SZABO

Lőrinc

..

OSCAR KOKOSCHKA *1886.MÁRCIUS 1. - +1980.FEBRUÁR 22.
Osztrák festő, grafikus és drámaíró.
1904-7
között
a
bécsi
Iparművészeti
FŐiskolán
tanult.
1918-ban Drezdába költözött, ahol
az akadémia tanára volt 920-24
között. 1924-től ázsiai és európai
utazásokat tett, majd 1931-ben
Bécsben telepedett le, ahonnan
1934-ben Prágába, majd 1938-ban
Londonba
emigrált.
Az
expresszionizmus egyik legnagyobb
hatású képviselője. Deformált arcvonásokkal hangsúlyossá tett portréi meghökkentő
színekkel, vastagon felvitt festékrétegekkel alkotott kompozícióin éppúgy, mint
színpadi műveiben a szorongás az uralkodó érzelem, amely tájképein és különösen
városképein átütő erővel van jelen. A II.világháború után, londoni majd svájci
tartózkodása idején festészetében a világosabb színárnyalatok dominálnak, képeinek
hangulata kevésbé vívódó. (MŰv.L.1966.2k.660 o.,Larousse 1992.2k.485 o.)

FELICE CASORATI *1886.DECEMBER 4. - +1963.MÁRCUS 1.
Olasz festő. A padovai, nápolyi, majd a veronai akadémián
tanult. 1919-től Torinóban élt, ahol az akadémia tanára volt.
A szecesszió ból kiinduló művészetét az 1920-as években a
metafizikus festészet elemeivel vegyítette, melyet a Lánya
műteremmben című képe reprezentál legjobban. Keményen
modellált portréi, merész nézöpontokat választó enteriörjei mint pl. a Dél vagy A műterem című képei - nagy hatást
gyakoroltak a magyar római iskola egyes követőire is,
Neoklasszicista, főképp aktos kompozíciói, melyek ércszerűen
kemények és hidegek, a maguk idejében iskolát teremtettek.
Későbbi
képei
festőibbek,
de
kisebb
igényűek.
(Műv.L.1965.1k.383 o., MNL.5k.149 o)

VASZILIJ VASZIUEVICS DUKACSEJEV *1846.MÁRCIUS 1. +1903.NüVEMBER 8.
Orosz geomorfológus. A talajtani kutatások egyik úttörője. 1879egyetemi geológiai tanszéken tanított. Mezőgazdasági és
Erdőgazdasági Intézetet alapított. 1898-ban alkotta meg az orosz
talajok új osztályozását, kimutatva a talajban az éghajlat, az
alapkőzet
és
az
élő
szervezetek
kölcsönhatásait.
E
rendszeralkotása az ország területén végzett számtalan
talajfelmérésen alapult. (Brockhaus L.)
től

BENJAMIN DELESSERT *1773.FEBRUÁR 14. - +1847.MÁRCIUS 1.
Francia báró, párizsi bankár és gyáros. Atyja üzletét 1795-ben
vette át és olyan nagy érdemeket szerzett a francia ipar
felvirágoztatása körül, hogy Bonaparte Napoleon (lásd V.5.)
becsületrenddel tüntette ki. Kifejlesztette Passyban az első
pamutgyárat és létrehozott egy cukorrépa feldolgozó üzemet.
Nagy barátja volt a művészeteknek és tudományoknak. Nagy
érdemeket szerzett a közjótékonyság terén is takarékpénztárak és szegényházak alapításával. Irodalmi művei is e célt szolgálták. (Révai NI.5k.393
o.)

RUI BARBOSA DE OLIVEIRA
+1923.MÁRCIUS 1.

* 1849. NOVEMBER
Brazil

politikus

5. -

és

ujságíró.

A

brazil

liberalizmus vezéralakja. Kora minden fontos
politikai mozgalmában részt vett. Küzdött a
köztársaságért, a rabszolgaság és a katonai
diktatúra ellen. A brazil köztársaság első
pénzügyminisztere volt
1889-91
között.
Szellemes, nagy műgonddal alkotott beszédeinek mindíg nagy sikere volt. Egy egész generáció
utánozandó stílus-ideálnak tekintette. Hagyományaitól a
brazil próza máig sem szabadult fel egészen. (Világirodalmi
L.lk.694 o.)

I

ALEXIS PIERRE NORD *1820. - +1910.MARCIUS 1.
Haiti politikus, a Haiti köztársaság elnöke. Előkelő
családból származott és két ízben
jutott erőszakkal Haiti köztársaság
élére. 1896-ban Floréal Hippolyte
tábornokot buktatta meg, 1902-ben
pedig Augustin Simon Sam tábornoktól
ragadta el a főhatalmat. A második
elnöksége alatt borzasztó kegyetlenséggel nyomta el az ellene támadt összeesküvéseket. 1905-ban 30 tisztet és újságírót
lövetett agyon, de még abban az évben meg kellett hátrálnia Antoine G.Simon
tábornok előtt. Egy francia hajón Jamaika szigetére menekült, ahol egy újabb
forradalom tervezése közben halt meg. (Révai N1.14k.5l0 o.)

DR. ARTHUR RUPPIN

*1876.MÁRCIUS 1. - +1943.JANUAR 1.

Német származású cionista vezető. Iskoláit Magdeburgban
kezdte,
de közgazdasági doktorátusát 1899-ben a Halle-i
'~"
egyetemen
szerezte meg. Érdeklődése - a közgazdasági
:il
"
témakörön
kívül
- a bilológiai tudományokra is kiterjedt. 1902~
z
1907 között Berlinben dolgozott a Zsidó Statisztikai és
Demográfiai Irodában. Innen küldték i907-ben a Jewish Agency
to Eretz Israel (Zsidó Ügynökség Izrael Államért) szervezetébe.
Egy évvel később Jaffába költözött és az Eretz Israel nevű
cionista szervezet vezetője lett. Fáradhatatlanul dolgozott a
zsidók letelepítéséért, a Zsidó Nemzeti Pénzalap gyarapításáért.
Ennek a Nemzeti Pénzalapnak a támogatásával teremtette meg többekközött - Tel-Aviv-Jaffa város alapját képező Ahuza Bajit néven, mint Jaffa
egyik negyedét. Szociológiai és demográfiai tudományos felkészültsége segítette a
különböző települések helyeinek kijelölésében és azok megszerzésében. 1925-től a
Jeruzsálemi Héber Egyetem zsidó szociológia professzora lett. Az izráeli akadémiai
központ viseli a nevét. (Internet:http://www.ruppin.ac.iI!English/template.
MNL.17.275 o';
ISRAEllJ.4!1w1

o

%

CHAUMONT
Város Franciaország keleti részén, a Marne folyó partján,
Párizstól 235 km-re délkeletre. 1790 óta Haute-Marne
közigazgatási terület központja. Legfőbb nevezetessége,
hogy itt kötötték meg a Chaumont-; egyezményt
1814.márdus
l-én
Nagy-Britannia,
Ausztria,
Oroszország és Poroszország Napoleon ellen, amellyel
visszaállították Franciaország 1792-es határait és megvetették a Szent Szövetség alapjait. - A bélyeg kép a város hatalmas vasúti viaduktját
ábrázolja. (MNL.5k.306 o., Larousse ik,462 o.)

HORÁCIÓ PINTO DA
+1890.MÁRCIU51.
rr=;:::::;;=.:;;.=.":;:;;~;C-;ii.~

HORA

*1853.5ZEPTEMBER 17. -

Brazil festő. Művészeti tanulmányait hazájában - Braziliában kezdte, majd Európába jött és a párizsi Szépművészeti
Főiskolán folytatta. 188i-ben visszatért szülővárosába Sergipebe. Az ottani rossz feltételek és körülmények miatt 1884-ben
visszatért Párizsba. Több mint 300 képet hagyott hátra.
(Internet: http://www.pitoresco.com.br/laudelino/. ... , commons.
wikimedia .orgj ..... )

DAVID NIVEN *1910.MÁRCIUS 1. - +1983.JÚUUS 29.

.

Angol színész. Eredeti neve James David Graham Niven.
Kadetiskolát végzett, de 1931-ben feladta katonai karrierjét.
Első nagy szerepét William Wyler (*1902-+1981) filmjében
játszotta.
Angolszász
eleganciájú,
fanyar
humorú
jellemábrázoló színész volt. 1958-ban Oscar-díjat kapott.
Ismertebb filmszerepei az Üvöltő szelek, Diadalmas
szerelem, 80 nap a Föld körü, A rózsaszín párdúc című
filmekben voltak. (MNL.2002.13k.806 o.)

JORGE ALEJANDRO NEWBERY

*1875.MÁJUS 29. -

+1914.MÁRCIUS 1.
Argentin mérnök, pilóta. Bátyjához - dr. Eduardo
az argentin
repülés
Newberyhez
hasonlóan
pionírjainak egyike. Első két komolyabb repülő-kőrútját
1909.január 27-én, majd április 2-án hajtotta végre.
Még abban az évben jelent meg első szakcikke az EI

Nacional cím ű helyi lapban Aeronautica címmel.
Második repülőútját követően, - 1909.április 27-én - az
aeroclub elnöki tisztségére jelölték, amelyet el is foglalt
abban a reményben, hogy változtathat a club nagyon
rossz anyagi helyzetén. Amikor 1912-ben a Latin-Amerikai országok militarizálták a
repülést, a légierők pilótáinak egyike volt. Bátyjához hasonlóan légi
szerencsétlenségben vesztette életét. (Internet:http://www.google.hu/search?as...
answers.com/topic/=jorge
, earlyaviators.com/enewwb ery
, explorer.
altopix.com/map/eOb20h
, airlines.pricelin e.com/airlines
.

NEMZETKÖZI SARKI ÉV = IPY - INTERNATIONAL POLAR YEAR
Osztrák-magyar születésű tengerésztisztek adatgyűjtó
munkája révén jött létre a Nemzetközi Meteorológiai
Intézet. A talajból vett minták alapján dokumentálható a
Föld korábbi átlaghőmérséklete. Az igy kapott adatokból
kiszámolható a Föld hosszútávú éghajlatváltozása. 1882-83-ban az r. IPY előzménye az 1872-74 közötti
osztrák-magyar északi-sarki expedíció, melynek során
felfedezték a Ferenc József földet. Az első alkalommal 11
ország vett részt a tudományos munkában. 1932-33-ban a II. IPY volt a 15 éves évforduló. mely alkalomból 40 ország
kapcsolódott be a tudományos mozgalomba. 1957-58-ban a III. IPY Nemzetközi Geofizikai Év néven futott (IGY) 2001.március 1. és 2009.március 9. között a IV.IPY során klíma kutatók
vizsgálták az Arktiszt és az Antarktiszt. 66 nemzet 55.000 tudósa végzett komplex
kutatásokat a sarkvidéken. Az Északi-sarkvidéken 1,1 OC-kal emelkedett a levegő
átlaghőmérséklete, ami kétszerese a felmelegedési átlagnak.
(Internet?http:/hu.wikipedia.org/wikijNemzetk%C3%B6zLSarki%C3%89v)

DR. ARTHUR RUPPIN

*1876.MÁRCIUS 1. - +1943.JANUAR 1.

Német származású cionista vezető. Iskoláit Magdeburgban
kezdte, de közgazdasági doktorátusát 1899-ben a Halle-i
egyetemen szerezte meg. Érdeklődése - a közgazdasági
témakörön kívül - a bilológiai tudományokra is kiterjedt. 19021907 között Berlinben dolgozott a Zsidó Statisztikai és
Demográfiai Irodában. Innen küldték 1907-ben a Jewish Agency
to Eretz Israel (Zsidó Ügynökség Izrael Államért) szervezetébe.
Egy évvel később Jaffába költözött és az Eretz Israel nevű
cionista szervezet vezetője lett. Fáradhatatlanul dolgozott a
zsidók letelepítéséért, a Zsidó Nemzeti Pénzalap gyarapításáért.
Ennek a Nemzeti Pénzalapnak a támogatásával teremtette meg többekközött - Tel-Aviv-Jaffa város alapját képező Ahuza Bajit néven, mint Jaffa
egyik negyedét. Szociológiai és demográfiai tudományos felkészültsége segítette a
különböző települések helyeinek kijelölésében és azok megszerzésében . 1925-től a
Jeruzsálemi Héber Egyetem zsidó szociológia professzora lett. Az izráeli akadémiai
központ viseli a nevét. (Internet: http://www.ruppin.ac.ilj English/template,
MNL.17.2750./
ISRAel """!/\ul

CHAUMONT
Város FranCiaország keleti részén, a Marne folyó partján,
Párizstól 235 km-re délkeletre. 1790 óta Haute-Marne
közigazgatási terület központja. Legfőbb nevezetessége,
hogy itt kötötték meg a Chaumont-; egyezményt
1814.március
l-én
Nagy-Britannia,
Ausztria,
Oroszország és Poroszország Napoleon ellen, amellyel
visszaállították Franciaország 1792-es határait és megvetették a Szent Szövetség alapjait. - A bélyegkép a város hatalmas vasúti viaduktját
ábrázolja. (MNL.5k.306 o., Larousse lk.462 o.)

HORÁCIÓ r PINTO DA
+1890.MARCIUS 1.

HORA

*1853.5ZEPTEMBER 17. -

Brazil festő. Művészeti tanulmányait hazájában - Brazíliában kezdte, majd Európába jött és a párizsi Szépművészeti
Főiskolán folytatta. 1881-ben visszatért szülővárosába Sergipebe. Az ottani rossz feltételek és körülmények miatt 1884-ben
visszatért Párizsba. Több mint 300 képet hagyott hátra.
(Internet: http://www.pitoresco.com.br/laudelino/ .... , commons.
wikimedia.org/ ..... )

ARANY JÁNOS *1817.MÁRCIUS 2. - +1882.0KTÓBER 22.
Magyar költő. Iskoláit Nagyszalontán kezdte, ahol 14 éves korában
segédtanítói álláswt vállalt. 1833-ban került Debrecenbe a
református kollégiumba, ahol két évet töltött.
Eközben Kisujszálláson is vállalt tanítói állást.
1836-tól
Debrecenben
elszegődött
színésznek,
majd
egy
vándortársulattal
eljutott Máramarosszigetig. Néhány hónap
múlva gyalog tért onnan haza Nagyszalontára. Távollétében apja megvakult, hazatérte után nem sokkal édesanyja meghalt. Lelkiismereti kérdést csinált a tragédiákból és
lemondott művészi ambícióiról, otthonmaradt és segédtanítóskodott, majd községi
írnok, 1840-ben másodjegyző lett. Még abban az évben feleségül vette Ercsey
Juliannát. Két gyermekük született, Juliska és László. Szürkeségéből debreceni
diáktársa Szilágyi István mozdította ki. Ebből az időből származnak első verselési
próbálkozásai. Óriási olvasottság ra tett szert és elméleti megalapozottsággal, nagy
megfontoltsággal dolgozott. Néhány hónapos ifjúkori vándorszínészkedése kitörési
kísérlete volt a szokványos korlátok közül a művészi élet felé. Köznapi tevékenységét
az anyagi biztonságra való törekvése határozta meg. Gyakran olyan hivatalok
vállalására is kényszerült, mely elvonta energiáját az irodalomtól, s ettől sokat
szenvedett. Költészetében maga szabta meg feladatait meglehetősen magas
színvonalon. Nemcsak mesterségbeli tudása, de alapossága, munkabírása is átlaQon
felüli
volt.
Kortársainál
lényegesen
választékosabban
fogalmazott.
Irói
gondolkodásának fejlődésére erősen hatottak az 1845-47-es évek között lezajlott
hazai politikai események és a különböző táborok közötti viszályok, politikai harcok. A
megyei élet visszásságairól hexameterekben szóló szatírikus eposza az Elveszett
alkotmány. A Kisfaludy Társaság által kiírt pályázatra a nép ajkán élő történeti
személyről készült a Toldi, című elbeszélő költemény, mellyel nemcsak a pályadíjat,
valamint
Petőfi
Sándor
(lásd
Ll.)
hanem
megalapozta
népszerúségét
nagyrabecsülését és barátságát is elnyerte. A trilógia befejező része a Toldi estéje a
lélektani regény rokona. A külső cselekményesség helyett az idős Toldi lelkének belső
mélységei foglalkoztatják Aranyt. A mű 1854-ben került nyomdába. A trilógia középső
része -Toldi szerelme - csak 1879-ben készült el. Az 1848-49-es forradalmat teljes
szívével támogatta, szerkesztette a Nép Barátja című lapot, hazafias verseket,
csatadalokat írt, sőt 1848-ban nemzetőr is volt. A szabadségharc bukása mély lelki és
egzisztenciális válságba sodorta. Petőfi eltüntével pótolhatatlan veszteség érte, ezen
felül elvesztette szalontai állását, lakását, egy ideig bujdosni kényszerült.
Költészetének egyik csúcspontja az 1850-es évek - csüggedés, kétely, ugyanakkor a
felelősségérzet, erkölcsi kötelességtudás parancsai között vívódó - lírája. Ekkor
született a Nagyidai cigányok, a Bolond Istók. 1851-től Nagykörösön volt a
gimnáziumban magyar és latin tanár és ez idő alatt írt balladái a népéletből, népi
hiedelmekből és a történelemből táplálkoztak, mint pl. az Ágnes asszony, V.László,
Szondsi két apródja, A walesi bárdok stb. Másik vezető ballada-motívuma a bűn és
bűnhődés, mely az 1870-es évek balladáiban is tovább él. Túlzott alapossága,
teljességigénye, műgondja, rányomja bélyegét műveire. Öregkori verseiben a
tartalom kereste meg a stílust. Öregkori lírájának gyöngyszemei az Őszikék. E ciklus
versei a modern költészet impresszionisztikus stílusú előfutárai. Költői képességének
jó bizonyítékai Shakespeare fordításai. 1865-ben elvállalta az Akadémia titkári tisztét.
A hivatali izgalmak és Juliska leányának korai halála tíz évre elnémították a költőt.
1877-től már csak névleges főtitkára az Akadémiának. Látási, légzőszervi és
gyomorpanaszai miatt már inkább csak magának írt. Ezekből az írásaiból is
kedélyvilágának mérhetetlen gazdagsága, bölcs iróniája és fanyar megnyugvása árad.
A magyar költészet egyik legjelentősebb megújítója. (Larousse 1991.1k.146 o.,
Világir.KisencikI.1976.1k.63 o., MNL.2k.285 o.)

•

SÓlEM AlÉHEM *1859.MÁRCIUS 2. - +1916.MÁJUS 13.
Oroszországi jiddis nyelvű író. Eredeti neve Salom
Rabinovitz. Iskolái elvégzése ujtán rövid ideig
házitanítóskodott, majd 1880-83-ban rabbi volt
Lubniban. 1888-ban Kijevbe költözött, ahol egy
antológia-sorozatot adott ki, melyben számos
novellája és két regénye is megjelent. Az 1905-ös
forradalom után a pogromok elől New Yorkba
menekült és csak 1907-ben tért vissza Európába.
I.világháború kitörése után ismét Amerikába ment,
de többé nem tért vissza. A felvilágosodás kritikai
szellemének és a haszidista jámborságnak kettős
örököseként a nép nyelvén és a népnek írta a zsidó emberi sors és a gyökértelenség
eposzát, a közép-európai gettók életének bemutatásával. Hősei mindíg kisemberek,
akik szívósan, törhetetlen reménységgel járják végig az életüket. Igen termékeny író
volt. 40 kötetnyi regényt, elbeszélést, számos gyerekmesét és gyerekekről szóló
novellát és színdarabot írt. Ilyen pl. az Énekek Éneke, Nehéz zsidónak lenni, A
kisemberek városa stb. Műveit 46 nyelvre fordították le. Közülük a legsikerültebb a
Tóbiás a tejesember, mely 1899-1911 között íródott. Ebből a regényéből készült a
Magyarországon is évekig játszott musical Hegedűs a háztetőn címmel. (Larousse
1994.3k.608 o., Világir.KisencikI.1976.2k.345 o., MNL.16k.144 o.)

SIDNEY lANIER

* 1842.MÁRCIUS 2.

- +1881.SZEPTEMBER 7.

Amerikai költő, regényíró és kritikus. A régi Dél romantikus illúzióját
valónak képzelve, otthagyta jogi tanulmányait és önkéntesként
részt vett a déliek oldalán a polgárháborúban. Bukásuk után két
évet töltött börtönben, ahol végzetes tüdőbajt kapott. 1873-ban
Baltimoreba költözött, ahol fuvolaművészként teremtette meg
anyagi
függetlenségét. 1879-ben a Johns Hoppkins egyetemen az
..
angol
irodalomtudomány tanára lett. Zeneimádata a vers
.us. ""'"
zeneiségének eltúlzásához vezette. Műveit nehezen olvashatóvá
SIDNEY
teszi a mesterkélt romantikus nyelvezet és az öncélú zeneiség.
lANIER
Am.rlcan1W<
Maradandóságát
néhány
természeti
versének
köszönheti,
amelyekben a panteisztikus gondolatokkal szervesen fonódik össze
a hangzás és a Dél tájai kézzel fogható valósággal elevenednek meg.
(Világir.KisencikI.1976.1k.636 o.)

~

JACQUES WIENER *1815.MÁRCIUS 2. - +1899.
Belga rézmetsző, éremművész. Szülei magyarországi eredetűek
voltak.
13
éves
korában
nagybátyja
tanította
rajzra,
mintakészítésre és rézmetszésre. 1835-től Párizsban képezte
tovább magát. 1839-ben Brüsszelben telepedett le, mint
éremvéső. Híres érmein főként épületeket ábrázolt. Művészetével
nagy tekintélyt szerzett, nem csak Belgiumban, hanem külföldön
is, különösen Németországban. Az éremmegmunkáláson kívül
~un",I"""!JÓ~dull""~
foglalkozott még bélyegtervezéssel is. Ő tervezte az első belga
BELorit:,~LG1QUE
posta bélyeget. 1879-ben elvesztette látását, ezért művészi
munkájának befejezésére kényszerült. (Műv.L.1968.4k.737 o.,
Internet: http://www.jewishencyclopedia.com/.............fortunecity.com/marina........ ,
home.arcor.de/kerstinwolf... .. )
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MIHAIL SZERGEJEVICS GORBACSOV *1931.MÁRCIUS 2. Szovjet politikus. 1946-tól 1950-ig egy sztavropoli
traktorgyárban
dolgozott.
1955-ben
a
moszkvai
Lomonoszov Egyetemen jogi doktorátust szerzett, emelett
mezőgzadasági főiskolát is végzett. 1955-től 1962-ig.
folyamatosan részt vett a Komszomol munkájában. Ettől
kezdve a Szovjetunió Kommunista Pártjának aktívi stáj a,
1971-től volt tagja az SZKP Központi Bizottságnak. 1978ban a párt Központi Bizottságának mezőgazdasági ügyekkel
foglalkozó
titkárává,
majd
1985-ben
pedig
főtitkárává
választották.
Kezdeményezésére fogadta el az SZKP 1986-ban tartott XXVI1.kongresszusa a
glasznoszty és peresztrojka jelszavakkal indított politikai, gazdasági és társadalmi
reformprogramját, mely a Szovjetunió viszonyainak gyökeres megújítását szolgálja. A
program a véleménynyilvánítás és információszerzés szabadságát, a többjelöltes titkos
szavazás bevezetését és a szabadpiac részleges visszaállítását jelentette. 1988-től a
Legfelső Tanács Elnökségének elnökévé, majd 1990. márciusban a Szovjetunió
elnökévé választották. Politikája jelentősen hozzájárult Kelet-Európa országainak
demokratikus átalakulásához és a nemzetközi helyzet nagymértékű javulásához. A
Ronaid Wilson Reagennel (lásd 11.6.), majd George Herbert Walker Bush (*1924)
amerikai elnökökkel tartott csúcstalálkozók után véget vetett a fegyverkezési
versenynek és utat engedett a Kelet-Európai rendszerváltás folyamatának, valamint
befejezte a SZU afganisztáni intervencióját. Külpolitikai sikerei ellenére nem tudott
úrrá lenni az ország etnikai, gazdasági és szociális konfliktusain. 1991.augusztus 19én a visszarendeződés hívei - a konzervatív kommunisták a katonaság egy részének
támogatásával - puccsot kíséreltek meg ellene. A puccs ugyan meghiúsult, de
Gorbacsov augusztus 24-én lemondott az SZKP főtitkári posztjról. 1991.december 21én 15 egykori szovjet köztársaság közül 11 képviselője Gorbacsov elnököt leváltottnak
nyilvánította és kimondta a Szovjetunió megszüntét s ezzel egyidőben megalakította a
Független Államok Közösségét. A történtek után, 1991.december 25-én lemondott
államfői tisztéről is, s ezzel -egyszersmind - a Szovjetunió feloszlatását is
bejelentette. 1990.december 1Q-én Nobel-békedíjat kapott mert politikája segített
felszámolni az európai konfrontációt, a fegyverkezési versenyt, és hozzájárult KeletEurópa békéjének visszaállításához. Larousse 1991.1k.1010 o.,A XX.század Kr.1994,
MNL.8k.708 ooo)

CARL SCHURZ *1829.MÁRCIUS 2. - +19ü6.MÁJUS 14.
..'

Német származású amerikai államférfi. Mint a
bonni egyetem hallgatója részt vett az 1849-es
badeni felkelésben. Elfogták ugyan, de sikerült
Svájcba
menekülnie,
ahonnan
1852-ben
emigrált Amerikába és 1855-ben - a Missouri
állambeli - Watertown városában telepedett le.
Mint a republikánus párt buzgó hívét, Abraham
Lincoln elnök (lásd IV.15.) 1860-ban kinevezte spanyol követnek. Két év múlva
visszatért és az Észak seregében mint hadosztály-tábornok harcolt a polgárháború
végéig. Később ujságírással foglalkozott, majd 1868-ban Missouri állam szenátusába
választották. Rutheford Birchard Hayes (lásd 1.16.) elnöksége idején 1877-81 között
belügyi államtitkár volt. (Révai N1.16k.677 o.)

BEDRICH SMETANA *1824.MÁRCIUS 2. - +1884.MÁJUS 12.
Cseh zeneszerző és zongoraművész. Josef Procks (*1794-+1864)
tanítványa volt Prágában. Az 184Q-es évek második felében elismert
koncertzongorista volt. 1848-ban Prágában saját zeneiskolát
alapított melyet 1856-ig vezetett. 1856-61 között Svédországban
élt, a Göteborgi Filharmónia vezetője volt. Majd visszatért Prágába.
1866-tól megsüketüléséig - 1874-ig - a Nemzeti Színház karnagya,
, a művészeti egyesület elnöke, adalegylet karnagya és zenekritikus
volt. Egyik legnépszerűbb műve az 1866-ban készült Az eladott
menyasszony
vígoperája,
mellyel
meghódította
az
operaszínpadokat. A romantikus cseh nemzeti zeneművészet első
nagy képviselője. A Hazám című hatrészes szimfónikus költeménye
a legjelentősebbb cseh romantikus mű. Zenéjében a cseh népzene bensőséges
líraisága fontos helyet foglal el. Szimfónikus költeményei ben és komoly témájú
operáiban a monumentalitásra törekedett. Smetana olyan életművet alkotott, amely
az európai művészetszemlélet számára nemcsak a kezdetét, de a csúcspontját is
jelenti a cseh zenének. 1874-ben megsüketült, visszavonult a közélettől, de a
komponálást 1882-ig folytatta és ekkor készültek monumentális szimfónikus művei és
operái. Utolsó éveiben betegsé~ével küzdött, elborult elmével halt meg.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.373 o.,Uj Magy.L.1962.6k.77 o.)

XII.PIUS PÁPA *1876.MÁRCIUS 2. - +1958.0KTÓBER 9.
Eredeti neve Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. Elvégezte a
jezsuita Gregoriana Egyetemet, és 1899-ben pappá szentelték. 1902ben jogi doktorátust szerzett. Az új egyházi törvénykönyv
kodifikálásában vett részt, majd diplomáciai feladatokat látott el. 1914ben a kongregáció titkára lett.1917-ben szentelték érsekké, és
kinevezték előbb Münchenben, majd 1920-ban Berlinben nunciussá.
1924-ben Bajorországgal, 1929-ben Poroszországgal megkötöte a
konkordátumot, majd visszatért Rómába., XI.Pius pápa (lásd III.310)
1929-ben bíborossá, 1930-ban államtitkárrá, nevezte ki., majd utóda lett 1939-ben
XII.Pius néven. Enciklikáiban és beszédeiben a béke szentségét, a népek
fűggetlenségét, a kisebbségek jogainak tiszteletbentartását hangsúlyozta. 1938-ban

még
legátusként
képviselte
a
Szentszéket
a
budapesti
Eucharisztikus
Világkongresszuson. A hitleri Németország egyházellenes intézkedései miatt ellentétei
támadtak Adolf Hitlerrel (lásd IV.30.), de ennek ellenére támogatta a fasiszta
rendszereket és hívatalosan nem tiltakozott nyomatékosan a háború és az üldözések
ellen. A II.világháború folyamán számos menekültnek nyújtott segítséget, főleg
zsidóknak. A hidegjháború éveiben elítélte a kommunista hatalmakkal együttműködő
katolikusokat és felemelte a szavát a Kelet-Európában bebörtönzött egyházi
személyekárt. Az egyház kormányzásában autokratikus volt, hangsúlyozta az egyház
egyetemességét és mindvégig hű maradt az egyház hagyományos irányzatához. 33
szentet avatott, köztük 1943-ban Árpád-házi Szent Mar}Jitot és új ösztönzést adott a
Magy.L.196105k.439 o.,
liturgia reformjának.
(Larousse 1994.3k.330 o.,Uj
MNL.14k.837 o.)

SAMUEL HOUSTON *1793.MÁRCIUS 2. - +1863.JÚUUS 26.
Amerikai politikus. Eredetileg kereskedelmi pályán működött és csak
1813-ban kezdett politikai ügyekkel foglalkozni. Ekkor csatlakozott
Andrew Jackson tábornokhoz (lásd III.15.) az indiánok elleni háborúban.
1823-ban
Texast
képviselte
a
majd
1827-ben
pedig
kongresszusban,
Tenessee állam kormányzójává választották.
Mivel felesége elhagyta, lemondott és a cseroindiánokhoz költözött, akiknek a képviseletében többször tárgyalt a kormáénnyal. 1833ban a mexikói fennhatóság alatt álló Texasba
költözött, ahol a texasi hadsereg parancsnokaként sikerrel harcolt Mexicó ellen.
1836.márciusban a San Jacinto-i csatában legyőzte Antonio Lopez de Santa Anna
mexikói tábornok (1794-+ 1876) csapatát, s ezzel bizotsította Texas függetlenségét.
1845-ben előkészítette Texas
Texas elnöke lett 1836-38, majd 1841-44 között.
csatlakozását az USA-hoz. 1859-től 1861-ig Texas kormányzója volt, majd a
polgárháború kitörése előtt lemondott. (Révai N1.10k.315 o., MNL.9k.653 op.)

I.HABSBURG FERENC *1768.FEBRUÁR 12. - +1835.MÁRCIUS 2.
Magyar király 1792-1835 között, osztrák császár 1804-35 között,
II.Ferenc néven német-római császár 1792-1806 között. II. Lipót
magyar király és német-római császár (ur.1790-92) és Bourbon Mária
Ludovika spanyol infánsnő legidősebb fia. IIJózsef halálától (lásd
III..13.) - 1790-től - apja trónralépéséig - 1792-ig - intézte az
ügyeket
Bécsben. Támogatta, illetve hadba lépett a forradalmi
Franciaország ellen, és ezt követően csaknem minden francia-ellenes
hadjáratban részt vett és többnyire vereséget szenvedett. 1797-1809
között Magyarországon és Kelet-Galícián kívül valamennyi külbirtokát, az örökös
tartományok területéből Tirolt, Voralberget, Krajnát és Görzöt is elvesztette. 1804-ben
felvette
az osztrák császári címet, majd a Rajnai szövetség megalakulása és
Bonaparte Napoleontól (lásd v.S.) elszenvedett súlyos veresége után 1806-ban
lemondott a német-római császári koronáról. 1810-ben Franciaországgal szövetkezve,
leányát, Mária Lujzát (*1791-+ 1847) Napoleonhoz adta feleségül, de Napoleon
ororszországi veresége után - 1812-ben - aktívan támogatta a Napoleon ellen
titokban szervezkedő porosz, angol és orosz koalíciót. 1814-15. évi bécsi
kongresszuson visszaszerezte elvesztett birtokait, s 181S-ben a porosz királlyal és az
orosz cárral létrehozta a Szent Szövetséget, s ezzel sikerült a Habsburg Birodalmat
ismét Európa egyik vezető hatalmává tennie. Kíméletlenül felszámolta a Martinovics
Ignác (*1755-+ 1795) vezette magyarországi jakobinus mozgalom szervezkedését.
Esküdt ellensége volt a felvilágosodásnak. Uralmának biztosítására erős rendőri és
besúgó hálózatot épített ki. 1820-21-ben hadsereget küldött a piemonti és a nápolyi
forradalom leverésére is. A nápolyi forradalom hatására 1821-ben teljhatalmat adott a
külügyminiszteri posztot 1809 óta betöltő Klemens Wenceslas Lothar von herceg
Metternich kancellárnak (*1773-+1859). Az országgyűlést 1811.óta nem hívta össze,
ezért az 1811.évi nagyarányú pénzleértékelést követően abszolutisztikus rendszerével
szemben megnőtt a rendek ellenállása, akik végül az 1825-ös országgyűlés
összehívására kényszerítették. (Larousse 11991.1k.848 o., MNL. 7k.882 o.)

FRANCISCO y ALCARAZ SALZILLO * 1707. MÁJUS + 1783. MÁRCIUS 2.
Spanyol szobrász és festő. Apja - aki nápolyi szobrász volt tanította a mesterségre. Fiatalon belépett a dominikánusok
rendjébe, de hamarosan 1720-ban elhagyta azt, hogy vezethesse
a családi műtermet. Igen termékeny művész volt, aki főleg a
vallásos körmenetekre alkotta igen népszerű és nagy realitással
készített műveit. Szakmai körökben eltérőek voltak a vélemények
munkájáról. (Britannica 2001.)

CARL GUSTAF PILO *1712. VAGY 1713. - +1792.MÁRCIUS 2.
Svéd festő. A stockholmi akadémián tanult. 1740-42 között
Dániában működött. 1748-tól a koppenhágai akadémia tanára,
1777-től pedig a stockholmi akadémia igazgatója
volt. Bibliai és mitológiai jelenetek mellett főleg
portrékat festett. (Műv.L.1967.3k.764o.)

TEXASI KÖZTÁRSASÁG
Texas az USA déli részén fekszik Nyugaton Új-Mexikó, északon
Oklahoma, északkeleten Arkansas, keleten Luisiana szövetségi
államok, délnyugaton Mexikó, délkeleten a Mexikói-öböl határolja.
- Területe 691.030 km 2 , az USA második legnagyobb területű állama.
Lakóinak száma 21,325.000 fő a 2002-es adatok szerint. Fővárosa
- Austin. Az 1700-as években az Új-spanyolországi Alkirálysághoz,
e~ "
majd Mexikóhoz tartozott, annak gyéren lakott, északi végvidéke
San Jacinto 1836
volt,
azonban
lakossága
az
l800-as
évek
első
felében
RepublicofTexas
megszaporodott és megszerezte a politikai vezetést. Az l800-as évek
elején függetlenségi mozgalmak indultak el, melynek eredményként
1836.március 2-án Texas kinyilvánította függetlenségét a Mexikói Köztársaságtól.
l845-ben lett az USA 28. tagállama. (Révai NI.18.k.22l o., MNL.17kA05 o.)

~USA22
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WASHINGTON SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Washington szövetségi állam az USA északnyugati részén
fekszik. Északon Kanada, nyugaton a Csendes-óceán, délen
Oregon szövetségi állam és Columbia folyó, keleten Idahó
I szövetségi állam határolja. Területe 176.479 km 2 • Lakosainak
száma 5,894.000 fő, a 2002-es adatok szerint. Fővárosa
Olympia. 1853-ig Oregonnak volt a része és 1853.március
2-án territóriummá alakult. 1889-ben vált az USA 42. - legészaknyugatibb - tagállamává. (Révai NI.19.k.505 o.)

ARMAND PEUGEOT *1849.MÁRCIUS 2. - +1915.FEBRUÁR 4.
Francia üzletember. Mérnök-gyáriparos családból származott.
19l0-ben alapította Automobiles Peugeot-t, és indította el az
autó és kerékpár gyártását részvénytársasági keretek között.
19l3-ban a Franciaországban gyártott autók már mintegy
fele Peugeot-üzemekből került ki. A mai Peugeot nagyipari
vállalat elindítója eredetileg két testvér - Jean-Pierre és Jean
Frédéric Peugeot ,- volt, még az l800-as évek legelején. A
mai cég a család tulajdonában lévő malomból fejlődött ki,
amelyet acélipari termékek gyártására alakítottak át. Majd leszármazottaik tovább
bővítették üzemeiket és profiljaikat. l89l-ben Peugeot név alatt működő vállalatokat
a Peugeot-testvérek fiai cégjelzéssel egyesítették. 1920 után folytatódott a különféle
Peugeot vállalatok fejlődése. 1974-ben a Citroen-céggel végbement egyesülésből
nemzetközi méretű gépjárműipar jött létre. (MNL.14k.753 o., Larousse 3k.3l0 o.
Internet: htpp:1I www.marcelgrauls.be/
)

* 1801.MARCIUS 2.
;

ABRAHAM OORA5 SHADD

- +1882.

Amerikai
emberjogi
harcos,
prominens
történelmi
személyiség volt, Hans Shadd és a felszabadított rabszolga,
Elizabeth Jackson unokája. Nagyapja Németország Hessen
tartományából, Kasseiből vándorolt be Amerikába a hesseni
csapatokkal, akiket III. György Hannover választófejedelme,
majd királya (ur.1760-l820) az angol csapatok erösitésére
hivott be. Abraham Doras Shadd házas ember, felesége
Harriett Parnell volt Észak-Karolinából. 13 gyermek apja aki
családját tiszteletreméltó, becsületes cipészként tartotta el,
aki a szakmát édesapjától tanulta. Szemben állt az Afrikai
Gyarmatosító Társaság törekvéseivel, akik támogatták a feketék betelepítését Libériából. Úgy hiszi, hogy oktatással és kemény munkával
elérhető lenne a feketék faji egyenlősége. Azért harcolt, hogy a fekete amerikaiaknak
is legyenek polgári jogaik annak eredményeképpen, hogy hozzájárulnak az ország
épitéséhez. A rabszolgaság ellenzőinek vezetője és a földalatti mozgalom aktivistája
volt. l833-ban aktív résztvevője volt az Amerikai Rabszolgaságellenes Egyesület
megalapításának. 18S3-ban elköltözött Észak Buxtonba, ahol ő volt az első fekete
ember, aki politikai hívatalt kapott l8S8-ban. Ezután is aktiv maradt a rabszolgaság
elleni harcban. Gyeremekeinek sikerei: Mary Ann ügyvéd és újságíró, LD.a Mississippi
Törvényhozótestület tagja, Abraham W. a Howard Jogi Egyetemen szerzett diplomát,
(Internet:http://buxtonmuseum.
Emaline a Howard Egyetem professzora lett.
com/history/h ist-shadd-a braham. htm)

MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG ENSZ TAGSÁGA
A Szovjetunió széthullása után, 1991.augusztus 27-én
kiáltották ki Moldova függetlenségét. 1991.március 2-án
az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagja lett.

GABRIELE D'ANNUNZIO *1863.MÁRCIUS 12. - +1938.MÁRCIUS 3.
Olasz író, költő, politikus. Egyetemi tanulmányait
félbehagyva, 1891-től több lapnál újságíró lett. Az
újságírás mellet költeményeket és prózai műveket is
alkotott. A Carducci (lásd II.16.) utáni nemzedék
legismertebb alkotója volt. Egyesítette a Carduccitól
és
a
szimbolista
örökölt
szépség kultuszt
kifinomultságot.
Életét műalkotásnak tekintette.
Hírnevéhez
hozzájárult
szándékosan
látványos
életpályája is. A tűz című regényében tárta fel
Eleonora Duse (lásd X.3.) iránti szerelmét szinpadias
módon. Nagy szerelmeinek részletező és túlságosan is
valósághű leírása A gyönyör, a Talán igen, talán nem című műveiben is olvasható. A
színpadi sikert több drámai kísérlete után a Jorio lánya hozta meg. - Poltikai
pályafutása 1898-ban parlamenti képviselőségével kezdődött. Az I.világháború
kitörése után az olasz nacionalizmus egyik vezéralakjaként jelentős propagandatevékenységet folytatott Mussolinival (lásd IV.28.) együtt, Olaszországnak az Antant
oldalán történő hadbalépése érdekében. 1919-ben szabadcsapatával elfoglalta Fiumét
és 1921 januárjáig megszállva tartotta a várost. 1924-ben Mussolini - a fasiszta
rendszer - "Montenevoso hercege" címmel tűntette ki. 1937-ben az olasz akadémia
elnöke lett. Életművének két fő vonulata: a lírai kifinomultság és a felsőbbrendű
ember mítoszának dicsőítése, melyet közéleti tevékenysége, nagyvilági élete valamint
költői életműve, regényei példáznak. Az olasz középosztály benne látta megtestesülni
a kifogástalan eleganciát, a fényes ékesszólást és az őr.ü1t kalandok vállalóját.
Emlékiratait Noktürn című verses prózában írta meg. Magányosan, félig vakon élte le
utolsó éveit a Garda-tó partján lévő kastélyában. (Világir.kisencikI.1976.1k.260 o.,Új
Magy.L.1960.2k.15 o.,Larousse 1991.1k.564 o., MNL.6k.310 o.)

GREGOR JOSEPH WERNER MEGKERESZTELTÉK 1693,JANUÁR 29. +1766.MÁRCIUS 3.
Osztrák zeneszerző, orgonista és karmester. Egy alapítványi
iskolában tanult 11 éves korától, ott érettségizett. Érettségi után a
Melki Apátságban teológiát tanult, majd - feltételezések szerint - ott
volt orgonista. Később Bécsben a bécsi udvari karmestertől Johann
Joseph Fuchstól (lásd II.l3.) kapott szakmai továbbképzést.
Németországban töltött hosszabb idő után, 1728-tól Kismartonban
volt
Esterházy
Miklós
hercegnél
karmester.
Mellette
másodkarmesterként dirigált 1761-től Joseph Haydn (lásd III.3l.).
Amikor Haydn átvette a zenekart, Eszterházy fő udvari karmesterré léptette elő.
Karmestersége mellett termékeny zeneszerző is volt. 18 ortóriumot, 40 misét, 3
requiemet és sok más egyházi zenét, szimfóniákat, kéthegedűs szonátát, vonós
négyest, kórusokat stb. írt. Késő barokk stílusú szerzeményei közül csak néhány jelent
meg nyomtatásban.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.658 o., Internet:
http://
http://www.classical-composers.org/comp/werneroooooo ..• aeiou .iicm.tugrazo.o "0._

NORMAN BETHUNE *1890.MÁRCIUS 3. - +1937.NOVEMBER 12.
Kanadai
sebészorvos.
Torontoban
diplomát,
majd
szerzett
orvosi
Egyetemen
Montrealban a MeGiII
tanított
mellkas-sebészetet.
Az
Lvilágháború
idején
1915-ben
a
canadai
hadsereg
orvosa ként
Franciaoarszágban
egy
sebészcsoportban dolgozott. 1936-37-ben a
polgárháború idején Spanyolországban
dolgozott, ahol megszervezte az első mozgó vér-transzfúziós állomást. 1938-39-ben a
Japánok kínai inváziója idején Kínában a Kommunista Párt orvosa ként látta el a
háborús sérülteket. 1939.novemberben egy macska karmolásától származó
vérmérgezésben halt meg. Kínában mártírként tartják számon, kórházat neveztek el
róla és szobrot állítottak emlékére. Életével egy amerikai játékfilm is foglalkozott. (Internet: http://en.wikipwdia.org/wikijNorman ..... ,particle. physics.ucdavis.edu/bios..... )

MARÓCZY GÉZA *1870.MÁRCIUS 3. - +1951.MÁJUS 29.
Magyar sakkozó, nemzetközi nagymester, szakíró. 1902-8
között a világversenyek legjobbja volt, 5 első, 3 második
helyezést ért el. 189 játszmában elért 71 %-os teljesítménye
egyedülálló volt.
1908-ban váratlanul
visszavonult a
versenyektől. A Tanácsköztársaság bukása után külföldre
távozott, ahol lelkes fogadtatásban részesült és életét ismét a
sakkjátéknak szentelte. 1927-ben tért haza és 1930-ig tartott
un. másodvirágzása.
1936-ban végleg visszavonult a
versenyzéstől. (Uj Magy.L.961.4k.553 o.)

JONAS FURRER *180S.MÁRCIUS 3. - +1861.JÚUUS 25.
Svájci államférfi. Zürich kanton szolgálatába állt és 1837-ben a
nagy-tanács elnöke lett. 1845-ben Zürich polgármestere, majd
1847-48-ban képviselője. Nagy része volt az 1848-as alkotmány
kidolgozásában. 1849-57 között négyszer volt a svájci köztársaság
elnöke s ebben a funkciójában nagy érdemeket szerzett az
alkotmány megszilárdítása terén. (Révai N1.8k.2ü9 o.)

MAINE SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Maine szövetségi állam az
USA északkeleti részén, az
Atlanti-óceán partján fekszik. Nyugaton New Hampshire
szövetségi állam, északnyugaton és keleten beékelődik
Kanadába. Területe 86.156 km 2 • Lakosainak száma
1,244.250 fő. Fővárosa Augusta. A Missouri egyezmény
értelmében Massachusettsből kiválva 1820.március 3án lett az USA 23. tagállama. (Révai N1.13k.291 o.,
MNL.12k.558 o.)

APOLLÓ - 9 - 10 ŰRHAJÓ
Az Apolló-9 sikeres űrvállalkozásával az USA döntő lépést tett az
_. '.w w w..
egy járművel végrehajtott holdra~:t!II:Ilr.n::~m:tnr.'l.'lr.~__
szállás megvalósítása felé. James
• w. ~ • • • ~w_ . -w.
McDivitt, David Scott és
Russel
Schweikart
asztronauták
: startoltak a
-........;~,;.

holdjárművel

együtt 1969.
március 3-án, amit a föld körüli pályára állítottak. A harmadik napon Schweikart és
McDivitt helyet cseréltek a holdjárműben, amely miután leválasztották az űrhajóról, 6
'/2 órán át lebegett az űrben. Ezután ismét rákapcsolták az űrhajóra, a két kozmonauta visszaszálIt. A leszállási manőver sikeresen
lezajlott, miután a holdjárművet eltávolították.
Március 13-án a Bahamák közelében sikeresen
leérkezett a földre. - Az Apolló lD elindításával
megkezdődött a Nasa vállalkozása a holdra-szállás.
Míg az Apolló-9 még földkörüli pályán maradt, Thomas
Stafford, John Young és Eugene Cernan május 18-án
a hold irányába indulnak. Három napig tartó utazás
után május 21-én - közép-európai dő szerint 21 óra
35 perckor - az Apolló-lD rááll a hold-körüli pályára.
A következő napon Cernan és Stafford átszállnak a
leszálló járműre, melyet leválasztanak a hordozórakétáról és 15 km-re megközelítik a
holdat. Ezalatt Young irányítja az űrhajót. Május 23-án a két repülő test újból
találkozik és összekapcsolódik. Cernan és Stafford átszállnak a vezérlő hajóra. A jármű
leválasztása után az Apolló-lD május 24-én újból a föld felé indul és közép-európai idő
szerint 17 óra 54 perckor leszáll a Csendes-óceánra. (A XX.század Krónik.)

SíR HENRY JOSEPH WOOD *1869.MÁRCIUS 3. +1944.AUGUSZTUS 19.
Angol karmester. A londoni Királyi Zeneakadémia növendéke
volt. Nevét az általa 1895-ben megalapított "Promenád koncert" becenevén Proms - tette ismertté. Az elsőt őmaga vezényelte. Az
évente sorrakerülő zenekari Proms-koncertek, amelynek műsorán
elsősorban angol művészek szerepeltek, jótékonyan befolyásolták
a közönség ízlését. A londoni Albert Hallban mai napig minden
évben óriási sikerrel sorra kerülő koncertek mindenütt kiemelkedő
zenei eseményének számítanak Zeneszerzéssel is foglalkozott,
műveit maga hangszerelte. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.67D o.,
Internet: http://de. wikipedia .org ./wikijHenry
,npg .org. uk/live/)

JUAN BATTLE PLANAS

*1911.MÁRCIUS 3. - +1966.0KTÓBER 8.

Spanyol származású argentin festő. A középfokú iskola
befejezése után 1924-ben ipari iskolába került, ahol a
mechanikával és színezékekkel ismerkedett meg. 1926-tól a
rézkarc készítését sajátította el. Miután rajongott a modern
művészetért, a spanyol iskola szűrrealista irányzatát kedvelte
-:iS';
J>
induló
munkáin. Első festmény-sorozata 1936-ban készült el
::o
ci')
,..,..,
Paranoid X-sugarak címmel. Képei megjelenésükben is
sokatmondóak voltak, mint a címük, Igy pl. A misztérium, A
~
J>
város anatómiája, Az angyal és a tűz, Paranoid törvény, A láma
stb. 1953-tól nagy odafigyeléssel tanította a fiatalokat a
IIl'Att BA1llE PLAN AS 70c.
festészet filozófiai, zenei, pszichológiai vetületeire. Munkáját
1960-ban 106 festményéből készült kiállítás alapján elnyerte a
Művészeti
Akadémia
Nagy-díját.
Nemzeti
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translatecl=hu&sl=
)

=
=

JAMSHETJI NUSSERWANJI TATA
+1904.MÁJUS 19.

* 1839.MÁRCIUS 3.

-

Indiai vállalkozó, "az indiai ipar atyja". Apja Bombayban volt
kereskedő. H úsz
éves korára szerzett diplomát és
csatlakozott édesapja cégéhez. 10 év elteltével - 1868-ban önállósította magát és megkezdte önálló tevékenységét.
Megszerzett egy csődbe jutott olajsajtoló céget, egy
pamutszövödét. Két évvel később miután talpra állította és
Qazdaságossá tette őket, megfelelő nyereséggel eladta.;
Eletében négy dolgot akart megvalósítani : 1./ Egy vas- és
acélipari vállalatot, 2./Egy világszínvonalú oktatási intézményt, 3./Egy jó nevű és jó
hírű szállodát és 4./ Egy vízierőművet. Ezekből életében csak a szálloda valósult meg,
melyet Taj Mahal Hotel néven avattak fel 1903.december 3-án. Rendkívűl kemény,
céltudatos munkával azonban megteremtette az alapját tervei megvalósításához. Ezek
szerint a Tata Steel az Ázsia első és India legnagyobb - a világ ötödik - acélipari
vállalata, 28 millió tonna/év acéltermeléssel. Megvalósult az Indiai Tudományos
Intézet, a Tata Intézet 1945-ben és a Tata Power Company Ltd India legnagyobb
magán szektori villamosenergia-termelő cége. A Tata Group ma is működó egyik
legtekintélyesebb
vállalat
a
világon.
)Internet: http:/translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu@sl=
)

JAN ARNOST SMOLER

*1816.MÁRCIUS 3. - +1884.JÚNIUS 13.

Szorb nyelvész, író, könyvkiadó. A német nyelvű általános-, majd
középiskolát 1836-ben befejezte, de magánúton tett szert a szorb
nyelv alapos ismeretére. Breslauban végezte az Egyetemet, majd
a szülői házba költözött és szorb népdal gyűjtéssel foglalkozott
Handrij Zejler együttműködésével. 1847-től társ-alapítója volt a
Szorb Kultúra és Tudomány Klubjának. 1848-ban kiharcolta, hogy
18S0-től néhány iskolában bevezették a szorb nyelven való
oktatást. Az ő nevéhez fűződik a Bautzen-i szorb Gimnázium
létrejötte, melyhez szorb tankönyv megírásával is hozzájáruIt.
18S1-ben alapította saját könyvkiadó cégét., ahol évkönyveket,
szláv irodalmi, művészeti és tudományos műveket adott ki. Saját munkája volt
Népdal-kapcsolatok Felső- és Alsó Lausitz között, Általános szorb helyesírás, Szorb
nyelvtan stb. Ő volt a XIX.századi szorb megújulás legfontosabb képviselője.
)Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=de&u=http)

ANTONIO LUCIO VIVALDI *1678.MÁRCIUS 4. - +1741.július 28.
Olasz zeneszerző és hegedűművész. Apja, Giovanni Battista
Vivaldi és Giovanni Legrenzi (*1626-+ 1690) tanítványa volt.
1703.márciusában pappá szentelték, majd az év őszétől
egészen 1740-ig a velencei Ospedale della Pietá hegedőtanára,
karmestere és házi szerzője volt. Eközben volt
három évig Philipp von Hessen-Darmstadt
őrgróf muzsikusa Mantovában. Bécsben és
Prágában legalább öt operáját mutatták be
1730-32 között. 1739-ig évente legalább két új
opera bemutatója volt. A korai klasszikára
gyakorolt nagy zenetörténeti hatását csak a
ITALIA
XX.században ismerték el teljességgel. A
barokk zene egyik legnagyobb alkotója. Jelenleg mintegy 770 szerzeménye ismeretes, közöttük 46 opera, melyek közül 21 maradt
fenn, 344 versenymű szólóhangszerre és zeneka rra , 81 versenymű két vagy több
hangszerre és zenekarra, 93 szonáta, 1 oratórium, világi kantáták, liturgikus művek,
motetták. Műveinek nagy része az 1930-as évekig lappangott. Három eddig
ismeretlen művét Szabolcsi Bence zenetörténész (*1899-+1973) találta meg 1947ben. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.624 o.,Larousse 1994.3k.ll07 o., MNL.18k.531 o.)

FRANZ MARC *1880.FEBRUÁR 8. - +1916.MÁRCIUS 4.
Német festő. A modern
német festészet egyik
kiemelkedő képviselő

)\

je. A müncheni akadémián 1900-ban kezdte,
később
abbahagyta
tanulmányait.
1903ban Párizsban ismerte
meg a posztimpresszionizmust. Korábbi képein még a szecesszió jellegzetességei is felismerhetők. Második
párizsi útján Vincent van Gogh (lásd III.30.) művei hatottak rá. Pointillista kísérletei
után a színek expresszív használata mellett, a valóság mélyebb megfogalmazására
törekedett, pl. a Vörös lovak című képén is. 1909-ben Vaszilij Vasziljevics
Kandinszkijjal (*1866-+1944) és másokkal megalapította az Új Művészegyesületet,
később pedig az expresszionista a Der Balue Reiter-csoportot. 1911-ben részt vett a
Blauer Reiter Almanach szerkesztésében is. Képein bizonyos szimbólikus tartalmat
egyesít exprsszionista formálással, sőt formafelfogása, erős tér- és szerkesztőérzéke a
kubizmusnak egy sajátos ágazatát, a kubizmus és expresszionizmus ötvözetét
teremtette meg. Különös érdeklődéssel ábrázolta az állatokat. Korábbi festményei nek
legnagyobb része állatkép. E kompozíciói szimbólumokat sugárzó művek. Ilyen pl. A
kék lovak tornya című képe. Úgy érezte, hogy az állatvilág ábrázolásában tudja még a
harmóniát, aszépséget megformálni. Utolsó munkáin monumentális tájakat jelenített
meg. (Műv.L.1967.3k.239 o., MNL.12k.676 o.)

J

GRÖF KAROLYI MIHALY

* 187S.MARC:::US 4.

- +1955.~·1ARCIUS 18.

Magyar politikus. Gazdag grófi családból
származik, és nagybátyja hatására politikai
pályára lép. Előbb szabadelvű, majd a
Függetlenségi és 48-as Párt országgyűlési
képviselője. 1913-ban már az országgyűlési
ellenzék vezéreként fordul szembe Tisza
István
politikájával.
1916-tól
egyre
hangosabb
ostorozója
a
német
szövetségben
viselt
háborúnak.
1918.októberében
már
a
polgári
demokratikus mozgalom egyik vezetője lett
és még IV.Károly (lásd VII!. 17.) bízta meg
a miniszterel-nökséggel. A Tanácsköztársaság kikiáltása előtt 1919.január ll-től
köztársasági elnök volt március 21-ig. Ekkor a Vix-jegyzék (diplomáciai okmány)
hatására minden tisztségéről lemondott. Ez alatt a rövid idő alatt előkészítette a
föld reformot, amit a saját kálkápolnai birtokán meg is kezdett. 1919.július 5-én
családjával együtt emigrált. Az európai fasizmus minden bűntette ellen fellépett.
Annak ellenére, hogy külföldön élt, 1923-ban Magyarországon hazaárulás miatt teljes
vagyonelkobzásra
ítélték.
1943-ban
az
Angliában
megalakult
antifasiszta
Demokratikus Magyarországért Mozgalom elnökévé választotta. 1946.májusában tért
haza. Hazatérése előtt - 1946.február 14-én a nemzetgyűlés törvénybe foglalta
érdemeit és semmisnek nyilvánította a hazaárulási perében hozott elmarasztaló
ítéletet. 1947-49 között - lemondásáig - Magyarország párizsi nagykövete volt. Élete
utolsó éveit a politikai élettől visszavonultan töltötte Franciaországban. Hamvait 1962ben hozták haza és a Kerepesi temetőben mauzóleumban helyezték el.
(Új.Magy.L.1961.4k.52 o.,Évfordulók '75.39 o., MNL.10k.605 o.)

DINA GALLI *1877.DECEMBER 6. VAGY 16. - +1951.MÁRCIUS 4.
színésznő. Eredeti neve
Kiemelkedő figurája volt az olasz

Olasz

Clotild Annamaria Galli volt.
komikus színművészetnek. 1890ben csatlakozott Edoardo Ferravilla társulatához, majd később a
Talli-Gramatica-Calabresi társulat tagja lett. A XX.század első
felében az olasz filmek állandó szereplője volt. 1933-50 között 11
filmben kapott szerepet illetve főszerepet. (Internet:http:/www.
mymovies.it/Dizionario
)

SIR WILLIAM HIllARY

*1771. - +1847.

Angol nemes, a tengeri segélyszolgálat megalapítója. 1813-ban
Douglasban egy cikket tett közzé Felhívás a brit nemzethez, az
emberiséghez és a polítikához címmel, annak érdekében, hogy
intézményt hozzanak létre a hajótöröttek életének védelmére.
Az
1820-as
években
az
ő
javaslatára
Douglasban,
Castletownban, Peelbe és Ramseyben bizottságokat szerveztek
vízimentő állomás létesítésére. 1824.március 4-én alaklult
meg a National Lífeboat Institutiton - mai nevén Nemzeti
eP
Vízimentő Intézet - , amelynek később világszerte nagy hálózata
ISOT'! ANNIVERSAR'Y of THE ROYAL
1IA1lOItIlUfEIlOATIN"ITTIJT1OllI824·I914
alakult ki. Hillary eredeti javaslata 12 m hossszú nagy
úszóképesség ű gőzhajókra vonatkozott de pénzügyi nehézségek miatt csak 8 pár evezővel hajtott, közel 7,5 m hosszú csónakok használatára
volt lehetőség. Az első mentőcsónakokat Douglas kapta meg az újonnan létrejött
Intézet támogatásával, melyeket azok a mentőcsónakok követtek, melyeket a
hajó-biztosító társaságok finanszíroztak. Ugyancsak Hillary javaslatára - John
Welch tervei alapján - megépült a douglas; mentőtorony, melynek alapkövét 1832ben felesége rakta le. A megvalósításhoz szükséges - akkori - 254 fontot
közadakozásból gyüjtötték össze, melyhez ő maga is hozzájáruit, és a mentési
munkákban is személyesen vett részt. A helyi lakosok 18S1-ben gyűjtést indítottak
annak érdekében, hogy az első hajót rekonstruálni lehessen. Az akció
eredményeként ez meg is történt 1867-ben, a Douglas-Harbour bejáratánál pedig
szobrot emeltek emlékére. Internet: http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/
........ , callnetUK.comjhome ...... , turnstone.tovj ..... )

AUGUSTINA ZARAGOZA OOMENECH
+1857.MÁJUS 29.

*1786.MÁRCIUS 4. -

Spanyol hazafi. Egy sokgyermekes munkás család gyermeke. 18ü3-ban ment
férjhez egy tűzérhez és a francia megszállás miatti függetlenségi háború kezdetéig
Barcelonában élt. Férje bekapcsolódott a harcokba, ő pedig gyermekével
Zaragozába költözött. 1808-ban 12.000 francia katona ostromolta Zaragoza
városát. Augustina a város Portillo-i kapujánál ágyútüzet zúdított a franciákra. A
csatát vezető Palafox spanyol generális tettéért megjutalmazta. Ettől fogva a neve
az ellenállás jelképévé vált és mint Maid of Saragossa - Saragossa leánya emlékeznek rá. A város eleste után férjével együtt franciaországi börtönbe vetették
ahonnan mindketten megszöktek, de gyermeküket
elvesztették. Később Tortosa ostrománál és a vitoriai
ütközetben is résztvettek. A háború végén a 2.számú
jutalmazták
gyalogosok
kapitányi
rangjával
tevékenységét. De visszautasított minden katonai és civil
kitüntetést, anyagi honoráriumot vagy bármilyen előnyt,
és csak azt kérte, hogy megtarthassa és viselhesse
tűzérkapitányi egyenruháját. A bátor asszony alakjátLoreg
George Gosdon Byron (lásd XII. 1 l. ) versben, Francisco Goya (lásd IV .16.)
festményen örökítette meg. 18S7-ban halt ugyan meg, de 1870-ben a zaragozai
Pilar Katedrálisban, majd 1909.június 19-én pedig a Portilló-j Hősök-templomának
kápolnájában helyezték el földi maradványait. Tiszteletére és emlékére
Zaragozában emlékművet emeltek. (Internet?http :jjwww.asociacionlossitios.comj
augustina
, aragonguide.comjarticles
)

MARTHA POPPE

*1936.MÁRCIUS 4. - +1996.DECEMBER 30.
~

Brazil bélyegtervező. Bélyegeinek tárgya különboző
~
nemzetközi események és braziliai neves személyiségek
~
elsősorban művészek - életével összefüggő jubileumok
"ol
stb. volt. PI. a Braziliana'93, a Frankfurti könyvvásár
"ol
....
(1994), Castro A/vares - brazil költő - lS0.születésnapi
... jubileuma
o
(1996), Clarice Lispector brazil prózaíró,
Chiquinha Gonzaga brazil komponista stb. (Internet:
http://www.feistel.org/sabine/johann ........•sinpro-rs.org.br/extra/
, ateeme.
nel/angles..... )

JOHN CANDY *1950.0KTOBER 31. - +1994.MÁRCIUS 4.
Kanadai színész. Skót és lengyel szülők gyermeke. Torontoban
végezte el a középiskolát, melynek befejezése után röviddel 1973-ban - már fellépései voltak a televízióban és kisebb
szinpadi szerepekben is, mint komikus. Szélesebb ismertségre
1976-tól tett szert, amikor a városi televízióban komédiava rieté-sorozatba n lépett fel rendszeresen. Szá mos televíziós
karakterszerep után, az 1980-as években már a hollywoodi
filmek sztárja lett. 1988-ban producerként is bemutatkozott a
Calgaryban rendezett téli olimpiához kapcsolód filmben. 1989ben
Candy-tábor címmel
sorozatot
indított,
melyben
gyermekei - Jennifer és Chrostopher - is szerepet kaptak. Az
1990-es évek elején vállalt szerepei nem minden esetben
hoztak kritikai vagy anyagi sikert, de mindig volt ereje újraezdeni. 1991-ben felelevenítette gyermekkori labdarugás-szeretetét, és egy torontoi L osztályú footballcsapat társtulajdonosa lett. Folytatva
színészi pályáját, ismét filmszerepet vállalt a Bűvös 7 című filmben, de ennek
mexikói forgatása közben
apai ágú genetikai adottsága folytán
szívszélhűdésben meghalt. (Internet:http:// en.wikipedia.org/wikijJohn Candy)

SIR WILLIAM HIllARY

*1771. - +1847.

Angol nemes, a tengeri segélyszolgálat megalapítója. 1813-ban
Douglasban egy cikket tett közzé Felhívás a brit nemzethez, az
emberiséghez és a politikához címmel, annak érdekében, hogy
intézményt hozzanak létre a hajótöröttek életének védelmére.
Az
182Q-as
években
az
ő
javaslatára
Douglasban,
Castletownban, Peelbe és Ramseyben bizottságokat szerveztek
vízimentő állomás létesítésére. 1824.március 4-én alaklult
meg a National Lifeboat Institutiton - mai nevén Nemzeti
eP
Vízimentő Intézet - , amelynek később világszerte nagy hálózata
ISOn. ANNIVERSAR'i OFTHE ROYAL
,
NATIOMA1UFtllOATINsmunoNI824"',4
alakult ki. Hillary eredeti javaslata 12 m hossszu nagy
úszóképesség ű gőzhajókra vonatkozott, de pénzügyi nehézségek miatt csak 8 pár evezővel hajtott, közel 7,5 m hosszú csónakok használatára
volt lehetőség. Az első mentőcsónakokat Douglas kapta meg az újonnan létrejött
Intézet támogatásával, melyeket azok a mentőcsónakok követtek, melyeket a
hajó-biztosító társaságOk finanszíroztak. Ugyancsak Hillary javaslatára - John
Welch tervei alapján - megépült a douglasi mentőtorony, melynek alapkövét 1832ben felesége rakta le. A megvalósításhoz szükséges - akkori - 254 fontot
közadakozásból gyüjtötték össze, melyhez ő maga is hozzájáruit, és a mentési
munkákban is személyesen vett részt. A helyi lakosok 18S1-ben gyűjtést indítottak
annak érdekében, hogy az első hajót rekonstruálni lehessen. Az akció
eredményeként ez meg is történt 1867-ben, a Douglas-Harbour bejáratánál pedig
szobrot emeltek emlékére. Internet: http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/
........ , callnetUK.com/home ...... , turnstone.tov/ ..... )

AUGUSTINA
ZARAGOZA OOMENECH
,
+1857.MAJUS 29.

*1786.MÁRCIUS 4. -

Spanyol hazafi. Egy sokgyermekes munkás család gyermeke. 1803-ban ment
férjhez egy tűzérhez és a francia megszállás miatti függetlenségi háború kezdetéig
Barcelonában élt. Férje bekapcsolódott a harcokba, ő pedig gyermekével
Zaragozába költözött. 1808-ban 12.000 francia katona ostromolta Zaragoza
városát. Augustina a város Portillo-i kapujánál ágyútüzet zúdított a franciákra. A
csatát vezető Palafox spanyol generális tettéért megjutalmazta. Ettől fogva a neve
az ellenállás jelképévé vált és mint Maid of Saragossa - Saragossa leánya emlékeznek rá. A város eleste után férjével együtt franciaországi börtönbe vetették
ahonnan mindketten megszöktek, de gyermeküket
elvesztették. Később Tortosa ostrománál és a vitoriai
ütközetben is résztvettek. A háború végén a 2.számú
jutalmazták
gyalogosok
kapitányi
rangjával
tevékenységét. De visszautasított minden katonai és civil
kitüntetést, anyagi honoráriumot vagy bármilyen előnyt,
és csak azt kérte, hogy megtarthassa és viselhesse
tűzérkapitányi egyenruháját. A bátor asszony alakjátLoreg
George Gosdon Byron (lásd XII.ll.) versben, Francisco Goya (lásd IV.16.)
festményen örökítette meg. 18S7-ban halt ugyan meg, de 187Q-ben a zaragozai
Pi/ar Katedrálisban, majd 1909.június 19-én pedig a Portilló-i Hősök-templomának
kápolnájában helyezték el földi maradványait. Tiszteletére és emlékére
Zaragozában emlékművet emeltek. (Internet7http://www.asociacionlossitios.com/
augustina
, aragonguide.com/articles
)

ALBERT TARANCZEWSKI
+1987.FEBRUÁR 15.

* 1903.MÁRCIUS 4.

-

Lengyel festő. Érettségi után érdeklődése a festészet felé fordult
és 1918-tól az avantgard művészetek kötötték le a figyelmét.
Ismerkedett az expresszionisták munkáival. 1921-ben a poznani
• Iparművészeti Iskolában tanult, majd 1922-től Krakkóban a
Képzőművészeti Főiskolán folytatta. Itt belépett a futuristák
körébe Pénzügyu nehézségek is hátráltatták tanulmányai
zavartalan folytatásában, ezért csak 1931-ben jutott el a
diplomáig. De ekkor már második kiállításán dolgozott Varsóban
a Művészeti Propaganda Intézetben. 1935-ben Párizsban, majd
Görögországban és Olaszországban tett látogatást. A Lengyel
Művészeti
Szövetség elnöke
lett 1945-ben, majd az
Iparművészeti
Iskola
igazgatója.
1948-tól
a
Krakkói
Képzőművészeti Akadémia professzora volt. Tanszéke sikerei
elismeréséül számtalan miniszteri és művészeti díjat kapott.
Munkái közül kiemelkednek Csendéletei, különböző templomok üvegablakai.
(Internet: http:jjtranslate.googleuserconent.comjtranslate_c?hl=hu&sl=pl&u
)

CORREGGIO *1489 KÖRÜL - +1534.MÁRCIUS 5.
Olasz festő. Eredeti neve Antonio Allegri. Választékos .színeit részben
festőktöl, tér- és perpektívaismereteit a Mantovában megismert Andrea
(lásd IX.13.) művészetéböl vette. Már korai képein letompította a Leonardo

a ferrarai
Mantegna
da Vincitöl
(lásd IV.15.) tanult fény-árnyék hatásokat, a quattrocentótól örökölt formákat. Műveit
a puha lágyecsetvonások, alakjainak meleg, líraisága és életszerűsége, a mozdulatok
kecsesség e jellemzi. Példa erre - többek között - a Madonna Szent Ferenccel és más
szentekkel, Szent Katalin eljegyzése, Krisztus búcsút vesz anyjától, Jézus születése,
Pásztorok imádása stb. című képei. 1518-ban Rómában megismerkedett Buonarotti
Michelangeló (lásd III.6.) és Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.) műveivel. A pármai
San Giovanni Evangelista templom kupolafreskója a Szent János látomását ábrázoló
Krisztus mennybemenetele mozgalmas kompozíció, amelyen Krisztus az új hatású
végtelen égi térben lebeg. Hasonló művészeti felfogásban, de még több merészséggel
és virtuozitással alkotta meg 1526-30 között főművét a pármai székesegyház Mária
mennybemenetele című kupolafreskóját. Kolorizmusának elbűvölő példái nagyméretű
oltárképei éppúgy, mint utolsó éveinek mitológiai tárgyú alkotásai, mint pl. a mantovai
herceg részére készült Ganümédész és 10 című munkája. Meleg, lírikus természetű,
lágyan áradó sokoldalú tehetség, akinek életműve igen nagy hatással volt a barokk
freskófestészetre, a korábbi firenzei és pármai manieristákra. (Larousse 1991.1k.500
o., MNL.5k.612 o.)

ALEXANDER GIERYMSKI *1849. - +1901.MÁRCIUS 5.
Lengyel
festő. Varsóban
és
Münchenben tanult. Hosszabb ideig
Rómában s felváltva Münchenben,
Párizsban és Velencében működött.
Nevezetesebb
képei:
Este
a
Szajnaparton,
Rakodómunkások,
Paraszttemetés,
Halászkikötő.
(MŰv.L.1966.2k.211 o.)

ETIENNE ARAGO *18ü2.FEBRUAR 9. - +1892.MÁRCIUS 5.
FranCia író. Technikai tanulmányainak befejezése után az irodalomnak
élt és másokkal együtt vígjátékokat írt. Mint a párizsi Vaudeville
szinház igazgatója 1840-ben megbukott. Az 1848.februári forradalom
idején a posták igazgatásával bízták meg. A júniusi felkelés során
kompromittálta magát és Belgiumba volt kénytelen menekülni. Az
1851.december 2-án végrehajtott államcsiny után - a franCia kormány
kérésére - Belgiumból is kiutasították és csak 1859-ben térhetett
vissza. A politikai élettől visszavonultan élt, és 1878-ban levéltáros
lett, majd a Luxemburg múzeum igazgatói teendőit láttal el. (Révai
Nl.1k.790 o.)

GERHARDUS MERCATOR *1512.MÁRCIUS 5. - +1594.DECEMBER 2.
Németalföldi matematikus, földrajztudós és térképész. Erredeti neve
Gerhard Kremer. 1530-32-ben a leuveni egyetemen tanult.
Eredetileg
rézmetszéssel
foglalkozott.
Mint
kalligráfus,
műszerkészítő, térképész-földrajzos
és szépíró is elismerést
szerzett. A jülichi herceg kozmográfusa volt. 1552-ben Duisburgban
kartográfiai műhelyt nyitott. Fő műv a róla elnevezett Mercatorvetület, amelyet azóta is alkalmaznak a térképeknél, hajózásnál,
holdtérképeknél stb. Nevéhez fűződik az atlaszok elnevezése, az
egységes tartalmú és formátumú térképek kidolgozása. 107
összegyűjtött térképet adott ki. NavigáCiós használatra készítette el
az első nagy világtérképet. Hengerfelületről síkra vetítve ábrázolta a föld felszínét.
Mercator használta először az Amerika elnevezést a földrész megjelölésére. Az ő
újítása volt a görbevonalzó használata is. Térképeinek egyes lemezei 1572 körül
jelentek meg Európában. Halála után térképgyűjteménye a holland rézmetszőkhöz
került. Atlaszát halála után fia egészítette ki 28 újabb térképpel, világtérképekkel.
(Larousse 1992.2k.897 o., Révai NI.13k.617 o., MNL.13k.2 o.)
G <"(;I(CATQK
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GEORGES PHILIAS VANIER *1888.ÁPRILIS 23. - +1967.MÁRCIUS
5.
Kanadai államférfi. A montreáli egyetemen szerzett jogi diplomát. Alapító tagja volt az
I.világháború során megalakult külföldön harcoló kanadai erők szövetségének, amely
1920-ban már ,,22.Regiment" néven volt ismert. Már nagyon fiatalon - 1909-ben felelős katonai beosztást kapott. 1928-tól 1959-ig diplomáciai beosztásokban
dolgozott. A következők voltak fő állomásai: 1931-től a Nemzetek Szövetségében
dolgozott Londonban, majd Kanada franciaországi követe lett 1939-ben, mely megbízatása a náci megszállás miatt ért véget. 1941-től hazájában
teljesített katonai szolgálatot, majd 1942-ben generálissá
GOVE~;~:.;~:~ER"
nevezték ki.
1944-től
ismét Párizsban nagykövetként
GOUVERNEUR C~NERAl
képviselte Kanadát, és a ILvilágháború befejezése után
Kanada követe a Párizsi Békekonferencián. 1953-tól ENSZ
képviselő,
1959-től
haláláig - Kanada főkormányzójává
nevezte ki IL Erzsébet angol királynő. (lásd IV.21.).
Munkássága mindvégig arra irányult, hogya közismert angolfrancia ellentéteket leküzdve Kanada megőrízhesse egységét. Ennek érdekében fáradságot, betegséget nem ismerve - járta az országot, hírdetve, hogy az egység
egyetlen útja a szeretet. Minden tőle telhetőt elkövetett az ifjú nemzedék
megnyerésére és egyben támogatására. 1966-ban ereje jelentősen gyengült, és a
következő
évben
munka
közben
érte
a
halál.
(Internet:http:jwww.gg.
ca/gopvernor...... )

ARANYLÁZ A FRASER-FOLYÓN
1850-ben Vancouver-szigetén folyami aranyat találtak,
melynek kitermelése mindössze 1-2 évig tartott. Az
indiánok az itt kitermelt aranyat, ami mindössze kb. 2,5
kg volt, a Hudson's Bay Companynak eladták. Az
aranyszerzési lehetőség híre hamar elterjedt és valóban a
Fraser folyó medrében 1858 márCiusában jelentős
mennyiségű arany-rögöt termeltek ki. Az Olympia Pioneer
és Demokrata című újság 18S8.március S-én adta hírül a sokakat érdeklő felfedezést. Ettől kezdve a meggazdagodás reményében főként
délről, tömegesen érkeztek az aranyásók. A brit parlament vaszélyesnek ítélte a
tömegek érkezését, ezért a felmerülő problémák rendezésére 1858 augusztusában
egy Királyi Gyarmati Közhivatal felállítását határozta el, melynek megvalósulását
18S8.november 19-én James Douglas (*1803-+ 1877) Vancouver szigetének
jelentette
be.
(Internet:
kormányzója
http://www.skagitriverjournal.comjWA/Whatcom/1850s/
)

JOSZIF VISSZARIONOVICS SZTALIN *1879.DECEMBER 21. +1953.MÁRCIUS 5.
Grúz származású szovjet politikus. Eredeti neve Joszif
Visszarionovics Dzsugasvili volt. 1894-99 között a
DRÁGA TANITONK.
tifliszi papi szeminárium hallgatója volt, de kizárták,
VEZtRONK
mert 189B-tól egy helyi szociáldemokrata szervezet
ES fflSZA8ADITONK
tagja
volt 1900-tól több ,grúziai
megmozdulás
.•...........
résztvevője,
szervezője
volt.
Alnéven
kisebb
írásai,
••
••
versei
is
megjelentek.
A
Kobra
álnevet
felvett
fiatal
••
••
forradalmárt
1902-ben
száműzték
Kelet-Szibériába.
••
••
Távollétében 1903.novemberében az Oroszországi
•
•
Szociáldemokrata Munkáspárt Kaukázusi Szövetségi
••
•
•
Bizottságának a tagja lett. 1905-7 között részt vett a
••
•••
bakui forradalmi megmozdulásokban. 1908-12 között
••
•
ismét száműzetésben volt Szolvicsegodszkban és
•••......••.•...••.
többször megszökött. 1912.májusban részt vett a
•
1953 MÁRCiUS 5 •
Pravda megindításában, és az abban megjelent első
vezércikkét már Sztalin néven közölte. 19l3-ban jelent
meg Marxizmus és nemzeti kérdés című röpirata,
melyet bécsi útja során készített elő. 1913,februárban
ismét száműzték és csak 1917.márciusában tér vissza Pétervárra és a Pravda egyik
szerkesztője lett.1917.októberben támogatta Vladimir I1jics Lenint (lásd 1.21.) az
azonnali fegyveres felkelés megindításának kérédsében, de a november 7-i hatalom
átvétel irányításában nem volt jelentős szerepe. Az októberi pétervári felkelés
győzelme után megalakult kormányban 1922-ig népbiztos volt, 1922.áprilisában a
Központi Bizottság főtitkára lett. 1922-ben az un. grúz kérdésben súlyos
konflikmtusba került Leninnel. Az év április 3-án az Oroszországi Kmommunista Párt
KB. főtitkárává választották. Lenin súlyos betegségét kihasználva egy bővülő személyi
hatalommal töltötte meg az egyébként adminisztratív jellegű beosztását. 1924-től az
egyeduralom megszerzése érdekében sorra számolt le pártbeli ellenfeleivel. A Lev
Davidovics Trockij (lásd XI. 7.) vezette baloldali ellenzék 1924-25-ben történt
kiszorítása utáni két évben - 1926- 1928-ban - az ún. jobboldali elhajlókkal, - az addig
őt támogató Nyikolaj Ivanovics Buharin (*1888-+ 1938) támogatásával - és az addigi
szövetségeseivel leszámolt. Hatalma 1929-ben kampányszerű hevességgel a felülről
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JOvo forradalommal teljesedett ki. A lenini NEP helyett meghírdette az első ötéves
tervet, a földek állami tulajdonbavételét és a nehézipar erőszakos fejlesztését. Az
1930-as évek elején a sikereket a közvélemény előtt mindig az ő alakjával hozták
összefüggésbe, és ez vezetett a személyi kultusz kialakulásához, a sztalinizmushoz.
1935-től nyílt terroruralmat épített ki. 1936-38-as nagy koncepciós kirakatperekben
számolt le poltikai ellenfeleivel, parancsára százezreket végeztek ki, milliókat
hurcoltak kényszermunkatáborokba. Külpolitikájában a nemzetközi elszigetelődésből

való kitörés után 1935-től a fasizmus elleni összefogásra helyezte a hangsúlyt. A
mémet-szovjet konfliktus elodázására 1939.augusztus 23-án megmegnemtámadási
szerződést írt alá Adolf Hitlerrel (lásd IV.30) - Ribbentrop-Molotov paktum nagyhatalmi ambíciói miatt. Ezt követően a Vörös Hadsereg megszállta Lengyelország
keleti felét, megtámadta Finnországot, megszállta a balti államokat. 1941.májustól a
Népbiztosok Tanácsának az elnöke lett. 1941.június 22-én a Szovjetuniót ért német
támadás után hadügyi népbiztosként és a hadsereg főparancsnokaként meg szervezte
a védekezést.1945-ben generalisszimusz rangot kapott. A háború után Kelet-Európát
nagyhatalmi pozícióból, egyenlőtlen feltételekkel kapcsolta a Szovjetunióhoz, amit a
Kominform és a KGST bíztosított. A szövetségesek teheráni, jaltai és potsdami
konferenciáján a szovjet delegáció vezetőjeként részt vett a világ újrafelosztásában. A
II.világháború után a hatalma csúcspontjára ért Sztalin folytatta az 1930-as években
megkezdett politikáját. 1948-ban újabb koncepciós pereket készített e/ő, ismét
felerősődött személyi kultusza, amely a halála után meginduló desztalinizáció ellenére
rányomta bélyegét nem csak a Szovjetunió, de az úgymond szocializmust építő
valamennyi ország későbbi történetére. (Larouuse 1994.3k.779 o., MNL.17k.3 o.)

LUIS DE REQUESENS y ZUNIGA *1526 KÖRÜL +1576.MÁRCIUS 5.
Spanyol államférfi, hadvezér. Don Juan d'Austria (lásd X.l.) hadnagya
volt. Előbb Milánó helytartója volt, aztán Alba hercege után a felkelt
Németalföld kormányzásával bízta meg II.Fülöp spanyol király (lásd
V.2l.) 1573-ban. Elődjének, Alba hercegnek kegyetlenkedései után
szelídebb bánásmóddal akarta lecsendesíteni a felkelőket. De terve
nem sikerült és 1574 április 14-én a mooki mezőn fényes győzelmet
aratott a felkelőkön. (Révai N1.16k.19D o., Larousse 1994.3k.464 o.)

GRÓF ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO ANASTASIO VOLTA
*1745.FEBRUÁR 18. - +1827.MÁRCIUS 5.
Olasz
fizikus.
Szülővárosában,
Comoban
gimnáziumi tanár, majd 1778-tól a padovai
egyetemen fizi ka professzor volt. Nevét az
,elektromosságra
vonatkozó
vizsgálatai
örökítették meg. Tőle származik az elektrofor,
sűrítő,
elektroszkóp,
az
elektromos
síkkondenzátor az érintkezési elektromosság
felfedezése és az erre vonatkozó törvények
felállítása. Feltalálta többek között 1776-ban az audiométert. Később Luigi Galvani
fedezte fel a
(lásd I)X.9.) kísérleteit folytatta és kutatásai során 178D-ban
Galvánelemet. A Volta-elem olyan galvánelem, kémiai áramforrás, amely esetében
cink és rézlemez merül híg savba. 18DD-ban fedezte fel, hogya sorba kapcsolt Voltaelemek akár egyetlen edényben is ún. Volta-oszlopot alkotnak, mellyel tartós
elektromos áram nyerhető. Az SI-ben róla kapta nevét az elektromos feszültség
egysége a volt. (Larousse 1994.3k.1116 o.,Révai N1.19k.443 o., MNL.18k.579 o.)

VACLAV BROZIK
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* 1851.MÁRCIUS 5.

- +19ü1.ÁPRILIS 16.

Cseh történelmi és életképfestő. A prágai és drezdai
akadémia növendéke volt. 1873-tól Karl von Piloty német
festő (*1826-+1886) műhelyében dolgozott, 1876-ban
Párizsban telepedett le, ahol Munkácsy Mihállyal (lásd
11.2D.) közeli kapcsolatban volt. 1893-tól a prágai akadémia
portrét
festett,
de
tanára
lett.
Sok
életképet,
legjellemzőbbek
a historizmus szellemében
alkotott
történelmi tárgyú nagyméretű vásznai, mint pl. Husz János
elítélése a konstanzi zsinaton,
Podjebrád György
megválasztása, Rudolf császár alkimistái körében című
képei. Színesség, a kosztűmök és interieurök pontossága
jellemzi műveit. (Műv.L.1965.1k.312o, MNL.4k.6DD o.)

JACOB ÉMILE ALBERT MAYRISCH
+1928.MÁRCIUS 5.

*1862.0KTÓBER 10. -

Luxemburgi iparos és üzletember. Öt generaClos orvos
családba született és megszegte a családi hagyományt.
Középiskoláját Luxemburgban végezte, majd 1879-től
Belgiumban tanult, főként matematikát. 1881-től a RajnaWestfáliai Technikai Főiskola hallgatója lett Aachenben,
bánya mérnöki diploma megszerzése érdekében. Végül egy
acélmű alapításába szállt be, ahol 1891-ben még a
laboratóriumban dolgozott, 1893-ban főtitkári, 1897-ben
technikai igazgatói cimet ért el. Nagy feladatot kellett ellátnia úgy technikai mint
társadalmi szinten a nemzetközi versenyben. Bővítette vállalkozását a hatodik
nagyolvasztó beépítésével 1899-ben, hatékonyabb átalakítók és űj Martin-kemencék
üzembehelyezésével 1907-10-ben. Előnyös szállítási szerződésekkel módot teremtett
a munkavállalók nyugdíjalapjának létesítéséhez, a fizetett szabadság 8 napban való
rögzítéséhez. Lelkes támogatója volt a munkavállalóknak, ezért létre hozott olyan
üzleteket, ahololcsóbban tudtak élelmiszerhez, ruhaneműhöz hozzájutni az emberek.
1913-ban erdei iskolát nyitott egészséges gyermekek számára. A sérült gyerekek
számára pedig egykori otthonában teremtett lehetőséget a tanulásra. (In
ternet: http://translate.googleuserconent.com/translate_c?
)
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KODÁLY ZOLTÁN *1882.DECEMBER 16. - +1967.MÁRCIUS 6.
Magyar zeneszerző, zenepedagógus, népzenekutató. A budapesti Zeneakadémián
Koessler János (*1853-+ 1926) növendéke volt, miközben bölcsészdoktori diplomát is
szerzett 1906-ban. Ugyanez évben már kiadta Bartók Bélával (lásd III.25.) közösen a
népdalgyűjtő munkájuk eredményeit összegző Húsz magyar népdal című sorozatát.
19ü6-ban mutatták be első zenekari művét Nyári este címmel. Berlini, Párizsi
tanulmámyútjait követően a Zeneakadémia tanára lett. Első kompozíciói az 1910-es
években már külföldön is ismertek voltak. Első szerzői estje Budapesten 1910.március
17-én volt, melyen Bartók Béla és az akkor Waldbauer Imre (*1892-+1953) által
alapított Waldbauer-Kerpely J. (*1885-+1954) vonósnégyes játszott. 191ö.áprlisbab
Bartók Bélával és Dohnányi Ernővel (*1877-+1960) kiknevezték a tanácskormány
zenei direktóriumába. 1919 őszén szerepvállalása miatt fegyelmi eljárást idnítottak
ellene. Műveit 1921-től 1938-ig a bécsi Universal Edition, majd a londoni Boosey and
Hawkes adta ki. Nagy hazai és külföldi siker követte a Psalmus Hungaricus, a Háry
János kalandozásai Nagyabonytul a Burg váráig és a Székelyfonó bemutatóját. A
Galántai táncok, a Budavári Te Deum, a Fölszál/ott a páva és a Concerto
megbízásokból készültek. Az 1925 utáni évektől vált jelentőssé a zenei nevelés, az
iskolai énekoktatás és a kóruskultúra. 1945-től a Zeneakadémia igazgatótanácsának
elnöke volt. 1946-49 között volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
1956.november 21-től a decemberben betiltott Magyar Értelmiség Forradalmi
Tanácsának elnöke volt. A Nemzetközi Népzenei Tanács elnökeként is működött.
Művészete a magyar népköltészetben fogant, magasrendű, eredeti és hódító
megnyilatkozás, mely az évezredes nyugati zenekultúrával bátran és győzelmesen
felveszi a versenyt. Műveinek bátor, csiszolt erőteljes és tiszta magyar nyelvezetű
stílusa, szöveges muzsikájának tökéletes prOzÓdiája - a hangsúly szabályai - Qw22e,
hangszínvilága valamint meggyőző dinamikai változatossága már életében
klasszikussá emelkedett művészként ismerteti meg hallgatóságával. Mint közéleti
tekintély felismerte az ifjúság zenei művelésének nagy fontosságát és egész életén át
ezért az ügyért harcolt, ideértve az iskolai énekoktatást, a zenei írás-olvasás (szolfézs)
alapvető funkcióját a talltervben. A Kodály-módszer ma már világszerte Kodálymódszerként ismert és követett példa a zenepedagógiában. Második felesége Péczely Sarolta a zeneszerző egykori lakásából emlékmúzheumot, archivumot és
tudományos kutatóhelyet alakított ki.(Larousse 1992.2k.482 o., Falk G. :Zenei kis
L.1938., MNL.llk.165 o.)

KODÁLY ZOLTÁN SZÜLETÉSÉNEK
100. ÉVFORDULOJA
KODÁLY ZOLTÁN 1882-1967
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IIJACOB FUGGER *1459.MÁRCIUS 6. - +1525.DECEMBER 30.
Középkori német üzletember. Augsburgi kereskedő- és bankárcsalád
tagja !.Jakab (+ 1469) kereskedő legkisebb fia. Akisparaszti
réteg ből származó Fuggerek kelme- és fűszerkereskedésből
gazdagodtak meg. Ez az ág a XV.század végén csődbe jutott és a
fiatalabb ág viszont bámulatosan felvirágzott, élén I!.Jacob
Fuggerrel, azaz Gazdag Jakabbal. Zsigmond főhercegnek adott
kölcsönök révén kapcsolatot épített ki a Habsburgokkal, s ez
megalapozta a Fuggerek bányászati tevékenységét. Kohókat és feldolgozó üzemeket alapítottak Türingiában és a karinthiai Guggerauban 1495-ben. Testvérei halála után - 1510-től - ő lett a családi vállalkozások
egyedüli vezetője. Megszerezte a kirchbergi és a weissenhorni grófságokat, majd
nemesi címet kapott, végül birodalmi gróf és császári tanácsos lett. 1519-ben óriási
gazdasági előnyökért V.Károly (lásd II.24.) császárrá választását támogatta, és
segítséget nyújtott a német parasztháború leveréséhez. Kapcsolata volt Rómával, és
részt vett a búcsúcédulák árúsításában. ILUlászló (lásd.31.) magyar király kölcsönök
fejében átengedte a Felvidék rézbányáinak használati jogát. A réz kiolvasztására
Besztercebányán új kohókat építtetett és mintaszerű bányatelepet létesített, melynek
egész Európában híre volt. Európa-szerte megsokszorozta bankfiókjait, a Habsburgok
és a papság hitelezője lett. Túlzott befolyása miatt összetűzésbe került a magyar
rendekkel és a hatvani országgyűlés 1525-ben elvette bányaművelési jogát. Nagy
barátja volt a tudományoknak és művészeteknek. X.Leó pápa (1513-1521) a
reformációval való szembenállása miatt többször kitüntette. Az Európát 1555-59
között megrázó gazdasági válság a bankdinasztia hanyatlását hozta. (Larousse
1991.1k.933 o., Révai N1.8k.194 o., MNL.8k.342 o.)

II. KONSTANTIN *1940.JÚNIUS 2. -

.,- .

Görögország királya. 1960-ban a vitorlázás olimpiai bajnoka volt.
Apja I.Pál (lásd XII.14.) görög király halála napján 1964.március
6-án került a görög trónra. 1965.júliusban jelentős szerepe volt a
"".:..
.~mérsékelt Centrum Unió kormányának megbuktatásában. Az
1967.áprilisi jobboldali katonai államcsíny után, feltételekkel
hozzájárult az új hatalom törvényesítéséhez. 1967.decemberben a
tisztikar egy részére támaszkodva ellenpuccsot kísérelt meg, mely
/W·
kudarccal végződött és a jobboldali beállítottságú Papadopulosz
vezetésével az ezredesek magukhoz ragadták a hatalmat. A király EAAAt AP. 4.50
1967.december 14-én a már
feleségével Anne-Marie-vel
készenlétben álló repülőgéppel Rómába menekült, később Lon donban telepedett le. A katonai kormányzat 1973.júniusban trónfosztottnak nyilvánította,
és kikiáltotta a köztársaságot, amit az 1974.évi demokratikus fordulat után egy
népszavazás is megerősített. (Ormos M.:Világtörténet 1988.3k., A XX.század
Kr.1994., MNL.llk.280 o.)
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THERESE GIEHSE *1898.MÁRCIUS 6. - +1975.MÁRCIUS 3.
Német színésznő. 1925-től 1933-ig, majd 1953-ban a müncheni
kamaraszinházban játszott. 1933-ban Erika (*1905-+1969) és Klaus
Mann (*1906-+1949) testvérpárral megalapitotta Münchenben az
irodalmi kabarét A bors-malom címmel, majd - még abban az évben Zürichbe emigrált, ahol 1973-ban megírta visszaemlékezéseit.
(Brockhaus CD.)

MARTIN NIEMÖLLER *1892.JANUÁR 14. - +1984.MÁRCIU5 6.
Német evangélikus lelkész. Az Lvilágháborúban egy német
tengeralattjáró parancsnoka volt. A nácizmus ellen fellépő Német
Hitvalló Egyház protestáns mozgalom egyik elindítója volt.
1933.szeptember 12-én felszólította Németország lelkészeit
bajtársi szövetség kötésére, amelynek ő lett a vezetője. A
Hónapokig tartó
Gestapo 1937.július l-én letartóztatta.
előkészületek után bűnpere 1938.február 7-én kezdődött el,
melynek itélete 7 hónapi fogházbüntetés, melyet Sachsenhausenben töltött le. Büntetésének letöltése után 1941-ben a dachaui koncentrációs táborba
hurcolták. Szabadulása után, 1945.augusztus 31-én 11 társával megalapította a
Németországi Evangélikus Egyház (EKD) ideiglenes tanácsát, majd vezető szerepe volt
az egyházban és az ökomenikus mozgalomban. A hessen-nassaui evangélikus egyház
vezetője lett. Bírálta az NSZK létrejöttét és a két Németország békés egyesítése
mellett foglalt állást harcolt az antikummunizmus és az atomfegyverkezés ellen és
szoirgalmazta az egyházak kapcsolatfelvételét a szocialista országok egyházaival. (Új
Magy.L.1961.5k.194 o., Larousse 1994.3k.85 o., MNL.13k.776 o.)

BOB WILLS *190S.MÁRCIUS 6. - +1975.MÁJUS 13.
Amerikai jazzmuzsikus. Édesapja és rokonai tanították
hegedülni és mandolinozni. Az 1920-as évek vége felé kezdett
,- texasi vonós zenekarokban, népi előadásokon játszani. 1933- ban saját zenekart alapított Playboy névvel, amiből később a
Texasi Playboy zenekar lett. A hagyományos vonós
hangszerekhez különböző más hangszereket is csatolt, ami
erősen megváltoztatta a zenekar jellegét. Később áttért a
jazz-re,
meIlyeI
szintén
sikereket
aratott.
1943-tól
Kaliforniában lépett fel zenekarával, majd 1950-től szóló elő
adóként szervezte fellépéseit haláláig. (Britannica 2001.)

GHANA FÜGGETLENSÉGE
Nyugat-Afrikai köztársaság, a Brit Nemzetközösség tagja.
Régen a Guineai-öböl északi partjának azon részét, mely az
Elefántcsont-part és a Volta folyó között terült el Aranypartnak
nevezték. A gyarmatosító nagyhatalmak közötti két évszázados
verseny során a XIX.század elejére a britek maradtak Aranypart
egyedüli urai. 1874-ben Aranypartot leválasztották Sierra
Leone-ról és 190 l-ben három részre tagolódott: partvidék,
Asanti-föld, Északi Területek. A XX.század első felében - a
kakaó, arany, bauxit, mangán termesztés és bányászat révén
kialakult hagyományos paraszti társadalom felbomlott és
európai kötődésű értelmiség, kereskedő-arisztokráciaés bérmunkásréteg alakult ki. 1920-as évektől létrejöttek az első politikai és társadalmi
szervezetek. A II.világháború idején jelentős sztrájkok zajlottak le és felerősödtek a
függetlenségi törekvések. 1947-ben létrejött az Egyesült Aranyparti Konvenció. 1949ben K.Nkrumah megalapította a Népi Konvenció Pártot, amelynek 1951-es

választási győzelme után afrikai többségű kormányt hozott létre. 1954-ben
kidolgozták és elfogadták az ország első alkotmányát. A miniszterelnökké lett Kwame
Nkrumah (lásd IX.18.) kivívta a teljes önkormányzatot, 1957.márdus 6-án, majd
országa függetlenségét a Brit Nemzetközösségen belül. 1960.júliusában kiáltották ki a
melynek
első
elnökévé
Nkrumah-t
választották.
Ghanai
Köztársaságot,
(MNL.1999.8k.614 o., Larousse 1991.1k.990 o.,Révai N1.2k.16 o.)

VAL,ENTYINA VLAGYIMIROVNA TYERESKOVA *1937.MÁRCIUS 6.
Orosz űrhajós. 1962-től vett részt űrhajóskiképzésben. Az első nő
volt, aki űrrepülést hajtott végre a Vosztok-6 űrhajó fedélzetén
1963.június 16-19-én. 1969-ben repülőmérnöki diplomát szerzett. A
Szovjetunió
PRIMArfMElECOSMONAUT-URSS
Legfelsőbb Taés
nácsának
elnökségének
volt a tagja
1966-1990 között. Ezen kívül
A SZU Nőszö
vetségének volt az elnöke 1968-1987-ig, majd a külföldi kapcsolatokkal foglalkozó
oroszországi intézet és a Nemzetközi Tudományos és Kulturális Együttműködés
Oroszországi Központjának a vezetője volt 1987-tőI1994-ig. (MNL.17k.842 o.)

MISU POPP

*1827.MÁRCIUS 19. - +1892.MÁRCIUS 6.

Romániai moldva festő. A Fogarasi Régióban élő család
nyolcadik gyermeke. Édesapja a régión belüli egyházi
festő és szobrász volt. Apja nyomdokait követve a
középiskola elvégzése után a Bécsi Képzőművészeti
Főiskolán
végzett
1848-ban,
tanárai
nagy
megelégedésére. Néhány évig - 1854-ig - édesapjával
közösen véqezték a templomok festését bár hol az
országban. Igy az ő munkájukat dícsérte Brassóban,
Kővárhosszúfaluba,
Bukarestben,
Barcarozsnyón,
Urlatiban stb. egyes templomok belső megújulása. De fő
művészeti örökségét és tanult tudását ezt követően tudta
igazán kamatoztatni. Legfőbb erőssége a portré-festészet
volt. Így a korabeli nagyságok, történelmi személyiségek Ion
Heliade Radulescu,
Andrei
Mure~anu,
Vasile
Alecsandri, Vitéz Mihály stb. - portréit készítette el. Művei
az
ország
múzeumaiban
csodálhatók
meg.
(Internet: http://translate.googleuserconent.com/translate-c?hl =
)

ROBERT STORM PETERSEN
+ 1949. MÁRCIUS 6.

'l

*1882.5ZEPTEMBER 19. -

Dán karikaturista, humorista, illusztrátor, festő. Bármilyen
tevékenységét Storm P. néven végezte. Egy koppenhágai
hentes fia volt, ezért az ebből a környezetből hozott zsargont
megtartotta írásaiban és közvetlen beszédstílusában is. A
.
8.
• ".
Művészeti Akadmiai tanulmányait nem fejezte be, inkább
.
..... illusztrátori munkalehetőségével élt. Már abban az időben a
kabaré vonzáskörébe került, és nem is tudott soha azzal szakítani. Az I.világháború idején a koppenhágai napilapokból már jól ismert karikaturista
és képregény-író volt és szellemes humorista a színpadról. De rajzai, festményei egy
másik Sorm P.-t mutatnak be. Képeinek témája nem egyszer a társadalmi
igazságtalanság és nyomorúság áldozatai voltak. Sokat foglalkozott a halál
gondolatával, a mély bánattal, olykor hátborzongató témákat is talált. Hagyatékában
100 festményt és 60.000 rajzot vettek leltárba. Rajzai nagyon gyakran vicceket is
illusztrálnak.
Emlékére
1977-ben
egy
Sorm
P.
Múzeumot
nyitottak.
(Internet: http :/trtanslate.googleuserconent.com/translate_c?hl=hu&slííí7en&u = http)
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BENEDETTO BUGLIONE *1461. - +1521.MÁRCIUS 7.
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AUSTRALlA

55c

Firenzei terakottaszobrász. Andrea della Robbia művészetének
tehetséges követője. Az okiratok szerint több mázas, égetett
agyagreliefet, oltárt, lunettát, szószéket, madalliont készített.
Valószínűleg mintázta a pistolai Ospedalaw del Ceppo frízét az
irgalmasság cselekedeteivel. Stílusa bensőséges, formailag nemes.
Tanítványával, Santi Buglioneval (aki mestere nevét is felvette) halt
ki a Robbiáknak egy századig virágzó majolikaművészete.
(Műv.L.1965.1k.339 o.)

BORISZ MIHAJLOVICS KUSZTOGYIJEV *1878.MÁRCIUS 7.+1927.MÁJUS 26.
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Orosz festő, grafikus és színházi díszlettervező,
szobrász. A pétervári akadémián LRepinnél
és
tanult.
1904-ben
Párizsban
Spanyolországban járt. 1917 előtt élénk színű
életképeket festett, melyeken az alakok
jellemzése nem nélkülözte a humort és az
iróniát. Az októberi forradalom után a szovjetorosz nép életét ábrázolta figurális kompozíció-

in. Számos illusztrációt készített A.Puskin, Ny.Nyekraszov, SZ.Mardak és mások
műveihez.
Számos
portrét
plakátot,
könyvborítót,
díszIetet
tervezett.
(Műv.L.1966.2k.735o., MNL.llk.655 o.)

MATILDE SERAO *1856.MÁRCIUS 7. - +1927.JÚUUS 25.
Olasz regényírónő és újságíró. Tuffolina álnevet használt. Tanítónői
diplomájával 1878-tól újságíró, aki gyorsan reagál az eseményekre,
hangja pedig vitázó. A Corriere di Roma, a Corriere di Napoli és az II
Mattíno című lapok egyik alapítója. Az II Giorno című lapot 1904-ben
ő alapította, melynek haláláig szerkesztője volt. Írói tevékenysége 40
kötetet tesz ki. Legjelentősebbek a nápolyi élet bensőséges
)~<aIi,§d7..Q ismeretéről tanuskodó újromantikus műv€i. A századfordlJió körül a
spirituális-misztikus irányzatok befolyására regényeinek fő témája az
álmok és a misztériumok világa. Magyarországon a századforduló idején volt
népszerű. (Világir.KisencikI.1976.2k.319 o., MNL.16k.20 o.)

ALESSANDRO MANZONI *1785.MÁRCIUS 7. - +1873.MÁJUS 22.
Olasz író, költő. Az olasz romantika jelentős alakja. Független
anyagi helyzete lehetővé tette, hogy életét teljesen az irodalomnak
szentelhesse. 20 éves korában Párizsba költözik és a francia
szabadgondolkodók tanain felnőtt fiatal író műveit elmélyült
gondolkodáson és elemzésen alapuló erős vallásos meggyőződés
hatja át. A líra, a dráma és a próza műfajában egyaránt
maradandót alkotott. Legnagyobb remekműve, történeti regénye A
jegyesek, melyet átdolgozva 1842-ben ismét kiadott. Az
átdolgozott regény döntő hatást gyakorolt a XIX.századi olasz írók
és művészek gondolkodására és stílusára. Az irodalomtörténet a modern olasz
(Világir.KisencikI.1976.2k.33 o.,Larousse
prózanyelv megteremtőjének tekinti.
1992.2k.806 o.,MNL.12k.665 o.)

EMILE PAULINE JOHNSON *1862.MÁRCIUS 10. - +1913.MÁRCIUS
7.
Kanadai indián költőnő. Mohawk indián főnök és angol felesége
leánya ként született, ezért mohawk hercegnőnek is nevezték. Nagyon
csekély szabályszerű oktatásban részesült, ismereteit a victoriánus
verseknek és indián nagyapja meséinek köszönhette. Versei - szakértő
költők véleménye szerint - a kanadai indiánok autentikus hangját
közvetítik az olvasó felé.
Művei
angol
és észak-amerikai
magazinokban, folyóiratokban jelentek meg. Verses kötete i 1895-ben,
1903-ban és 1913-ban jelentek meg. Összegyűjtött költeményeit A
kovakő és toll címmel adták ki. (Kanadai L., Internet:http://www.reference.
allrefer.comj
,collectionscanada .caj
a nsers.comjtopic.
))

JOHN MUIR *1810.FEBRUÁR 5. - +1882.MÁRCIUS 7.
Skót orientalista. Az Irvine-i nyelvtani iskolában, a glasgowi
egyetemen és a Kelet Indiai Társaság haileybury-i kollégiumában
tanult. 1829-ben utazott Indiába, ahol 1853-ig többféle tisztséget
viselt. Megtanulta a szanszkrit nyelvet és 1853-ban visszatért
Edinburghba. Azon fáradozott, hogy az egyetem bevezesse a
szanszkrit nyelv oktatását. Ennek érdekében 1862-ben alapítványt
hozott létre. 1858-tól kezdte publikálni műveit. Elsőként Eredeti
szanszkrit szövegek című 5 kötetes művének (Origina/ Sanskrit Text)
I. kötete jelent meg. 1861-ben és 1868-ban kiadott könyvében A Vedak
eredetét vizsgálta. Későbbi munkáiban összeasonlította a Vedic-kori és
a későbbi főistenség képviselőit. Írt szanszkrit nyelvű könyveket, esszéket, melyek a
Királyi Ázsiai Egyesület lapjában is megjelentek. Munkája elismeréséül az Oxfordi
"D.CL.of Oxford", az Edingurghi "LL.D.of Edinburgh" és a Bonni egyetemek "Ph.D.of
Bonn" címmel tüntették ki.(Révai N1.14k.85 o.)

GÖRÖG SZABADSÁGHARC
Az Oszmán Birodalomtól független Görögország megteremtéséért vívott fegyveres
küzdelem. A törökellenes felkelést 1814-ben Odesszában alapított szabadkőnűves
jellegű "Baráti Társaság" készítette elő, melynek élén Alexandrosz (*1792-+1828) és
Dimitriosz (*1793-+ 1832) Ipsilanti állt. A görög szabadságharcosok Alexandrosz
Ipsilanti herceg vezetésével fellázadtak a török uralom ellen. 1821.március 7-én
Ipsilanti bevonult Moldva fővárosába Iasiba. De csapata vereséget szenvedett. Ö
maga Magyarország területére menekült, ahol
Klemens Wenceslas Lothar von
Metternich (*1773-+ 1859) akaratából 7 évig sínylődött Munkács várában. Öccse
Dimitriosz Ipsilanti még abban a hónapban a Peloponnészosz félszigetén fekvő
Moreában robbantott ki felkelést. A felkelők elfoglalták a félsziget nagyobb részét,
flolttája pedig megszerezte a tengeri fölényt. A török megtorlás - a kivégzések
tömege - nem ért célt, a felkelés átterjedt Közép- és ÉszakGörögországra, valamint

több szigetre. 1821 őszén bevették Tripoliszt és Athént. 1822-ben lezajlott török
mészárlás kiváltotta az európai szolidarítást, mely újabb lökést adott a török ellenes
mozgalomnak. A mészárlásra válaszul Konsztandinosz Kanarisz (*1790-+ 1877) Hiosz
kikötőjében gyujtóhajóval felrobbantotta a török flotta vezérhajóját és a keletkezett
tűzben csaknem az egész török hajóhad elégett. A hadieseményekkel párhuzamosan a
felszabadított területeken először helyi képviselő-testületek alakultak, majd
Epidauroszban összeült az első nagygyűlés, amely 1822.január 13-án kikiáltotta
Görögország függetlenségét, és létrehozta az első országos hatáskörű kormányt. A
meggyengült Görögországra támadt 1825-26-ban az egyiptomi Ibráhim pasa (*1789+ 1848) és Morea jelentős részét és Athént visszafoglalta. Görögország sorsát végül is
a nagyhatalmak navarinoi ütközete (lásd X.20.) döntötték el. Nagy-Britannia,
Franciaország és Oroszország tengeri flottája 1827.október 20-án. navarino előtti
öbölben elsülyesztette az egyiptomi-török flotta háromnnegyed részét. A görög szab
adságharc végét 1829-ben a drinápolyi béke zárta le, mely szerint a vesztes
Törökország
gyakorlatilag
elismerte
Görögország
önállóságát.
Görögország
függetlenségét a londoni jegyzőkönyv deklarálta 1830.feruár 4-én, amelyhez 1832ben a Porta is csatlakozott .. (Révai NI.8k.713 o., MNL.8k.777 o.)

FRANTI5EK BENDA *17ü9.NüVEMBER 22. A KERESZTELÉS NAPJA-

+ 1786. MÁRCIUS 7.
Cseh hegedűművész. Georg Anton Benda cseh zeneszerző (* 1722+ 1795) bátyja. 1726-30 között Bécsben élt, majd Varsóba költözött.
1733-ban Drezdában és Neu-Ruppinban Frigyes porosz trónörökös később mint II.Frigyes porosz király (ur.1740-86.) - zenekarának
volt a tagja, i77i-től i786-ig pedig a zenekar hangversenymestere
Berlinben. Benda különösen dallamgazdag adagio játékáról volt
híres, iskolateremtő hegedűs volt. Számos hegedűszontátá,
hegedűversenyt
és
szimfóniákat
írt.
(Brockhaus: Zenei
L.1983.1k.171 o., MNL.3k.586 o.)

BIBLIA VAGY SZENTÍRÁS
A zsidóság és kereszténység szent
iratainak gyűjteménye a biblia. A
keresztények a bibliai könyveket Óés
Újtestamentumra osztották. Az
.J
W
Ótestamentum vagy Ószövetség
~
II n
(vagy
Mózes öt
UI ~
könyve,
avagy
">
Tóra) tartalmazza
mindazokat
az
iratokat, amelyek
Istennek a zsidó
kötött
néppel
szövetségére
vonatkoznak. Az Újtestamentum vagy Újszövetség pedig annak az iratgyűjteménye,
melyet Jézus Krisztus kötött valamennyi néppel. A Biblia aKorántól eltérően nem
egyetlen könyv, hanem különböző szerzőktől származó írások gyűjteménye, melyek
több évszázad során készültek. A zsidók és a protestánsok 39 könyvet tartanak az
Ótestamentum részének. Ehhez a katolikusok még a görög fordítású Bibliából
származó 6 írást tesznek hozzá. Az Ótestamentum könyvei többségükben héberül, kis
részben görögül és arámi nyelven íródtak. Az Újtestamentum görögül íródott. A Biblia
a Kr.e.XIILszázadban Mózes (lásd IlL 11.) pusztai vándorlásával kezdődik és a
babiloni fO,Qság idején és a zsidó vallás kialakulásakor nyerte el végleges formáját a
Tóra. Az Uj szövetség 27 könyvében az időszámítás első két keresztény generációja
adott tanúbizonyságot Krisztusról és egyházának születéséről. A Biblia terjesztésére lehetőleg a föld minden népe között - 1804.március 7-én alakult meg az első Brit
és külföldi bibliaterjesztő társaság Londonban. (Larousse i991.ik.322 o.,Révai
N1.3k.281 o.)

-

AQUINÓI SZENT TAMÁS *1224-1226. - +1274.MÁRCIUS 7 .
. _... _..._.

Itáliai filozófus, teológus. Albertus Magnus (lásd XI.15.) tanítványa,
a skolasztikus filozófia és teológia legkiemelkedőbb alakja. Monte
Cassino bencés kolostorában nevelkedett, 1239-től
ILFrigyes (ur.1198-1250) által alapított nyitott
szellemiségű
nápolyi egyetemen
tanult.
Ott
ismerkedett meg görög és muszlim szerzők latinra
fordított munkáival.
1244-ben lépett be a
Domonkos-rendbe.
Filozófiai érvekkel kívánta
alátámasztani a teológiát. Arisztotelész (*Kr384+Kr.e.322) filozófiáját egyesítette az egyházi
tanokkal, megalkotva a középkor legátfogóbb filozófiai rendszerét, melynek alapjává az istenfogalmat tette. Rendszerében a hit
megelőzi a tudást, a filozófia a teológia szolgálója. Művei négy csoportra oszthatók. Az
első csoportba két összegző jellegű teológiai munkája sorolható: a Summa contra
gentiles (1259-65) és a Summa Theológiae-(1266-74). Filozófiai műveiben fejtette ki
a hit és tudomány viszonyáról, valamint az ismeretszerzés módjáról a véleményét. A
Summa contra gentiles a keresztény vallás apológiája. A muszlimokat, zsidókat és
eretnekeket térítő szerzetesek használatára szánt kézikönyv. Négy könyvében Isten
létét és tulajdonságait, Isten teremtő tevékenységét és teremtményei hez való
viszonyát, etikai kérdéseket, a szentháromság, valamint a szentségek és az örök élet
tanait tárgyalja. A Summa theologica című befejezetlenül maradt háromrészes műve a
keresztény tanítás szintézise. Isten, ember, etika, Krisztus és az örök élet záloga
elmélkedéseinek tárgya. A második csoportban az Ó- és Újszövetséget látja el
magyarázatokkal. A művek harmadik csoportja vitára bocsátott kérdéseket taglal,
mely az egyetemi oktatás részét képezi. 19 teológiai-filozófiai kérdéseket tárgyaló
műve ismert. A negyedik csoportot a vitairatok és értekezések alkotják.
Legjelentősebb ezek közül Az értelem egysége és A világ örökkévalóságáról írt
munkája. A De veritate a hit és tudomány viszonyának elemzése Arisztotelész és
Augustinus (*354-+430) gondolatainak felhasználásával készült. A tomizmus néhány
állítását az egyház forradalminak minősítette. Etienne Tempier püspök 219 tételét
elitélte 1270-ben és 1277-ben, de XXIIJános pápa (lásd XII.4.) 1323.július lB-án
szentté, V.Pius pápa (1566-1572) pedig 1567-ben egyházdoktorrá avatta. Tudásának
sokoldalúsága,
gondolkodásának
magas
röpte,
kifejezéseinek
pontossága,
tudományának népszerűsége miatt megszerezte az egész keresztény világ csodálatát.
(Larousse 1991.1k.139 o., MNL.17 k.139 o.)

AMADEO ROlDAN

*1900.JÚNIUS 12. - +1936.MÁRCIUS 7.

karmester, zeneszerző. Ahhoz a
muzsikusok csoportjához tartozott, akik a
modern jazz új játékmódját, a bebop-hoz kapcsolódó
irányzatát az afro-cuban jazz kialakulását elősegítették.
Ebben az afro-cuban jazzben a latin-amerikai zene dallams főképp ritmusvilága ötvöződik a jazz elemeivel. Az ő
nevéhez fűződik az afrikai ritmus bevezetése a szimfónikus
zeneirodalomba. Ezt tükrözik leghíresebb művei, mint pl. a
La rembambaramba címűbalettje, mely 1928-ban született,
Vonósnégyese, melyet 1930-ban alkotott, vagy a Ritmica V című zenekari műve.
Kubában zenei intézmények, különböző szintű iskolák, színházak, koncerttermek,
zenei versenyek viselik nevét. (Internet http://chevalierdesaiintgeorges, homostead.
Kubai

hegedűművész,

kísérletező

MILLARD FILLMORE *1800.FEBRUÁR 7. - +1874.MÁRCIUS 7 .
.
~~ ~

Amerikai politikus. Mint szegény farmer fia küzdötte fel magát. Előbb
lapszerkesztő és 1823-tól ügyvéd volt, majd a Whig Párt egyik vezető
személyisége, képviselője a New York állam törvényhozásában és a
Kongrtesszusban. A képviselőháznak 1833. óta volt a tagja, 1848-ban
alelnök lett. 1848-49-ben New York állam számvevőjeként létrehjozta
azt a pénzügyi rendszert, amelyet később a republikánusok az egész
országra kitejesztettek. 1849-50-ben az USA alelnöke volt. 1850-ben
Zachary Taylor (lásd XL24.) elnök váratlan halála után az USA 13-ik
elnöke lett és volt 1853-ig. Elsősorban arra törekedett, hogya déli és
északi államok közötti nagymérvű ellentéteket elsímítsa. Henry Clay
(lásd VL29.) és Daniel Webster (lásd 1.18.) által indítványozott kompromisszumok
elfogadtatásával sikerült is a kitörőfélben lévő polgárháborút elodáznia. Kormánya
felszólítására Törökország elengedte kényszerlakhelyéről Kossuth Lajost (lásd III.20.),
akit az USA-ba érkezésekor - 1852.januárban - ő is fogadott. Pártjában elvesztette
népszerűségét, így nem jelölték a következő választásra. (Révai N1.7k.501 o.,
MNL.8k.18 o.)

DOUGLAS JOSEPH CARDINAL

*1934.MÁRCIUS 7.

Kanadai építész. Indián apa és német
gyermeke. Alberta tartomány
Szent József gyermeknevelő intézetében
nevelkedett. 1952-ben kezdte meg
«
tanulmányait
a
British
építészeti
o::
Columbia-i
Egyetemen
és
Texas
:;;;
o::
Építészeti Főiskoláján fejezte be 1963ban. Megtervezett épületei idomulnak
földrajzi környezetükhöz, nem hivalkodóak, mégis különlegesek. Nevéhez fűződik többek között a Red Deer-i Szűz Mária
templom tervezése, melyhez - állítólag - a világon először vett computert igénybe. Az
ő tervei alapján készült el a Civilizáció Múzeumának épülete Gatineau-ban és a
washingtoni Indián Kultúra Múzeuma, az első Kanadai Nemzeti Egyetem épülete
stb.(Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/
Saskatchewan
Regina
városban
Douglas_Cardinal)
ápolónő

LJ

LJ

ZANOBI MACHIAVELLI
New zealand
CHRISTMAS

1975
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*1418. - +1479.MÁRCIUS 7.

Olasz festő. Eredeti neve - feltehetően - Jacopo Machiavelli.

UITZ BELA *1887.MÁRCIUS 8. - +1972.JANUÁR 26.
~

Magyar

festő.

Mint lakatos 1908-ban ösztöndíjjal iratkozott be a
Főiskolára, ahol Balló Edénél (*1859-+ 1936) és
Ferenczy Károlynál (lásd 11.8.) tanult. 1912 után alakult ki
művészetének sajátos formanyelve. Korai posztimresszionizmushoz
közeli szénrajzai után, mint pl. Anya gyermekével, az 1910-es évek
közepétől erőteljes vonalkezelésű, kuboexpresszionista tusrajzokat
készített. Olaszországi tanulmányútját az I.világháború kitörése
szakította félbe. 1915-ben csatlakozott a Tett című folyóirat köré
csoportosult fiatalok antimilitarista értelmiségi köréhez. 1916-ban
grafikai műveivel szerepelt a San Francisco-i nemzetközi kiállításon, ahol aranyérmet
kapott. Művészetét abban az időben a dinamikus szín- és formakompozíciók keresése
jellemezte. A Tanácsköztársaság idején a
Művészeti Direktórium tagja, a Proletár
Képzőművészeti Tanműhely vezetője vo/t.
Ismertek akkor készült plakátjai, mint pl.
Vörös
katonák
előre'
A
Tanácsköztársaság bukása után börtönbe
került, majd Bécsbe emigrált, ahol
együtt
dolgozott
Kassák
kezdetben
III.21.).1921-ben
Lajossal
(lásd
Moszkvában erősen hatott rá a régi orosz
ikonfestészet és a konstruktívizmus, fő/eg
Alexander
Mihájlovics
Rodcsenko
(*1891+1956) művészete. Ott készült az
Ikonanalízis-sorozata 1922-ben. 192224-ben
Párizsban
Komját
Aladárral
(*1891-+1937) közösen Egység címmel
szerkesztett folyóiratot, és Martel álnéven
Ott
készítette
egyik
dolgozott.
nagyjelentőségű
alkotását,
a
14
erejű
rézkarcból
álló,
szuggesztív
kompozícióját,
az
angol
takácsforradalmat ábrázoló General Ludd
című
sorozatát. 1926-tól 1970-ig a
Szovjetunióban élt ahol monumentális
falfestési
feladatokkal
foglalkozott.
Moszkvában a Felső Iparművészeti Intézet festészerti karának dékánja volt. Később Kirgiziában murális alkotásokat festett.
1938-ban koholt vádak alapján letartóztatták. 1939-től kapcsolódott be újra a
művészeti életbe. 1970-ben hazatelepült és a színelméletre és az aranymetszés
szabályaira vonatkozó problémákkal foglalkozott. Sokoldalú művészi tehetség volt, a
kertművészettel,
festészeten kívül
foglalkozott építészettel,
zene-elmélettel,
irodalomkritikával és esztétikával. (Műv.L.1968.4k.605 o., Új Magy.L.1962.6k.540 o.,
MNL.17k.868 o.)
Képzőművészeti

GYARMATHY TIHAMER *1915.MÁkCIUS 8. Magyar festő. 1933-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskolán
tanult. Tanárai Vaszary János (*1867+ 1939) és Kandó László
(*1880-+ 1950)
voltak.
1937-38-ban
Olaszországban, Svájcban, Franciaországban és
Németországban járt tanulmányúton. Az Európai
Iskola tagja volt. Absztrakt konstruktívista képei
az
Európai
Iskola
kiállításain
1945
után
1940-50-es években
lírai
vagy
szerepeltek.
szürrealista nonfiguratív képeket készített. Ezek
Ft
12 M.AGYAR PO.$."ffi ~~.GYAB.~.RSZa~ 65" közül való a Fekete vörös, Kompozíció, Kék sárga,
Földanya. Festményeken kívül grafikákat és fotókat
is készített, sőt épületdekorációs feladatokkal is foglalkozik. Műveit a hazai számtalan
kiállításon túl kiállíották Milánóban és Belgiumban is. (Műv.L.1966.2k.312 o.,
MNL.8k.920 o.)
GYAR MATHY T.: Játékemlékek

.

VAINÖ VALDEMAR AALTONEN

*1894.MÁRCIUS 8. - +1966.MAJUS

30.
Finn szobrász. A modern finn szobrászat legjelentősebb
egyénisége. Előbb festészettel foglalkozott, majd szobrászatot
tanult avesterholmi kőfaragóiskolában. Főként szobor-portrékat,
eszményi fejeket és emlékműveket készített bronzból, gránitból és
márványból. Jelentősebb művei: Paavo Nurmi szobra, Jan Sibelius
portrészobra és a Béke-szobor. 1937-ben a párizsi világkiállításon
nagydíjat kapott. (Műv.L.1965.1k.12 O., MNL.1kA o.)

NEMZETKÖZI NŐNAP MÁRCIUS 8.
1910.március

8-án a koppenhágai nemzetközi szocialista
elara Zetkin (lásd VII.5.) javaslatára úgy
határozott, hogy ezt a tavaszi napot a nők egyenjogúságának
kivívásáért folytatott harc napjává, nemzetközi nőnappá kell
nyilvánítani, annak emlékére, hogy 1857.március 8-án New
Yorkban 40.000 textil- és konfekcióipari munkásnő lépett
sztrájkba béregyenlőségértés munkaidő csökkentésért. Magyarországon 1914.március 8-án volt először ünnep ez a nap. (Évfordulók 74.,'80.39
o.)
nőkonferencia

LOUIS HECTOR BERLIOZ *18ü3.DECEMBER 11. - +1869.MÁRCIUS
8.
Francia zeneszerző. 1826-ban szülői akarat ellenére az
orvosi egyetemről a párizsi Kozervatóriumba iratkozott át.
Ludwig van Beethoven (lásd III.26.) szimfóniái nyomán
indult el zeneszerzői pályáján. 1825-ben már megírta és
előadta
a zenekíséretes miséjét. 1830-ban elkészült
legjelentősebb műve a Fantasztikus szimfónia, és ugyanebben az évben kantátájával elnyerte a
Római
Díjat.
1839-ben
a
párizsi
Konzervatórium könyvtárának őre, majd
könyvtárosa volt 1869-ig. Párizsban egész
életében nem tudott rendkívüli tehetsége
1842-67 között
igazán érevényesülni.
Németországban,
Ausztriában,
Oroszországban és Angliában mutatta be
műveit. Törekvései hazájában is csak halála után találtak követőkre. Bátor, eleven, forradalmi szellemű muzsikus volt.
Szélsőséges
hangulatai
és
kiegyensúlyozatlan
idegrendszere
befolyásolták
művészetének kicsiszolódásában. Operái, oratóriumai, nyitányai és szimfónikus
költeményei a mélyérzésű költőt ismertetik meg a hallgatóval. A tiszta művészet
igazlelkű és megingathatatlan harcosa, a haladó szellem meg nem alkuvó
forradalmára volt. Eredeti egyéniségével, eszméivel és harcias modorával Liszt
Ferencet (lásd X.22.) is meghódította, aki mint önzetlen barátja igen sokat tett Berlioz
hírnevének növelése érdekében. Budapesten 1846.február lS-én vezényelte
bemutatóját.
(Brockhaus: Zenei
szerzeményének
a Rákóczi induló na k
L.1983.1k.184 o., Falk G.:Zenei kis L.1938.96 o., MNL.3k.696 o.)

FRANCO ALFANO *1876.MÁRCIUS 8. - +1954.0KTÓBER 27.

ITALIA

Olasz zeneszerző és zongoraművész. A nápolyi, majd a lipcsei
Első
nagy
sikerét
Lev
konzervatórium
növendéke
volt.
Tolsztoj :Feltámdás című regényéből írt négyfelvonásos operájával
aratta. A bolognai, majd a torinói konzervatórium tanára 1929-39
között, majd 1947-től 1950-ig igazgatója volt. 1940-42-ben a
palermói Teatro Massimo intendánsa. Puccini Turandot című
befejezetlen operáját zárójelenettel egészítette ki. Szerzeményei
szimfóniák és vonósnégyesek. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.36 o.,
MNL.lk.472 o.)

HELENA BOUCHER *1863.MÁRCIUS 8. - +195ü.JULIUS 24.
Amerikai pilótanő. A Caudron Rafale nevű repülőgépe
1934.november 30-án
egy
erdőben
lezuhant.
(Kanadai L.)

RÁKOSI MÁTYÁS *1892.MÁRCIUS 8. - +1971.FEBRUÁR 5.
Magyar politikus. Eredeti családi neve Rosenfeld volt. A Keleti
Kereskedelmi Akadémián szerzett okievelet 1912-ben. 1912-14-ben
Hamburgban
és
Londonban
dolgozott
ösztöndíjasként. Az Lvilágháború alatt 1915-ben
orosz hadifogságba esett, ahonnan 1918-ban tért
haza.
1918.novembertől
a
Kommunisták
Magyarországi Pártjának tagja, majd 1919-ben a
és
a
tanácsköztársaság
idején
népbiztos
Kommunista Internacionálé egyik titkára volt.
1920-ban Moszkvába távozott, ahonnan
.
1924.decemberben tért vissza
"
illegális
pártmunkára.
1925
szeptember 22-én letartóztatták
és
1935.februárban
életfogytiglani fegyházra ítélték.
De 15 év után az 1848-as
honvéd zászlókért cserébe - a
, _... - - - - - Ribbentrop-Molotov
paktum
alapján - szabadult és 1940-ben
a Szovjetunióba távozhatott, ahol a magyar kommunista emigráció első számú
vezetője volt. 1945.januárban tért ismét haza és a Magyar Kommunista Párt főtitkára,
majd miniszterelnök-helyettes és államminiszter lett. Sikerült kulcsszerepet játszania
a magyar demokrácia felszámolásában. Irányította az Államvédelmi Hatóságot, döntő
szerepe volt a koncepciós perek megszervezésében és a törvénysértésekben. 1948-tól
teljhatalmú vezér volt. A realitásokat figyelembe nem vevő gazdaságpolitikája is
1951-ben a jegy-rendszerhez vezetett. A személyi kultusza töretlenül nőtt és 1952ben a Minisztertanács elnöki posztját is átvette. Sztalin halála után újfajta utasítások
Imrének kellett átadnia a
érkeztek Moszkvából és 1953.júliusban Nagy
miniszterelnöki széket. Együttműködésre nem volt alkalmas, felelősséget másra
hárítva 1956.júliusban leváltották és engedték "békésen" távozni a Szovjetunióba.
1962-ben zárták ki a Magyar Szocialista Munkáspártból, de lényegében
száműzetésben élt Gorkijban haláláig. Hamvait Budapesten temették el. (Larousse
1994.3k,424 o., A XX.Század Kr.1994., MNL.15k.296 o.)

MÓNUS ILLÉS *1888.MÁRCIUS 8. - +1944.NOVEMBER 3.

.

.

Orosz származású magyar szociáldemokrata politikus. Eredeti neve
Brandstein volt. Az oroszországi pogromok elől menekülő zsidó család cipőfelsőrészkészítő fia volt, aki már tanonc
idejében bekapcsolódott a szociáldemokraták
vezette mozgalomba. A Tanácsköztársaság
idején jelentős feladatokat vállalt magára, majd
annak bukása után a Magyar Szociáldemokrata
Párt vezetésében dolgozott a kommunista
befolyás ellen. Nagyemberismerete széles körű
műveltséggel párosult. 1944-ben a Gestapo az
elsők között tartóztatta le, de sikerült megszöknie október lS-én. Később a nyilasok
elfogták és a Duna parton lötték agyon. (Évfordulók '86.83 o., MNL.13k.284 o.)

GRÓF FERDINAND VON ZEPPELIN *1838.JÚUUS 8. -

+1917.MÁRCIUS 8.
Német
katonatiszt,
nagyiparos, léghajótervező és -építő. Számos
jelentős
katonai
és
fontos
beosztás
diplomáciai megbízás
megbízatások
után,
idejét
1891-től
a
merevített
vázas,
kormányozható léghajó
tökéletesítésének szentelte. 1895-ben kapta meg a szabadaimat "Iégi uszálykaraván"
találmányára. 1898-ban egyesületet alapított a léghajózás támogatására, majd
pontonokon úszó szerelőcsarnokot épített a Boden-tavon. Óriási erőfeszítések árán,
számtalan kudarc után végül is siker koronázta próbálkozásait. Schwarz Dávid (lásd
1.13.) terveinek továbbfejlesztésével sikerült merev testű kormányozható léghajót
építenie. Első merev testű léghajója, az LZ1, 1900.július 2-án emelkedett a levegőbe
és a Boden-to feletti próbaúton 31 km/óra sbességet tudott elérni. Ezt követte 120
továbbfejlesztett léghajó gyártása. 1907-ben csatlakozott hozzá Hugo Eckener (lásd
VIII.10.), aki fő munkatársa lett. 1910.június 19-én helyezték az első utasszállító
léghajót üzembe. Az !.világháborúban felmerülő feladatok ellátására akarták
hasaználni, de lassúsága és gyenge manőverezőképessége miatt alkalmatlannak
ítélték. A háború után a polgári személyszállítás került előtérbe, de Zeppelin már nem
érhette meg léghajójának sikereit, amikor a legkorszerűbb tipusokkal a Föld körüli
utat, menetrend szerinti utazásokat tettek. Halála után - 1924.októberében Eckener
vezetésével 79 óra alatt - léghajója átrepülte az Atlanti Óceánt. 1937-ig még részt
vett a rendszeres légiforgalomban is. A Zeppelin-korszaknak néhány tragikus baleset,
de döntően az LZ 129 "Hindenburg" 1937.május 6-j pusztulása vetett véget.(Larousse
1994.3k.1166 o., Révai N1.19k.669 o., MNL.18k.826 o.)
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CORNELIUS MEDREA *1888.MÁRCIUS 8. - +1964.JÚLIUS 25.
Román szobrász. Budapesten a Képzőművészeti Főiskolán, és
Zala György (*1858-+1937) műhelyében, később, 1912-től
Bécsben, majd Németországban tanult. 1914-től Bukarestben
élt ahol George Co~buc költő és műfordító (*1866-+ 1918)
révén bekerült az irodalmi- és művészvilág ba. Számos román és
külföldi művész többek között Enescu és Victor Hugo szobrát
készítette el. A Velencei Biennálén és más külföldi tárlatokon
több alkalommal mutatta be alkotásait. 1939-1964. között
szobrászatot tanított a bukaresti Szépművészeti Akadémián.
Művei figurális kompozíciók, mellszobrok, reliefek voltak.
Amikor az emberi arcot megformázta természetes módon, optimista szemlélettel egy eszményt fejezett ki. Alkotóművészetét több hazai és
nemzetközi kitüntetéssel ismerték el: (Műv.L.1967.3k.279 o., Internet:http://)
www.artnet.com/library/. ......• ici.ro/romania/encultura/p
)

EMILY PERKINS BISSE L

*1861.MÁJUS 31. - +1948.MÁRCIUS

8.
Amerikai ügyvéd, szociális munkás. 15 éves volt, amikor egy vasárnapi iskolai
kirándulás során szembesült a nyomorral. Ekkor kötelezte el magát a szociális
munkának. 1883-ban pénzt szerzett egy presbitériánus misszió számára
Wilmington külvárosában élő bevándorolt malomipari munkások számára. 1889ben ifjúsági klubot alapított a lézengő fiatalok számára. Ezt fejlesztette tovább a
város olaszok lakta területeire is. Tekintélyét 1907-ben a
tuberkulózis elleni harca alapozta meg. Az ehhez szükséges anyagi
alapot - dániai mintára - karácsonyi bélyegek kibocsájtásából, és
azok értékesítéséből tervezte fedezni. Ehhez támogatást kapott az
Amerikai Vöröskereszttől és 50.000
bélyeg forgalmazása
tekintetében a Postától. Elgondolása komoly eredményt hozott, így
az évről-évre megismételt akció tette lehetővé, hogy Wilmington
közelében egy TBC szanatórium felépülhetett. A betegség elleni
harcot szolgálta az 1919-ben Delawarban először megnyílt óvoda,
mely a játékon túl ingyenes tej-állomásként is működött a
gyermekek számára. Ezen túlmenően a gyerekek, és a szülők részére felvilágosító tanfolymok helyszínéül is szolgált, az Állami Egészségügyi
Bizottság szakmai támogatásával. Egész életében küzdött a gyermek-munka ellen
és
a
női
választójog
megszerzéséért.
(Internet:http://www.lbarts.ucok.
edu/history ........ , hsd.org.jDHE/ DHE......... )

AGNES MIEGEL * 1879.MÁRCIUS 9. Német költőnő. Kereskedő családból származott, ahol színvonalas
német-porosz nevelésben részesült. 1920-26 között egy keletporosz újság szerkesztője volt Königsbergben. Jelentő porosz
költőnő,
aki hűen adja vissza környezete életét, gondjait,
történelmét. Nagy mesélőkedvű lírikus. Balladái olykor búskomor
hangulatot árasztva nagy hatást gyakorolnak az olvasóra.
(Meyers:Handbuch 1964.)

UMBERTO SABA *1883.MÁRCIUS 9. - +1957.SZEPTEMBER 26.
Olasz költő. Eredeti neve Umberto Poli. Önkéntes katonai
szolgálat után, tanulmányait abbahagyva egy trieszti
kereskedőházban dolgozott. Első verses kötete 1911-ben
jelent meg. Az I.világháború után vásárolt egy antikváriumot
megélhetése biztosítására. Az 1920-as években már ismert
költő volt. Az olasz klasszikus költŐi hagyományok folytatója,
de nem konzervatív költő. Egyéni hangját a jellegzetes trieszti
környezet is gazdagította. 1921-ben jelentette meg antikváriuma kiadásában mintegy 20 év költői termését tartalmazó Daloskönyvet. Zsidó
származása miatt az 1930-as évek végén menekülnie kellett és a német megszállás
alatt a firenzei partizánok bújtatták. A II.világháború után tért vissza Triesztbe.
Versei ben a XX.századi ember benső életét, szorongásait fejezi ki. A Daloskönyv
története és krónikája című kötetében, mely 1948-ben jelent meg, saját verseit
kommentálta. Ez a kötet tartalmazza a háborús verseit is. Betegsége - depressziója miatt az 1950-es években elszigetelődött, majd 1956-ban Goriziában telepedett le.
Befejezetlen maradt az 1953-ban írt Ern es to című regénye. (Világir.Kisencikl.
1976.2k.284 o., MNL.15k.698 o.)

FRANCISCO BAYEU y SUBlAS *1734.MÁRCIUS 9. + 1795.AUGUSZTUS 4.
Spanyol festő, Francisco José de Goya
(lásd IV.16.) sógora. Anton Raphael
(*1728-+ 1779)
együtt
Mengsszel
falképeket festett a madridi királyi
palota
számára.
Kiválóak
Szent
Eugéniusz életéből vett jeleneteket
ábrázoló freskói a toledói dóm sekrestyéjében. (Műv.L.1965.1k.182 o., MNL.3kAOO o.)

PEDRO ALVARES CABRAL *1468. - +1526.
Portugál hajós. Nemesi családból származott, apja ~ királyi udvar szolgálatában állt.
Körülményeinek megfelelően kitűnő képzést kapott. Több ny.elvet beszélt, fizikát,
geometriát, matema.tikát, csillagászatot és térkép.észetet tanult. L (Szerencsés)
Manuel (uralk.1495-1521.) portugál király az india'j Kálikutba küldte, ezért kinevezte
az expedíCió tengernagyává. A 13 hajó, 1200 főnyi legénységge~ Cabral vezetésével
lS00.már'cius 9":'én indult el Liszabonból India felé. Az expedíció azonban nem keleti,
hanem' n'yugati irányba indult el és így egy hónap alatt - 1500.április 22-én - kikötött
az első haja Dél-Amerika partján, és ff kikötőt Porto Seguronak, a birtokba vett terüle-

tet pedig, melyet ma Brazíliának hívnak Terra da Vera Cruz-szigetnek nevezte el, és
Portugália számára elfoglaltnak nyílvánította. A birtokbavétel alkalmából keresztet
emeltek vallásos kötelezettségeiknek megfelelően. M~jus 3-án folytatták kelet felé
útjuka~, és megkerülve a Jóreménység fokot, egy vihar következtében 4 hajójuk
ejt:ünt: A m~gmaradt hajókkal szeptember B-án eljutotta.k Calcuttáqa (Kálikutba). Ott
ö$szeQtköz~!?be kerültek a moszlim kereskedőkkel és 10 hétbe telt, amíg hajóikat
rii.~grakatl:latta bo·rssal. A helyi lakosok felbőszülve megölték 40 emberét, melyre
váiasi~1 Ő~··lerom~oltak néhány idegen hajót és megöltek 600 helyi. embert, majd
ri}~gostr.ori:iolták . a v~rost. Tovább hajózva Cochinban kedvező kereskedelmi
sierződés.ei révén. d~s rakománnya.l elhagy~k. Indiát és Moz;:lmbik érintésével
1501.Jú'nius 23-án tértek. vssza Liszabonba, mindössze 4 hajóval és 5 felfedező
tá.rsávaf: . (l.,arousse . 1991..1k:4'24 o., Révai NIAk. 200 o., MNLAk.519 o.,
Inter~~t: htt.p://theprr.a~~ki(1Q .com!
, ucalgary .ca/
, elzabethan-era .org. uk!.)

SZPUTNYIK - 4 t . SZ.OV.JET ŰRHAJ9·
A Szovjetqnió a IV .. űrhajójával egy kutyát indíott a. világűrbe
1961.március 9-én. Még azon. a napon a kiskutya, kabinjában
egészségesen föld~t ért:. (A XX.század. Kr.1994.)

FRIEDERICE CAROLINE NEUBER *1697.MÁRCIUS 9. +1760.NOVEMBER 30.
Német színésznő, színigazgató. Leánykori neve Friederice Caroline
Weissenborn. 1717-től Christian Spielberg, 1722-25 között Karl
Caspar Haack véndortársulatában játszott. Johann Neuber szinész
felesége lett, majd 1727-ben férjével saját társulatot alapított és
LFrigyes Ágost szász választófejedelem (*1670-+ 1733) engedélyével
a lipcsei húsvéti vásáron léptek fel. 1727-től lipcsei udvari színésznő
volt. Az irodalomtudós Johann Christoph Gottsched (*1700-+1766)
segítségével
1727-41között
színigazgatóként
igyekezett
szabályozni a német színjátszást. A rögtönzött és gyakran
közönséges vásári komédiát megszüntette, és a francia klasszikus
minták közvetítésével a kötött szövegű drámát vezette be. Közös
munkájuk a modern német színjátszás kezdete. Neuber a rendszeres német
színjátszás megalapítója, az irodalmi dráma maghonosítója volt hazája színpadán.
1740-41-ben társulatával Oroszországban játszott. 1748-ban nagy sikerrel mutatta be
Gotthold Ephraim Lessing :A fiatal tudós című vígjátékát. 1753-56 között Bécsben
játszottak. Gondosan ügyelt társulata színészi és erkölcsi fegyelmezettségére, és ezzel
sokat tett a színészek elismertetéséért. A harmadik sziléziai háborúban elhagyatva és
nyomorban halt meg Drezda ágyúzásakor. Csak 100 év múlva kezdte méltatni a
német színháztörténet. (Színházi Kis1.1969.317 o., MNL.13k.737 o.)

LÁNYI SÁMUEL

*1791. - +1860.MÁRCIUS 9.

Magyar vízépítő mérnök, festő és rajzoló. Vízépítő mérnöki
oklevelét 1823-ban szerezte a pesti Mérnöki Intézetben.
Mérnöki tevékenység ét Nógrád vármegyében kezdte, majd a
dunai térképészetnél folytatta. Ott a XIX.század első felének
legnagyobb elméleti és gyakorlati tudású geodétája és vízépítő
mérnöke - Huszár Mátyás (*1778-+1843) - mellett dolgozott.
Részt vett - annak helyetteseként - a Dévény től Péterváradig
terjedő Duna-szakasz felmérésében.
Vezette a Tisza és
mellékfolyóinak feltérképezését is. - Aktív részt-vevője volt az
1848-as szabadságharcnak. Annak leverése után a Balassi. uradalom alkalmazta, uradalmi mérnök volt. Az 1830-as évektől
kedvtelésből kezdett festeni. Barabás Miklós (lásd 11.10.) baráti
tartozott.
Tájképei
friss,
közvetlen
köréhez
természetszemléletéről tanúskodnak. Arcképeket is festett. Híres műve az 1840-ben készült Jakobinus-sapkás önarcképe. Mocsáry: Nógrád
várrmegye leírása című műve részére több rajzot is készített. (Műv.L.3k.23 o.,
Internet: htppj/mek.oszk.hu ..... )

SAINT DOMINICUS SAVIO
+1857.MÁRCIUS 9.

* 1842.ÁPRILIS

2. -

Olasz szent. Egy patkolókovács és egy varrónő
tízgyermekes családjának egyik tagja. Már 5 éves
korában ministráns fiú volt. 12 éves korában határozta el,
hogya papi pályát választja élethívatásának, ezért
szónoklástant kezdett tanulni. Időközben megbetegedett,
ezért fel kellett adnia a papi pályáról szőtt álmait. Akkor
gyógyíthatatlannak hitt betegsége következtében 15 éves
korában meghalt. A ház, ahol felnőtt - Morialdoban - szociális gyermek-célokat szolgál. Mondionoban, - ahová szüleivel 10 éves korában
költözött - ma is látható apja vasüzlete és édesanyja szabó-műhelye. Síremléke a
Torino-j bazilikában van, életrajzírójának és tanárának - Szent Giovanni Don
Bosconak (lásd 1.31.) - síremléke közelében. (Internet: http://www.chatolicforum.com/saints ..... )

JOSEPH KARL BENEDIKT FREIHERN VON EICHENDORFF
*1788.MÁRCIUS 10. - +1857.NOVEMBER 26.
Német költő, elbeszélő. Jogot és
filozófiát tanult Halléban a korai
romantikus Friedrich Schleiermacher
(lásd 11.12.) és a természetfilozófus
Steffens, Heidelbergben Johann Joseph
von Görres (*1776-+1848) tanítványa
volt. Harcolt Nepoleon ellen. Versei a
'. Napoleon elleni háborúk idején békevégyát és háborúellenességét fejezik ki.
PI. Az új bajtársak,
Az éj nyugalma című
versei. 1816-31 között hivatalnok, majd 1844-ig Berlinben kormánytanácsos volt. A
művészettel összee~yeztethetetlen kispolgári élet-szemlélet kritikája a Van egy ország
kezdetű szonettje. Elete során a német romantika valamennyi irányzatával közvetlen
kapcsolatba
került. Romantikus
világnézetének,
költé-szetének
és
művészi
fejlődésének jellemző jegyeit azonban a heidelbergi romantikusok körében eltöltött két
év határozta meg. Itt ismerkedett meg a népdalgyűjtő Ludwig Arnimmal (*1781+ 1831) és Clemens Brentanoval (lásd IX.8.). Ettől kezdve élete végéig a népi nemzeti
romantika jegyében írt. Romantikus lírájának visszatérő témái a multat idéző
sejtelmes természeti képek, mint pl. A régi kert, Az este stb. Verseit többen
megzenésítették. Prózai művei közül legjelentősebb alkotásai a finom humorú Egy
(Világir.
naplopó életéből és Egy mihaszna életéből című kisregényei.
KisencikI.1976.1k.312 o.)

LEONARDO FERNANDEZ DE MORATIN *1760.MÁRCIUS 10. +1828.JÚNIUS 21.
Spanyol költő, drámaíró. Mindössze 19 éves volt,
amikor egy románcával az Akadémia második díját
elnyerte. 18D8-ban az ország királya, Joseph Bonaparte
(*1768-+1844) mellé állt, ezért nem sokkal később
emigrálnia kellett. Halála előtt visszatért Barcelónába,
kellett
menekülnie
de akkor a sárgaláz elől
Franciaországba.
Gazdag
életművére
a
műfaji
sokféleség a jellemző. Írt szatírákat, episztólákat, szonetteket és románcokat, ódákat és elégiákat valamint öt színművet. Jeles fordító is
volt. Ő az első a spanyolirodalomban aki Shakespeare-t eredetiből fordított.
(Világir.KisencikI.1976.2k.92 o.)

TARASZ HRIHOROVICS SEVCSENKO *1814.MÁRCIUS 9. +1861.MÁRCIUS 10.
Ukrán költő és festőművész. Jobbágycsalád fia. Gyermekkorában kondát örzőtt és
közben rajzolgatott. Földesura festőiskolába járatta, de közben irodalommal is
foglalkozott. Később barátai kiváltották a jobbágysorból. A szentpétervári művészeti
akadémián tanult. 1845-ben Kijevben telepedett le. 1846-ban belépewtt a Cirill-Metód
testvériség titkos politikai társaságba. A társaság tagjait, így őt is 1847-ben
letartóztatták Kijevben és a nála talált forradalmi versekért katonának sorozták be és
Orenburgba vitték, ahonnan 1857-ben szabadult. Orenburgi száműzetése alatt írt ver-

seit a Kazamatában című ciklusban adta közre, mely 1911-ben jelent meg. 1855-56ban orosz nyelven írt önéletrajz ihletésű elbeszéléseket Nescsasznij és Hudozsnyik
címmel. Szabadulása után 1858-ban Moszkvában, 1859-ben Szentpétervárott neves
írók ünnepelték. Engedélyt kapott, hogy Ukrajnába utazzék, de ott ismét
letartóztatták, majd Ukrajna elhagyására és Szentpéterváron való letelepedésre
kötelezték. Első nevezetes verseskötete a Kobzos, új korszakot nyitott az ukrán
költészetben. Végrendelet című verse a nemzeti himnusz rangjára emelkedett.
Mesterkéletlen népi hangja, a honi táj festői leírása, a nép életéből vett témái és
főként szenvedélyes szabadságszeretete folytán, gyakran Petőfihez hasonlítják.
Balladáinak témáit a jobbágyéletből és a történelemből vette. Festőként is a népélet
és a táj realista ábrázolója volt. Az ukrán nép mindmáig legnagyobb fiának, klasszikus
nemzeti költőjének és festőjének tartja. Kivánságára a Dnyeper partján, magas
dombtetőn
temették el. Kanyivi sírhelye nemzeti zarándokhely. (Larousse
1994.3k.584 o., Világir.KisencikI.1976.2k.320 o., MNL.16k.31 o.)

PABLO MARTIN MELITÓN DE SARASATE y NAVASCUÉZ
*1844.MÁRCIUS 10. - +1908.SZEPTEMBER 20.
Spanyol hegedűművész, zeneszerző. Már 12 évesen a spanyol udvarban
muzsikált. Az udvari sikerek után a párizsi Konzervatóriumban tanult
1856-59-ig. Külföldi hangverseny-kőrútja kiterjedt az európai és
amerikai városokra, de még eljutott a Távol-Keletre is. Budapesten
1886-ban hangversenyezett. A magasrendű virtuozitás minden
jellemzőjével rendelkezett. Intonációja kristálytiszta, technikája és
~~~~ tónusa varázslatos. A XIX.század egyik legnagyobb előadóművésze volt
és hozzájárult a spanyol szellem elterjedéséhez a nyugat-európai
zenében. Charles-Camille Saint-Saens (*1835-+1921) 1860-ban az ő
számára komponált 3 hegedű versenyt és a Rondo capricciosot, valamint
Édouard Victor Antoine Lala (*1823-+ 1892) 1873-ban a Symphoníe Espagnole című hangversenydarabat. Zeneszerzőként virtuóz technikájú hegedüdarabjai
közül a Cigánymelódíák című művében Szentirmay Elemér (*1836-+ 1908) a Csak egy
szép lány. van a világon .. című magyar nótájának dallamát dolgozta fel. (Larousse
1994.3k.552 o., Brockhaus:Zenei L.1985.3k.289 o., MNL.15k.796 o.)

JOSEPH KARL BENEDIKT FREIHERN VON EICHENDORFF
* 1788.MÁRCIUS 10. - +1857.NOVEMBER 26.
Német költő, elbeszélő. Jogot és
filozófiát tanult Halléban a korai
romantikus Friedrich Schleiermacher
(lásd II.12.) és a természetfilozófus
Steffens, Heidelbergben Johann Joseph
von Görres (*1776-+ 1848) tanítványa
volt. Harcolt Nepoleon ellen. Versei a
Napoleon elleni háborúk idején békevégyát és háborúellenességét fejezik ki.
PI. Az új bajtársak,
Az éj nyugalma című
versei. 1816-31 között hivatalnok, majd 1844-ig Berlinben kormánytanácsos volt. A
művészettel összee~yeztethetetlen kispolgári élet-szemlélet kritikája a Van egy ország
kezdetű szonettje. Elete során a német romantika valamennyi irányzatával közvetlen
és
művészi
kapcsolatba
került. Romantikus
világnézetének,
költé-szetének
fejlődésének jellemző jegyeit azonban a heidelbergi romantikusok körében eltöltött két
év határozta meg. Itt ismerkedett meg a népdalgyűjtő Ludwig Arnimmal (*1781+ 1831) és Clemens Brentanoval (lásd IX.8.). Ettől kezdve élete végéig a népi nemzeti
romantika jegyében írt. Romantikus lírájának visszatérő témái a multat idéző
sejtelmes természeti képek, mint pl. A régi kert, Az este stb. Verseit többen
megzenésítették. Prózai művei közül legjelentősebb alkotásai a finom humorú Egy
életéből
és Egy mihaszna
életéből
cím ű
kisregényei.
(Világir.
naplopó
Kisencikl.1976.1 k.312 o.)

LEONARDO
FERNANDEZ DE MORATIN *1760.MÁRCIUS 10. ,
+1828.JUNIUS 21.
Spanyol költő, drámaíró. Mindössze 19 éves volt,
amikor egy románcával az Akadémia második díját
elnyerte. 1808-ban az ország királya, Joseph Bonaparte
(*1768-+1844) mellé állt, ezért nem sokkal később
emigrálnia kellett. Halála előtt visszatért Barcelónába,
elől
kellett menekülnie
de akkor a sárgaláz
Franciaországba.
Gazdag
életművére
a
műfaji
sokféleség a jellemző. Írt szatírákat, episztólákat, szonetteket és románcokat, ódákat és elégiákat valamint öt színművet. Jeles fordító is
volt. Ő az első a spanyolirodalomban aki Shakespeare-t eredetiből fordított.
(Világir.KisencikI.1976.2k.92 o.)

MARCELLO MAlPIGHI *1628.MÁRCIUS 10. - +1694.NüVEMBER 29.
Itáliai
orvos, anatómus.A bolognai egyetemen szerzett 1653-ban
orvosi és filozófiai oklevelet A pisai egyetemen Giovanni Alfonso Borelli
itáliai fiziológus, természettudós (*1608-+ 1679) mellett tanított 165659
között.
A
bolognai
egyetemen
medicína-,
anatómia-,.
Fiziológiatanára, majd a messinai egyetem tanára volt 1667-ig. Edzt
követően visszatért Bolognába és orvosként dolgozott. Ő a
mikorszkópikus boncolástan megalapítója, ő használt legelőször
finomabb szövettani vizsgálatokhoz erős konvex lencséket 180-szoros
nagyítással. Így fedezte fel a kapilláris vérkeringést, a vese glomerulusait vagy
érgombolyagait, az emberi felhám sejtpótló mélyebb rétegeit, a rovarok
vizeletelválasztó készü/ékét és légcsöveit, valamint az embrionális fejlődés különböző
fázisait. Úttörő vizsgálatai amirígyek, tüdők, lép, idegek, agy, retina,
tapintótestecskék szerkezetéről maradandó értékűek. Művei összkiadásban Londonban
jelentek meg 1686-ban. 1691-től XII.lnce pápa (1691-1700) orvosa volt. (Révai
N1.13k.337 o., Larousse 1992.2k.797 o., MNL.12k.622 o.)

v.

KATOLIKUS FERDINÁND *1452.MÁRCIUS 10. - 1516.JANUÁR

23.
Spanyol uralkodó. V.Ferdinánd néven 1475-től 1516-ig Kasztília, ILFerdinánd néven
1479-től 1516-ig Aragónia és 1486-tól 1516-ig Szicília királya volt. II. Aragóniai János
(*1398 + 1479) és Johanna Enriquez fia. Politikai jártassága, vallásossága, akaratereje
közismert volt apja udvarában. Féltestvére halála után sorra elismerték a trón
törvényes várományosának apja királyságában. Igy Aragónia 1461-ben, Katalónia
1462-ben, ValenCia 1466-ban. Apja 1468-ban Szicíliában társuralkodóvá tette. 1469ben feleségül vette Kasztíliai Izabella trónörökösnőt, aki 1474-ben örökölte fivé rétő I
Kasztília trónját. Még ugyanabban az évben - apja halála után - elnyerte Aragónia
trónját s ez megpecsételte a spanyol egységet, amelyet a mór hódítás elleni küzdelem
beteljesítésével, a főnemesség feletti hatalmával, a zsidók, a mórok és a moriszkók
inkvizíCiós üldözésével is erősített. Igy keletkezett a két ország
egyesítéséből
Spanyolország. 1492-ben elfoglalta a Granadai
Emirátust, amely az utolsó arab hídfőállás volt Európában. 1492-ben
az Ő és neje támogatásával indult útjára Kolumbusz Kristóf (lásd
V.20). Kezébe került a nápolyi királyság 1504-ben, elfoglalta Navarrát
1512-ben valamint Milánó hercegséget, így - Portugália kivételével egyesítette a pireneusi félsziget összes keresztény országát.
Portugália és Franciaország semlegesítését dinasztikus úton érte el
úgy, hogy Izabella lányát a portugál királyhoz V.Alfonzhoz (ur.1438-81) adta
feleségül, János fiát Ausztriai Margittal (lásd 1.18.), - Őrült - Johannát (lásd IV.12.)
IV.szép Fülöppel (lásd IX.17.), Katalint (*1485-+1536) VIII.Henrikkel (lásd 1.28.)
házasította össze. Felesége halála után 1506-ban átengedte Kasztíliát Szép Fülöp
vejének, akinek a halála után ismét ő lett a régens. A nemességet és a papságot a
királyi hatalom alá hajtotta. Ő nevezte ki a püspököket és az inkvizíció bíráit. Magát
tette meg a lovagrendek főnökévé. Az egyházzal szemben szerzett érdemeiért
VI.Sándor pápa (1492-1503) a "Katolikus" címet adta neki. Az amerikai gyarmatokkal
egyre növekvő birodalmát unokája, a későbbi V.Károly (lásd II.24.) révén a Habsburgház örökölte. (Larousse 1991.1k.847o., Révai NI. 7kA08 o., MNL.7k.877 o.)

MARCELLO MAlPIGHI

* 1628.MÁRCIUS

10. - + 1694.NüVEMBER 29.

Itáliai
orvos, anatómus.A bolognai egyetemen szerzett 1653-ban
orvOSi és filozófiai oklevelet A pisai egyetemen Giovanni Alfonso Borelli
itáliai fiziológus, természettudós (*1608-+ 1679) mellett tanított 165659
között.
A
bolognai
egyetemen
medicína-,
anatómia-,.
Fiziológiatanára, majd a messinai egyetem tanára volt 1667-ig. Edzt
követően visszatért Bolognába és orvosként dolgozott. Ö a
mikorszkópikus boncolástan megalapítója, ő használt legelőször
finomabb szövettani vizsgálatokhoz erős konvex lencséket 180-szoros
nagyítással. Így fedezte fel a kapilláris vérkeringést, a vese glomerulusait vagy
érgombolyagait, az emberi felhám sejtpótló mélyebb rétegeit, a rovarok
vizeletelválasztó készülékét és légcsöveit, valamint az embrionális fejlődés különböző
fázisait. Úttörő vizsgálatai amirígyek, tüdők, lép, idegek, agy, retina,
tapintótestecskék szerkezetéről maradandó értékűek. Művei összkiadásban Londonban
jelentek meg 1686-ban. 1691-től XII.Ince pápa (1691-1700) orvosa volt. (Révai
N1.13k.337 o., Larousse 1992.2k.797 o., MNL.12k.622 o.)

v.

KATOLIKUS FERDINÁND *1452.MÁRCIUS 10. - 1516.JANUAR

23.
Spanyol uralkodó. V.Ferdinánd néven 1475-től 1516-ig Kasztília, ILFerdinánd néven
1479-től 1516-ig Aragónia és 1486-tól 1516-ig Szicília királya volt. II. Aragóniai János
(*1398 +1479) és Johanna Enriquez fia. Politikai jártassága, vallásossága, akaratereje
közismert volt apja udvarában. Féltestvére halála után sorra elismerték a trón
törvényes várományosának apja királyságában. Igy Aragónia 1461-ben, Katalónia
1462-ben, Valencia 1466-ban. Apja 1468-ban Szicíliában társuralkodóvá tette. 1469ben feleségül vette Kasztíliai Izabella trónörökösnőt, aki 1474-ben örökölte fivérétől
Kasztília trónját. Még ugyanabban az évben - apja halála után - elnyerte Aragónia
trónját s ez megpecsételte a spanyol egységet, amelyet a mór hódítás elleni küzdelem
beteljesítésével, a főnemesség feletti hatalmával, a zsidók, a mórok és a moriszkók
inkvizíciós üldözésével is erősített. Igy keletkezett a két ország
egyesítéséből
Spanyolország. 1492-ben elfoglalta a Granadai
Emirátust, amely az utolsó arab hídfőállás volt Európában. 1492-ben
az Ő és neje támogatásával indult útjára Kolumbusz Kristóf (lásd
V.20). Kezébe került a nápolyi királyság 1504-ben, elfoglalta Navarrát
1512-ben valamint Milánó hercegséget, így - Portugália kivételével egyesítette a pireneusi félsziget összes keresztény országát.
Portugália és Franciaország semlegesítését dinasztikus úton érte el
úgy, hogy Izabella lányát a portugál királyhoz V.Alfonzhoz (ur.1438-81) adta
feleségül, János fiát Ausztriai Margittal (lásd 1.18.), - Őrült - Johannát (lásd IV.12.)
IV.Szép Fülöppel (lásd IX.17.), Katalint (*1485-+1536) VIII.Henrikkel (lásd 1.28.)
házasította össze. Felesége halála után 1506-ban átengedte Kasztíliát Szép Fülöp
vejének, akinek a halála után ismét ő lett a régens. A nemességet és a papságot a
királyi hatalom alá hajtotta. Ő nevezte ki a püspököket és az inkvizíció bíráit. Magát
tette meg a lovagrendek főnökévé. Az egyházzal szemben szerzett érdemeiért
VI.Sándor pápa (1492-1503) a "Katolikus" címet adta neki. Az amerikai gyarmatokkal
egyre növekvő birodalmát unokája, a későbbi V.Károly (lásd 11.24.) révén a Habsburgház örökölte. (Larousse 1991.1k.8470., Révai NI.7kA08 o., MNL.7k.877 o.)

HARRIET TUBMAN *1821. KÖRÜL - +1913.MÁRCIUS 10.
Amerikai
rabszolga-szabadító.
Rabszolgaként
született
Marylandban, eredeti neve Araminta Ross volt. 5-6 évesen már
háziszolgaként dolgozott. 10 éves volt, amikor súlyos és
maradandó fej-sérülést szenvedett el a munkafelügyelőtől. 1844
körül me0t feleségül a szabad fekete John Tubmanhoz. 1849-ben
rabszsolgatartója másokkal együtt eladta. Egy fehér nő
segítségével megszökött és előbb
Pennsylvániában, majd
Philadelphiában talált munkát. A következő évben visszatért
Marylandba, ahol megszöktette nővérét a két gyerekével. Ezt
követte bátyja és két másik rabszolga megszöktetése, illetve kiszabadítása. Ezt követően kereste meg férjét, aki akkor már mással élt. Helyzetét
felmérve úgy határozott, hogy életét a rabszolgák kiszabadításnak szenteli.
Szakadatlanul utazott, szervezett és vitte őket északra. 1856-ban 40.000 dollár
vérdíjat tűztek ki elfogása reményében, eredménytelenül. 1860-ig 19 akciót hajtott
végre, melynek során 300 rabszolgát szöktetett meg. Az amerikai polgárháború
idején - 1861-65 között - szakácsként, majd ápolóként dolgozott. A polgárháború
befejeztével New Yorkban telepedett le, ott élt haláláig. (Internet:http://en.
Wikipedia .org/wikij Harriet... , pbs.org/wgbh/aia/.
)

III. SÁNDOR *1845.MÁRCIUS 10. - +1894.NOVEMBER 1.
Orosz cár 1881-től haláláig. Bátyja, Miklós haláláig neveltetését
elhanyagolták. Nevelését Konstantin Petrovics Pobedonoszcevre
bízták, akitől csak néhány sommás eszméjét - az önkényuralom
jogosságát, az ortodoxia és az orosz nemzet felsőbbrendűségét vette át. Részt vett az 1877-78-as orosz-török háborúban. Apja,
ILSándor cár (*1818-+1881) meggyilkolása után a túlliberálisnak
itélt intézkedéseit, rendeleteit eltörölte. A birodalom minden
alattvalója számára kötelezővé tette az orosz nyelvet. Támogatta a
zsidóüldözést és megsemmisítette a forradalmi ellenzéket. Pobedonoszcev
erőszakos
oroszosítási
politikába
kezdett.
Kényszerítő
intézkedéseket
foganatosítottak a balti államok német lakossága, a lengyelek, az ukránok, az
örmények, a muzulmánok és a zsidók ellen. Külpolitikájában a békés egyensúlyra
törekedett. A német, angol és francia tőke 1888-tól történő beáramlásának
köszönhetően gyors fejlődésnek indult az ipar. 1890-től ILVilmos német császár és
porosz király (ur.1888-1818) politikája miatt Franciaországhoz közeledett, amely az
1892-ben a francia-orosz katonai egyezmény megkötéséhez vezetett, mely az első
lépést jelentette az r. világháború katonai tömbjének, az antantnak a
létrehozásához. A trónon idősebbik fia, ILMiklós (lásd V.18.) követte. (Larousse
1994.3k.546 o., Révai N1.16k.531 o., MNL.15k.769 o.)

GIACOMO SERPOTTA

*1652.MÁRCIUS 10. - +1732.FEBRUAR

7.
Olasz szobrász. Egy kőfaragó családjában született.
Életére - dokumentumok hiányában - főleg művei ből
lehet következtetni. Soha nem hagyta el Szicíliát, ezért
meglepőnek
tartják
fantasztikus
stukkó-készítési
képességét és ismereteit az itáliai barokk főáramlatáról.
Feltétehetően egy
kiváló művészi hagyományokkal
rendelkező
palermói
műhelyben
dolgozott,
ahol
mindezek birtokába került. Első megbízását 1677-ben
kapta, amikor művésztársával, Procopio de Ferrarival
díszítette a Madonna dell'Istria in Monreale nevű kis
templomot. Két évvel később a palermói Compagna della
Carita di S Bartolomeo degli Incurabili templom
szószékén dolgozott. 1860-ban elkészítette II. Károly
spanyol és sziciliai király (lásd XI.1.) lovasszobrát. Ma látható legrégebbi alkotása
két oltár a Chiesa del Carmine kereszthajójában, amelyet két óriási spirál-oszloppal
díszített. Palermó különböző templomainak szószékéhez alkotott stukkókat.
Műveiről Donald Garstang: Giacomo Serpotta és palermói stukkói címmmel írt
könyvet, mely 1984-ben jelent meg. (Internet:http://www.thais.it/scultura/. ...........•
, antibook.co. ukboox
)
comune.palermo.it/Eventi
, all-art.org/history

IHAROS SÁNDOR *1930.MÁRCIUS 10. - +1996.JANUÁR 24.
Magyar atléta, közép- és hosszútávfutó. Eredeti neve Izrael
Sándor. 1952-ben és 1960-ban olimpikon, 1954-ben 1.500
m-en, 1958-ban 5.000 m-en EB 6.helyen végzett. 1953-64
között 31-szeres magyar bajnok. 1953-59 között 1.500,
3.000, 5.000 és 10.000 m-en, 2, 3 és 6 mérföldön,
valamint váltóban 4 x 1.500 m-en és 4 x 1 mérföldön
összesen 12-szeres világcsúcstartó. 1955-ben 1.500 m-től
3 mérföldig valamennyi közép- és hosszútávfutó versenyszámban világcsúcsot ért el. 1955-ben a világ legjobb sportolója volt. (MNL.9k.777
o.)

90
forint

SIR ALEXANDER FLEMING *1881.AUGUSZTUS 6. -

+1955.MÁRCIUS 11.
Skót
származasu
angol orvos, bakteriológus. Skóciában és
London-ban tanult.
Itt szerezte 1906ban orvosi diplomáját is. 1914-18
között katonaorvosi
szolgá latot teljesített
és ez idő alatt is
foglalkozott biokémiai
kutatásokkal.
Munkássága az immunológia, az általános bakteriológia és
a kemoterápia területére terjedt
ki.
1922-ben felfedezte
a lizozim nevű fehérjét, amely a könnyben és anyálban
megtalálható, és baktériumölő hatású. Ennek felderítése számos fontos felfedezéshez
vezetett. 1928-ban - egyetemi professzorként- egy véletlen folytán a kísérlet
anyagába penészgomba hullott és körülötte a baktériumok elpusztultak. Izolálta a
gombát és megállapította, hogy az a Penicillium notatum nevű ecsetpenész-faj. mely
elpusztítja a baktériumokat. Miután nem volt vegyész az anyag izolálása Sir Howard
Walter Floreyausztráliai származású angol vegyész (*1898-+1968) és Sir Ernest Boris
Chain német származású angol biokémikus (*1906-+1979) nevéhez fűződik. A
penicillin volt az első olyan anyag, amelyet Selman Abraham Waksman orosz
származású amerikai biokémikus (*1888-+ 1973) óta antibiotikumnak neveznek.
Fleming a fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1945-ben kapta, megosztva Sir
Ernest Boris Chain-nel és SirHoward Walter Florey-val, ua penicillin feltalálásáért,
valamint annak felfedezéséért, hogy az számos fertőző betegségnek hatásos
gyógyszere". (Nobel-díjasok Kis1.1985.252 o., MNL.8k.81 o.)
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THAN MÓR *1828.JÚNIUS 13. - +1899.MÁRCIUS 11.
Magyar festő. Jogi tanulmányai mellett 1846-tól
Pesten Barabás Miklósnál (lásd 11.10.) tanult. Az
1848-as
szabadságharc
félbeszakította tanulmányait
és
mert akkoriban
már
szivesen
rajzolt,
Görgey
Artúr
(lásd
V.2l.)
hadirajzolójaként készítette a
ütközeteit
szabadságharc
megörökítő akva rellsorozatát
a Tápióbicskei csata címmel.
1851-ben a bécsi akadémián Karl Heinrich Rahl (*1812-+ 1865) és Leopold
Kupelwieser (*1796-+1862) vezetése alatt folytatta tanulmányait. Első jelentős
történeti tárgyú olajfestménye, a Nyáry és Pekry elfogatása, mely a magyarországi
romantikus festészet első jeles alkotása.Iitáliai tanulmányútján - l858-59-ben biedermeier életképeket festett. 1860-ban tért haza és Pesten telepedett le, itt nyitott
műtermet. Ez időtől kezdve - többnyire Lotz Károllyal (lásd X.l3.) együtt számos nagy
falkép-megbízást kapott. A Vigadóban a nagyterem mennyzetének allegórikus alakjait,
a lépcsőházban Tündér Ilona találkozása szerelmesével, a büffében Attila lakomáját
festette meg. A Nemzeti Múzeum lépcsőházi frize, tizenhét jelenet a magyar
történelemből, szintén
az ő munkája. Nyugodt csoportfűzésű akadémikus
kompozíciók, nála szokatlan színezéssel. Utolsó közös munkájuk a Keleti pályaudvar
indulási csarnokának lunetta-képe A vasút allegóriája volt. Jelentősek portréi, pl. Deák
Ferenc portréja. l885-ben - mellőzöttnek érezve magát - néhány évre Fiumébe, majd
Firenzébe utazott. Öt év elteltével tért haza és a Nemzeti Múzeum képtárának volt az
őre, majd rövid ideig az Országos Képtárat igazgatta. 1896-tól Triesztben élt haláláig.
Nyugodt, szabályos komponálás i módjával, zömök, méltóságteljes alakjaival, sötétes
színezésével, különösen a falfestészet területén az akadémizmus legjobb színvonalát
képviselte. A XIX. századi magyarországi monumentális falképfestészet felvirágoztatója
és egyik vezető mestere volt. (Révai N1.18k.226 o., Műv.L.1968.4k. 529 o.,
MNL.17k.418 o.)

BENJAMIN WEST *1738.0KTOBER 10. - +1820.MÁRCIUS 11.
Amerikai származású angol festő. Megfelelő előtanulmányok után
1760-ban Rómába utazott, ahol művészetére a klasszicizáló felfogás,
eklektikus stílusára Anton Raphael Mengs (*1728-+1779) és Nicolas
Poussin (lásd VI.1S.) művei voltak hatással. 1763-ban Londonban
telepedett le. Itt az udvar pártfogását élvezte és főleg történeti és
arcképfestői képességét ismerték el. Képeinek témáját általában az
ókor és az angol történelemből vette. Ilyen pl. William Penn
szerződése az indiánokkal című képe. Híres alkotása a Wolfe tábornok
:1mniran urhq
1O('('lIl,['<; I)("la~
halála című festménye. 1772-ben kinevezték III.György király
(ur.1760-1820) történeti festőjévé. 1780-tól festette a 35 képből álló,
bibliai tárgyú festmény-sorozatát a király windsori kápolnája számára. 1790-ben a
Képzőművészeti Főiskola elnökévé választották. A nemzeti irányú történeti festészet
kezdeményezője volt Angliában (MŰv.L.1968.4k.733 o., MNL.18k.669 o.)

DONATO DA URBINO BRAMANTE *1444 KÖRŰL +15l4.MÁRCIUS ll.
Itáliai
építész
és
festő.
Eredeti
neve
Donato
di
Passucio d'Antonio detto il
Bramante. Festőnek indult,
és
Lombardiában
Bergamóban majd Milánóban
Az
1470-es
dolgozott.
években főleg festő-díszítői
feladatokkal
foglalkozott.
Ebből az időből Az oszlophoz
kötözött Krisztus táblakép és
a Palazzo Panigarola freskórészletei maradtak fenn. Sokoldalú tehetség, nagy
műveltségű egyéniség, a quattrocentóból az érett reneszánsz ba fejlődő művészet
egyik képvselője. 1479 körül Lodovico Sforza milánoi herceg szolgálatába lépett. Első
jelentős építészeti munkája 1482-94 között
Milánóban a Santa Maria preso San
Satiro-templom, melynek nyolcszög alaprajzú sekrestyéje az Észak-itáliai reneszánsz
oktogonok tipusteremtő emléke lett. Jártas volt a perspektíva tudományában, ritka
érzéke és tapasztalata volt a boltozás matematikai-statikai elvei terén. 1488-ban a
paviai dóm építésénél volt tanácsadó. 1492-től a milánói Santa Maria delle Graeietemplom klórusát építette, és árkádos folyosóval keretezett udvart tervezett a román
kori San Abrogio-bazilika mellé. Pályája második - római - szakaszában 1499-től a
klasszikus reneszánsz első számú mesterévé vált. A tömegek elrendezése, a fényárnyék kontraszto k érdekelték szenvedélyesen. 1503 után II.Gyula pápa (1503-1513)
rábízta a Vatikán nagyszabású felújítási munkáit, a többszintes teraszra épített
Belvedere udvart ritmikus áthidalásaival. 1505-ben dolgozott a Szent Péter templom
centrális elrendezés ű tervén és az azt körülvevő tér hatalmas oszlopos tartópillérei is
az ő tervei alapján készültek. Halála után évtizedekig szünetelt a munka, majd 1546tól - megváltozott terv szerint - Buonarotti Michelangelo (lásd III.6.) folytatta. Ebben
az egész létesítmény-kompleszumban hatalmas szerepet játszott építészeti
zsenialitása. Kisebb léptékű, de igen értékes műve a Santa Maria del Popolo-templom
szentélye, mely 1505-09 között készült, valamint a Raffaello háza néven ismert római
Palazzo Caprini 1514-ből. Jelentőségét, hatását a kutatás egyre inkább bizonyítja.
(Műv.L.1965.1k.294 o.,Larousse 1991.1k.377 o., MNLAkA86 o.)

MÓZES *IDŐSZÁMITAS ELŐn 1500 KÖRÜL - +IDŐSZÁMÍTÁS ELŐn
1380 KÖRÜL
Mózes vagy Mose a zsidó vallás és a zsidó
nemzet megalapítója,
a zsidó nép
felszabadítója,
törvényhozója.
Mózes
Egyiptomban született, apja Amram,
anyja Jokebed, szolgaságban élő zsidók.
Születésekor a fáraó rendeletére minden
zsidó fiúgyermeket a Nilus vízébe kellett
ölni.
Jokebed
úgy
mentette
meg
csecsemő fiát, hogy egy szurokkal kikent
kosárban a Nílus nádasába rejtette el. A
fáraó leánya megtalálta és gondoskodott
felneveléséről. Az ifjú Mózes a zsidó
rabszolgák kegyetlen bántalmazása fölött
érzett felháborodásában
megölt egy
felügyelőt.
Emiatt
Madián
földjére
menekült. Feleségül vette a medianita főpapnak, Jetrónak leányát Cippórát. Két gyermekük született: Gerson
és Eliezer. Jahve - az Isten - először a Hóreb hegyén az égő
csipkebokorban nyilvánult meg Mózesnek és arra jelölte ki, hogy
vezesse ki Izrael népét az egyiptomi szolgaságból. Segítötársul
testvérét Áront rendelte mellé. Mózes hiába kérte a fáraótól népe felszabadítását, ezért Jahve tíz csapással sújtotta
Egyiptomot. Így kerülhetett sor a zsidók husvéti
kivonulására és átkelésükre a Vörös-tengeren. A
Sinai-hegynél Jahve megnyílvánult Mózesnek és
kinyilatkoztatta neki a tizparancsolatot. A honfoglalást
megelöző negyvenéves pusztai vándorlás során Mózes
ellen többször fellázadt a nép, sőt átmenetileg
testvérei, Áron és Mirjam is ellene fordultak. A
népének igért Kánaánba, az Igéret földjére Mózes már
nem juthatott el. A hagyomány szerint Kánaán keleti
határánál, a Nébó hegyén halt meg 120 esztendős korában. Utódjául Józsuét jelölte ki.
Mind a zsidó, mind a keresztény vallási hagyomány Mózesnek tulajdonítja a Biblia első
öt könyvét, a zsidó vallás szintézisét alkotó Tórát. Mózes emléknapja március 11.,
héberül Ádár hó 7., melyet Mózes születésének és halálának napjaként tisztelnek.
(Larousse 1992.2k.980 o.)

KORNYEJ IVANOVICS CSUKOVSZKIJ *1882.MÁRCIUS 11. +1969.0KTÓBER 28.
Orosz író, irodalomtörténész és műfordítÓ. Eredeti neve Nyikolaj
Vasziljevics Kornyejcsukov. Ligyija Kornyejevna írónő (*1907+1996) fia. Odesszában volt újságíró, majd 1903-ban Londonba
küldték
tudósítónak.
Hazatérve
az
1910-es
években
Szentpéterváron a Szignál című szatírikus lap szerkesztője és
kiadója volt. Foglalkozott irodalom-kritikával is. Népszerűségét
szellemes, az irodalmi és művészeti élet új jelenségeire azonnal
reagáló tárcáival szerezte. 1912-17 között a finnországi Kuokkala
nevű kis faluban élt, de házában gyakran megfordultak a kor
hírességei. Vendégkönyve, - mely fontos kultúrtörténeti dokumentum - csak halála után 1979-ben jelenhetett meg. Az egyik legismertebb gyerekíró.
Klasszikus gyermekverse pl. a Doktor Ajbo/it vagy a Jajdefáj doktor. Sok új tehetség köztük V.V.Majakovszkij (lásd IV.14.) - felfedezése is a nevéhez fűződik. Esszéiben
olvasói élményeiből, kortársairól szólva pedig személyes kapcsolataiból indult ki. A
klasszikus irodalom elmélyült kutatójaként főleg Victor Platonovics Nyekraszovval
(*1911-+ 1987) és Anton Pavlovi cs Csehovval (lásd VII.15.) foglalkozott. Nyelvészeti
és fordításelméleti tanulmányai mellett termékeny műfordító is volt. (Világir.
KiseneikI.1976.1k.255 o., MNL.6k.200 o.)

ALOIS JlRASEK *1851.AUGUSZTUS 23. - +1930.MÁRCIUS 12.
Cseh regény- és drámaíró. A cseh-német etnikai határon született,
szülei is kétnyelvűek voltak. Iskoláit is német nyelvű iskolákban
végezte. Hradec Kralovéban vált önérzetes csehvé. A prágai
Egyetemen bölcsészetet tanult és történelem tanárként dolgozott
Litomyslben, majd Prágában. 1879-ben jelent meg első huszita
tárgyú regénye Áramlatok között címmel. Legnagyobb hatású és
legértékesebb huszita regénye az 1893-ban írt Mindenki ellen. A
cseh reformkor ötkötetes regényben történő megörökítése az
FL Vék. Magyar tárgyú elbeszélése a Huszárok, melyben az 1848as szabadságharcot ábrázolta. 1915-ben született a cseh
ellenreformációt idéző regénye a Sötétség. 1917-ben ő fogalmazta
meg a cseh írók Függetlenségi Kiáltványát. Az I.világháború után a Nemzeti
Demokrata Párt szenátora volt a prágai naggyűlésben. Történeti regényeihez sokat
utazott és kutatott, mert fiatal korában már tervbe vette, hogy regényekben eleveníti
meg a cseh nemzeti multat. Történelmi regényei, elbeszélései realisztikusak, színes
leírásokkal, regényes fordulatokkal. Ezek a munkái tették elismert és népszerű íróvá.
Nagy erénye ízes, korhű stílusa. Számos művét megfilmesítették. A Régi cseh mondák
című
mondaparafrázisaiból
J.
Trnka
világhírű
bábfilmet
készített.(Világir.
KiseneikI.1976.1k.543 o., MNL.10k.291 o.)
KSTtMU \'tROCI NAROZENI ALOISE JIR.4SKA
.ISI-19JI
~

"'·"11

1:;»00

MARIE VON EBNER-ESCHENBACH *183ü.SZEPTEMBER 13. +1916.MÁRCIUS 12.
Osztrák regényírónő és elbeszélő.

Eredeti neve
Marie von Dubsky grófnő. Csehországi főnemesi
családban, a német klasszika szellemében nevelkedett. Kezdetben főként drámai művekkel
kísérletezett, de ezekkel nem aratott sikert. Ivan
$zergejevics Turgenyev (*1818-+1883) nyomán
talált rá saját hangjára. Származása és házassága
ismerte az osztrák nemesség
folytán jól
életmódját de jól ismerte a morva parasztokat is,
akiket nagy szeretettel mutatott be írásaiban és
ábrázolta életüket arisztokratikus-patriarchális felelősségérzettel. Első nagy sikerét
1889-ben aratta a Lotti, az óriás című elbeszélésével, majd a Krampampuli című
állattörténettel. (Világir.KiseneikI.1976. 1k306 o., MNL.6k.911 o.)

REPUBLJK

PAUL GERHARDT *1607.MÁRCIUS 12. - +1676.MÁJUS 27.
Német teológus, költő. A Wittenbergi Egyetemen
szerzett diplomát. Egy berlini ügyvéd családjánál
dolgozott magántanítóként, majd benősült a
f~~Ü}jf.jiRr-j~Jr.t<L~
fit
J ....t...-~.l,"',~
-;~J:t:-r'.-c~. ! .:111:j
családba. 1651-től lelkész volt Berlinben. 1657-től
i,,"~~:;;r.;r·c
Martin
Luther
(lásd
II.18.)
mellett
a
!1"!rrT:i'~~~~.,
legjelentősebb
protestáns
egyházi
ének~~';,.~ ~~.iJ
szövegírója lett. Johann Crüger német zeneszerző
•. '
(* 1598-+ 1663) zenésítette meg verseit. A német
vallásos líra egyik kiváló költője volt. 1645-68 között megjelent 133 kompozíciója
közül 32 szerepel az evangélikus énekeskönyvekben ma is. 1668-tól Lübbenben
főesperesként dolgozott élete végéig. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.29 o., Internet:
http://en.wikipedia. orgjwikijPaul.
, www.cph.orgjcpfstorejCategory
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EDMUND EYSLER * 1874.MÁRCIUS 12. -

I
REPUBLIK
o TERREICH
":1'1.
.,

+ 1949.0KTÓBER 4.

Osztrák zeneszerző. Már fiatalon is sikeres zongora-pedagógus és
zeneszerző volt. Ignatz Schnitzer szövegkönyvére komponálta
1903-ban a sikeres Straubinger fivérek című első operettjét.
Művei igen népszerűek voltak Németorszságban és Ausztriában.
A zenei lexikonok szerint kb. 600prettet szerzett, melyek közül
több világsikert is aratott. (Falk G.: Zenei kis L.1938.109 o.,
Brockhaus:Zenel
L.lk.541
o.,
Szabolcsi-Tóth: Zenei
L.,
Internet: http://musicaltheatregujide. comjcomposersj
)

PIERRE - JEAN DAVID D'ANGERS *1788.MÁRCIUS 12. +1856.JANUÁR 5.
FranCia szobrász. Eredeti neve Pierre-Jean David. Jacques Louis David
festő (lásd XII.29.) és Ph.L.Roland tanítványa. 1811-től 5 évet töltött
Itáliában Antonio Canovánál (lásd X.13.). Korának jelentős

portrészobrásza. Híres emberek arcmásait szoborba n vagy plakettben
örökítette meg realista felfogásban. Munkásságából kimagaslik
Béranger, Hugo, Cuvier, Lafayette, Goethe portréja. Dekoratív művei
a párizsi Pantheéon nagy reliefje, a 12 apostol szobra Fontainebleauban. Mintegy 500 emlékérme ismeretes. Klasszicista forma képzését
finom, de erőteljes részletmintázás hatja át. Stílusának nagy hatása
volt kortársaira. (Műv.L.1965.1k.508o., MNL.5k.345 o.)

ID. FRAN5 VAN MIERIS *1635.ÁPRILI5 16. - +1681.MÁRCIUS 12.

,

10
DOR

Holland festőcsalád tagjai Williem van Mieris (*1662-+ 1747) apja.
Az úgynevezett leideni finomfestők jelentős képviselője. Gerard
Dou (lásd IV.7.) aprólékos l kfinomult stílusa hatott rá. Ez látszik az
Étkező idős pár című képén is. Anyagszerű síma festésmód és
fénnyel átjárt egyértelmű térstruktúrák jellemzik kompozícióit.
később
melegebb színeket
Eleinte hideg színellentéteket l
alkalmazott képein. Jelenetei elé gyakran festett kőablakot. Aktjain
az olasz barokk festészetben kialakult típusokat ábrázolta. Az
1660-as években még magas művészi színvonalat képviseltek
munkái l mint pl. a Buborékot fújó fiúI de később alakjainak
karaktere sablonossá vált. (Műv.L.1967.3k.336 0'1 MNL.13k.112
o.)

GEORGE BERKELEY *1685.MÁRCIUS 12. - +1753.JANUÁR 23.
Ír származású angol főpapI filozófusI Cloyne püspöke. 1709-ben
megjelent Értekezés a látás új elméletéről című művében azt fejti
ki, hogya tárgyak távolságát, helyzetét és nagyságát nem
közvetlenül a látás útján vesszük észrel hanem a látás érzeteit
más érzékek érzeteivel kombináljuk. Ha a tér absztrakciója
lehetetlen, akkor ugyan az a helyzet az anyag absztrajciójáva I is.
Ezt igyekszik bizonyítani a Tanulmány az emberi megismerés
alapelveiről és Hüllasz és Philonousz három péárbeszéde című
műveiben. E műveinek fő céljaként az ateizmus és a materializmus
elleni küzdelmet jelölte meg. Elutasítja az anyag Iététi csak szellemi létezést ismer el. Ennek területét két részre osztjal mégpedig ideákra és lelkekre.
Állítása szerint Isten örökké létező alany, soha nem tűnhet el, s így nem semmisülhet
meg ahogya világ sem. A dolgok reálisan léteznek Isten tudatában. Műveiben kitűnő
jártasságról tesz bizonyságot a tudomány majdnem minden ágában l a teológiában l a
régi és újabb filozófiában, de a természettudományokban is. A filozófiában és a
tudományban nyiltan és következetesen harcolt a korabeli haladó áramlatok ellen
Élesen támadta - többek között - a differenciál- és integrálszámítás akkoriban
kibontakozó elméletét. Élt Franciaországban, Olaszországban, majd 1731-ben tért
vissza Angliába. Filozófiája igen következetes. A nézeteinek jeles követői is voltak.
(Révai N1.3k.159 0'1 MNL.3k.685 o.)

BIRE

l

MAGYARORSZÁG NATO TAGSÁGA
Antall József (lásd IV.8.)
a Magyar Köztársaság
első
miniszterelnöke 1993. márciusában bejelentette Manfred Wörner
NATO főtitkárnak l (*1934-+1994) hogy Magyarország csatlakozni
óhajt az Észak-atlanti Szerződés szervezetéhez a NATO-hoz l mely
1949.április 4-én alakult Washingtonban. 1999.március 12-én
Martonyi János külügyminiszter (*1944-) Independence-ban
letétbe helyezte a ratifikációs okmányokat. (Ujságcikk.)

TIRSÓ DE MOLINA *1571/1584.? - +1648.MÁRCIUS 12.
Spanyol drámaíró. Eredeti neve Fray Gabriel TélIez. 1601-ben belépett
a mercedáriusok - Fogolykiváltó Boldogságos Szűz Mária Rendje rendjébe. Járt Amerikában, majd Spanyolországban töltött be egyházi
tisztségeket. 1647-ig a soriai kolostor renházfőnöke volt. A spanyol
aranyszázad kiemelkedő írója volt. Kb. 400 drámát írt, melyből 86
maradt fenn. Legismertebb műve A sevillai szédelgő és a kővendég
163D-ból, melyben elsőként állította színpadra a már évszázadok óta
élő Don Juan alakját. A szabad akarat és az eleve elrendelés kérdését
boncolgatta A bizalmatlanságért elítélt című darabja. A toledói tanyák és Hasznosan
gyönyörködtetni című műve drámák és forró toledói napokon egymást szórakoztató
hölgyek és urak elbeszéléseinek keveréke. Tanmeséket és az olasz novellákat utánzó
elbeszéléseket írt. Színművei között megtaláljuk a cselszövény-vígjátékot, történelmi
színműveket, valamint regényes, kalandos és vallásos drámákat. (Világir.Kisencikl.
1976.2k.426 o., Larousse 1994.3k.886 o., MNL.17k.486 o.)

SZUN lAT-SZEN *1866.NOVEMBER 12. - +1925.MÁRCIUS 12.
Kínai államférfi. Eredeti neve Sun
Zhongshan.
Nyugaton
végezte
orvostudományi tanulmányait, de
l88S-től
egyetlen
célja
volt:a
mandzsu dinasztia megdöntése. Az
189S-ös felkelésük bukása után
Európába emigrált. 1905-ben Japánban hozta létre a Tongmeng-hui nevű Kínai Szövetséges Ligát, melynek élére állt,
és az újjonnan megalakított nemzetgyűlés 1911.decemberében a köztársaság
ideiglenes elnökévé választotta. 1912-ben lemondott Jüan Si-Kaj javára, aki
kikényszerítette az utolsó mandzsu uralkodó lemondását. Szun Jat-szen ekkor
létrehozta a kínai nemzeti pártot a Kuomintangot. Jüan 1916-ban bekövetkezett halála
megnyitotta az utat az anarchia új korszaka előtt. 1917-ben megalakította a
forradalmi kantoni kormányt. 1921-ben Szunt ismét köztársasági elnökké választották
és együttműködött a kommunistákkal. Kanton forradalmi központtá vált. A
Kuomintang I.kongresszusán 1924-ben a Kínai KP tagjaival kibővült pártot átszervezte
és létrehozta a Katonai Akadémiát. (Larousse 1994.3k.787 o.,Új Magy.L.1962.6k.33S
o.,MNL.16k.331 o.)

BOLESLAW BIERUT *1892.ÁPRILIS 18. - +1956.MÁRCIUS 12.
Lengyel politikus. Eredetileg nyomdász volt. Lengyelország
Kommunista Pártjának 1918-tól - megalakulásától - tagja
1933-38
között
volt.
Forradalmi
tevékenységéért
börtönben volt. A német megszállás alatt az ellenállási
mozgalom egyik szervezője és vezetője volt. 1944-45-ben
Joszif Viszarionovics Sztalin (lásd lIL5.) lengyelországi
bizalmi embereként a kommunista befolyás alatt álló
Országos Nemzeti Tanács elnöke volt. 1947-ben lezajlott
választásokon a Demokratikus Blokk aratott győzel met így 1947 .februá r 5-én
köztársasági elnökké választották, mely hívatalát 1952.novemberig töltötte be.
1948.szeptemberben elérte, Wladislaw Gomulka (*1905-+1982) leváltását, és ő lett a
Lengyel Szocialista Munkáspárt - LMP - főtitkára is. 1948.decemberben keresztülvitte
a LMP és a Lengyel Szocialista párt fúzióját, és 1954-ig, akkor már a fuzionált Lengyel
Edgyesült Munkáspárt - a LEMP - elnöke, 1956-ig első titkára lett. 1952.november 2töl 1954-ig a minisztertanács elnöke is volt. Uralma alatt épült ki Lengyelországban a
szovjet tipusú sztalinista kommunista rendszer., (Új Magy.L.1959.1k.307 o.,Ormos
M.:Világtörténel1988.3k., MNL.3k.825 o.)

DR. MADZSAR JOZSEF *1876.MÁRCIUS 12. - +1944.SZEPTEMBER
Magyar orvos, szociálhigiénikus és politikus. A Fővárosi Könyvtár
fökönyvtárosa, majd igazgatója volt 1912-19 között. A XX.század
mozgalmat
kezdeményezett
és
elején
alkoholellenes
meghatározó szerepet játszott az anya- és csecsemővédelem
8 újjászervezésében. Nevéhez fűződik a hazai védőnőképzés
~
elindítása. Szerepet vállat természet- és társadalomtudományi
cl
tanok népszerűsítésében. Az 1914-ben alakult Országos Polgári
o
c'"
1917-ben az
Radikális Párt alelnöki tisztét is ellátta.
~
orvosegyetem magántanára, 1918-ban a KárolYi-kormány
népjóléti
államtitkára,
illetve
a
Tanácsköztársaság
közegészségügyi népbiztos helyetteseként részt vett 1919-ben az
egészségpolitika irányításában. Széleskörű publicisztikai és előadói tevékenységet
folytatott a Társadalomtudományi Társaságban
és a Galilei
Körben.
A
Tanácsköztársaság bukása után, 1921-ben emigrálni kényszerült, ahonnan 1924-ben
tért haza. Itthon lexikonszerkesztéssel foglalkozott Ekkor már kapcsolatban állt az
illegalitásban lévő Kommunisták Magyarországi Pártjával, melynek később tagja lett.
1931-lől
szerkesztette a Társadalmi Szemlét. Többször is letartóztatták.
1935.októberében Csehszlovákiába, onnan 1936-ban Moszkvába emikgrált, ahol
1938-ban - a törvénytelenségek során - őt is letartóztatták és egy Arhangelszk
környéki lágerbe internálták és 68 éves korában, végelgyengülésben ott hall meg. (Új
Magy.L.1961,4k,426 o.,Évfordulók '76.77 o., MNL.12k.365 o.)

AUSZTRIA NÉMET MEGSZÁLLÁSA
1936.júliusában
megkötött
osztrák-német
eredményeként Adolf Hitler (lásd
IV.30.) fokozatosan Németország befolyása alá
az
vonja
Ausztriát.
1938 .februá r
12-én
obersalzbergi Berchtesgadenben - amely Hitler
második kormányszékhelye volt - történelmi
találkozó zajlott le. Ekkor tervezték meg Ausztria
jövendőbeli sorsát. Hitler követelte vendégétől,
Kurt Edler von Schuschnigg osztrák szövetségi
kancellártól (*1897+ 1977) az 1936.július H-én megkötött szerződés valamennyi
pontjának maradéktalan betartását. Ez jelentette mindenekelőtt az Ausztriában
letartóztatott nácik amneszstiáját. Schuschnigg sejtette Hitler terveiben leselkedő
veszélyt, megkísérelte az ellenállást, azonban minden javaslatát Hitler
visszautasította. Az amnesztia kihírdetésébe Schuschnigg nagy nehezen
beleegyezett vállalta, hogy azt február l8-ig végrehajtja, sőt beveszi a kormányba
Arthur Seyss-Inquart náci politikust (*1892-+1946) belügyminiszterként. Tőle
várta a közvetítő szerepet Ausztria és Németország között. 1938.március 13-ra
népszavazást tűztek ki Ausztria függetlenségéről, március ll-én azonban Hitler a
szavazás elhalasztását követelte, s nyomására Schuschnigg lemondott. Másnap,
1938.március l2-én Ausztriát megszállta a német haderő. Másnap, március
13-án Seyss-Inquart kormánya kikiáltotta aztt "újra egyesítést" a Német
Birodalommal, az Anschlusst A Birodalom és Ausztria újraegyesítését kimondó
törvényt Linzben Hitler és Seyss-Inquart írták alá a dokumentumot, melynek első
pontja szerint "Ausztria a Német Birodalom egy tartománya. A Birodalmat ezután
Nagy-Németországnak nevezik." (A XX.század Kr.1994., MNL.2k.666 o.)
szerződés

GRÓF HlLAIRE BERNIGAUD DE CHARDONNET *1839.MAJUS 1. +1924.MÁRCIUS 12.
Francia ipari kémikus, feltaláló. Besanc;on egyetemén
tanult, a párizsi politechnikumban szerzett 1861-ben
oklevelet. 1884-ben felfedezte a cellulóz-nitrát alapú
műselyemgyártást és módszert dolgozott ki a termék
gyúlékonyságának csökkentésére. A chardonnet-selyem
gyártására Besanc;onban gyárat alapított 1891-ben. 1900ban Sárváron is működött gyára, melynek 8 évig állt az
élén. A viszkózselyem felfedezésével, majd annak előtérbe
kerülésével
évtizedeken
át tartó
erőfeszítései
később
kárba
vesztek.
(Magy.NI.1997.5k.29l o., Révai NIAkA08 o.)

KILLIÁN GYÖRGY *1907.MÁRCIUS 12. - +1943.
A magyar kommunista ifjúsági mozgalom egyik vezetője. 1920.
~
óta vett részt a vasas ifjúsági szervezetekben és ott kapcsolódott
be a baloldali mozgalomba, a Kommunista Ifjúmunkás
Szövetségbe. 1930-ban a párt a Szovjetunióba küldte Leniniskoiára. Hazatérte után 1932-ben letartóztatták. Szabadulása
után - 1935.júniusában - Párizsba ment, de hazatérve ismét
letartóztatták. 1939-ben - szabadulása után - kijuttatták a
Szovjetunióba. Ott részt vett a II.világháború során működő
partizánok tevékenységében mint ejtőernyős. Kérésére Magyarországra küldték illegális munkára. 1943.június 25-én ejtőernyővel ért földet egy
Varsó környéki falu mellett, ahol a németekkel vívott harc közben életét vesztette.
(ÉVfordulók 77.62 o.,Új Magy.L.1961.4k.117 o.)
.
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ALBERTO BURRI

*1915.MÁRCIUS 12. - +1995.FEBRUÁR 13.

Olasz festő. Az 1945 utáni európai, elsősorban
francia, érzelmi indíttatású absztrakt festészeti
5
irányzat - az art informel - képviselője. Eredeti
z
~
szakmája orvos volt, de a II.világháború idején
:
amerikai fogságban kezdett festeni. Az 1950-es évek
6
elején
jelentkezett a háborús élményeit felidéző
::;
~
úgynevezett anyagképeivel, a festett felületekből,
~
zsákdarabokból,
ruhafoszlányokból
kialakított
-S-O-O-L-A-PQ-STE---A-LB-ER-T-O-BU-R-RI
kollázsaival. Ilyen volt pl. a Zsák N°5. Későbbi,
•
1992
ITALIE
expresszív hatású assemblage-aiban - a különböző
anyagokból összeállított kollázsokban - égetett lécdarabokat, roncsolt bádogot és müanyagot is használt. (MNL.4k.794 o.)
:::

JOHANN FRIEDRICH BÖTTGER *1682.FEBRUÁR 4. + 1718. MÁRCIUS 13.
Német kémikus. Berlini patikus-inasként 1696-ban alkimista
kisérleteket folytatott. Aranycsináló hrébe keveredett. I.Frigyes
. iif ~"""'-'r'~.,
porosz király (ur.1701-13) embereinek zaklatása elöl Szászországba
o:
(ur.1694-1733)
szökött. Ott Erős Ágost választófejedelem
fogságban tartotta, majd az alkimista kísérleteinek folytatására
kényszerítette. 1706-ban felfedezte a kínai vörös kőcserép anyagát,
de az ő anyaga sokkal keményebb volt a kínai nál. Ezt az anyagot
nevezik Böttger-porcelánnak vagy vasporcelánnak. Erre alapozva
alapította meg a királya meisseni kőcserépgyárat. Az edények felületét reliefdíszítéssel, köszörüléssel, mázazással, festéssel tették változatossá. 1708ban fehér agyagot - kaolint - találva Drezda közelében, faradságos kísérletezéssel
elkészítette az első valódi fehér keményporcelánt, amit jelentett 1708.október ll-én
az udvarnak. Ezt az időpontot tekintik az európai porcelán megszületésének. 1709ben kikisérletezte a a porcelánmázat is. Felfedezései nyomán 1710.január 23-án Erős
Ágost megalapította a meisseni porcelángyárat, melynek élére Böttger került, aki
haláláig vezette azt. (Új Magy.L.1959.1k.355 o., 4k.591 o., MNL.4k.469 o.)
<."'
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KARL FRIEDRICH SCHINKEL *1781.MÁRCIUS 13. +1841.0KTOBER 9.
Német építész és festő. A berlini építészeti akadémián
Friedrich.Gilly (lásd 11.16.) tanítvnya volt. 1803-1805 között
Olaszországban utazgatott, majd . visszatérve, Berlinben
telepedett le. Itt eleinte festészettel foglalkozott, dél-európai
benyomásait nagyméretű, romantikus stílusú tájképeken
dolgozta fel. 1810-től állami alkalmazásban volt. Görög
szellemben tervezett első nagyobb klasszicista alkotása a
berlini Hauptwache épülete, nemes arányú dór előcsarnokával és különleges díszítésű
párkányával, mely világhírűvé tette. 1818-21 között épült az előkelő megjelenésű
Schauspielhaus
a
leégett,
régi
Langhans-féle
színház
helyén,
pompás
koncertteremmel és nézőtérrel. Fő műve a jón oszlopsoros homlokzatú, impozáns
megjelenésű Altes Museum, mely 1822-30 között épült. Művészeti tevékenysége a
társművészetekre is kiterjedt. Minden épületét a legkisebb részletekig kidolgozta.
Eredeti elgondolásaival tervezett épületek egész sora őrzi munkásságát Németország
területén. 1815-32 között több mint 40 opera- és színházi előadáshoz tervezett
díszletet. (Műv.L.1968.4k.237 o., MNL.15k.863 o.)

MARIN SZTYEPANOVICS DRINOV *1838.0KTÓBER 20. +1906.MÁRCIUS 13.
Bolgár történész, szláv filológus. Tanulmányait Moszkvában végezte
és sokáig mint a szláv filológia tanára működött Charkovban. 1869ben Brailában megalapította a Bolgár Tudós Társaságot, a későbbi
Bolgár Akadémiát. Ő alkotta meg az első egységes bolgár ábécét, és
őt tartják a bolgár történettUdomány megalapítójának. 1878-79-ben
a bolgár fejedelemség kultuszminisztere volt. Alapvető történeti
műveiben a
bolgár nemzet őstörténetét ismertette kitűnő
forráskritikával és világos előadásban. Főbb művei: A szlávok
letelepedése a Balkán:'félszigeten (1873) és A bolgár egyház története kezdetétől máig (1869). (Révai N1.5k.754 o., MNL.6k.796 o.)

JOSEPH PRIESTLEY *1733.MÁRCIUS 13. - +1804.FEBRUÁR 6.
Angol természettudós, protestáns lelkész, és politikai gondolkodó. Kálvinista családból
származott. 1755-ben Daventryben végzett az egyik úgynevezett nonkonformisták - a
nem anglikán protestánsok - számára alapított főiskolán. Az elektromosságtanról írt
könyve alapján doktori fokozatot szerzett az edinburghi egyetemen. Érdeklődése az
176D-as évek végén a kémia felé is fordult. - 1767-ben Leedsbe, 1779-ben
Birminghambe költözött, ahol 1792-ig lelkész volt. Közben 7 éven át egy lord könyvtárosa is volt, akit 1774-ben Párizsba kísért, ahol megismerkedett
~
A.L.Lavoisier-val.
Párizsban üdvözölte a francia forradalmat, és
.'.":.;l'iw... ,.
heves
polémiáit
folytatott
E.Burke-kel. (lásd 1.12.) A forradalom
""'~
.....
~-<.:I .......
'
radilakizálódása,
XVL
Lajos
lefejezése után 1794-ben az USA-ba
" ~..:.'.
költözött, ahol farmer volt. Ezt megelőzően sok megismételt
:-.. "lIiir:
~.• -.~ . - ~kisérletet hajtott végre, míg 1774.augusztus l-én oxigént állított
elő,
és deflogisztonizált levegőnek nevezte. Felfedezésének
teoretikus jelentőségétA.L. Lavoisier (lásd V.8.) ismerte föl. Ezen
kívül 1772-ben a metánt, 1773-ban a dinitrogén-oxidot, 1774-ben a
sósavgázt és az ammóniát, 1775-ben a kén-dioxidot, 1795-ben a
szén-monoxidot találta fel. Az ő találmánya a szódavíz és a radírgumi is. Felfedezte a
fizika terén a róla elnevezett színes gyűrűket, amelyek csiszolt fémlemezen
elektromos kisülések következtében keletkeznek. - Vallási nézeteire az 178D-as
évektől a radikális és racionalista unitarizmus, a Szentháromság, a szeplőtelen
fogantatás stb. tagadása a jellemző. -Politikai gondolkodóként a progresszió és a
meliorizmus - az emberi természet és társadalom, általában a világ fokozatos
jobbításában vetett hit - híve, a klasszikus liberalizmus egyik előfutára volt. (Révai
N1.15k.692 o., MNL.15k.113 o.)

. .•

SUSAN BROWNELL ANTHONY *1820.FEBRUÁR 25. - +1906.
MÁRCIUS 13.
Amerikai tanítónő. A női egyenjogúságért folytatott harc a
szüfrazsett-mozgalom egyik első jelentős képviselője.
1848-tól lépett fel aktívan a női emancipációért, a nők
szavazati jogának megszerzéséért, a vagyonuk fölötti
szabad rendekezés jogáért, de kiállt a rabszolgafelszabadítás mellett is. Elizabeth Cady Stantonnel
alapította meg és vezette a Nemzeti Női Választójogi
Egyesületet, illetve az Amerikai Nők Nemzeti Választójogi
Egyesületét, amelynek elnöke is volt 1892-től 19DD-ig. Megszervezte a Nemzetközi
Nőtanácsot 1888-ban és a Nemzetközi Női Választójog; Szövetséget 19D4-ben.
(MNL.2k.131 o.)

HABSBURG LOTHARINGlAl II.JÓZSEF *1741.MÁRCIUS 13. + l7ga.FEBRUÁR 20.
Némel-római
császár
1765-90
között,
Magyarország és Csehország királya 1780-tól
1790-ig. I.Lotharingiai Ferenc német-római
császár (ur.1745-65) és Mária Terézia királynő
(lásd XI.29.) fia. Neveltetését gróf Batthyány
Strattmann Károly tábornagy (*1697-+ 1772)
irányította.
1764-ben
római
királlyá
koronázták, 1765-ben német-római császár és
a Habsburg birodalom társuralkodója, de a tényleges hatalom csak
anyja halála után - 1780-tól - került a kezébe. 1769-80 között
beutazta Európát, majd hosszabb utat tett Oroszországban. Trónra
lépését követően Magyarországon nem koronáztatta meg magát,
hogy az eskü ne kösse meg a Habsburg Birodalom tervezett
átalakításában. Innen származik a "kalapos király" gúnyneve.
Uralkodása alatt nem hívott össze országgyűlést, rendeletekkel
kormányozta birodalmát. Gondolkodását a francia felvilágosodás
eszméi befolyásolták. Politikáját a felvilágosult abszolutizmus
eszméi és célkitűzései határozták meg. Az 1781.évi türelmi rendeletével biztosította nem katolikusok szabad vallásgyakorlatát és hívatalviselési jogot
biztosított a protestánsok és a görögkeletiek számára. Külön rendeletben szabályozta
a zsidók helyzetét. 1782-ben feloszlatta a nem tanítással vagy betegápolással
foglalkozó szerzetesrendeket. Ugyanebben az évben egyesítette a cseh és osztrák
kancelláriát és hozzájuk csatolta az udvari kamarát. Összevonta az erdélyi és magyar
kancelláriát, a pozsonyi Helytartótanácshoz csatolta a magyar kamarát és a
szervezetet Budára költöztette. 1784-ben Magyarországon is a német nyelvet tette
hivatalos nyelvvé, és megszüntette a Birodalmon belül a vámhatárokat. Az 1785-ös
jobbágyrendelete lehetővé tette a parasztok szabad költözködését, a saját vagyon nal
való rendelkezés és a pályaválasztás jogát. 1789-ben a nemességre is kiterjedő
földadót veztett be a Birodalom területén. Külpolitikája többnyire sikertelen volt.
1788-ban II.Katalin cárnő (ur.1762-1796) Oroszországával szövetségben háborút
indított a törökök ellen. A kül- és bel-politikai sikertelenségek fokozták a politikájával
szembeni ellenállást, ami Magyarországon 1789-ben, az Osztrák-Németalföldön 1790ben nyílt lázadással fenyegetett. Mindez az akkor már súlyos beteg uralkodót
meghátrálásra kényszerítette és nem sokkal halála előtt - a türelmi-, a jobbágy- és a
lelkészek fizetését szabályozó rendelete kivételével - valamennyi rendeletét és
intézkedését 1790.január 28-án visszavonta és visszaállított a trónralépésekor
érvényes alkotmányt. (Larousse 1992.2k.297 o., MNL.10k.348 o.)

II. SÁNDOR *1818.ÁPRILI529. - +1881.MÁRCIUS 13.
Orosz cár, 18SS-től 1881-ig uralkodott. I.Miklós cár (ur.182S1855)
fia.
Liberális
szellemű
neveltetésben
részesült. 185S-ben a krimi háború után katasztrófális állapotokat örökölt apjától.
Már ő írta alá l856-ban a
háborút
lezáró
párizsi
egyezményt.
Felismerte
a
reformok és a modernizáció
szükségersségét. Oroszországot
modern nagyhatalommá tevő programokat dolgozott ki. Nagyszabású vasútépítési
programot indított el, korszerűsíteni igyekezett az ország hitel-életét. A
Legfontosabb az l86l-es reform volt, me ly eltörölte a jobbágyság intézményét és
ez biztosította a jobbágyok személyes szabadságjogát, tulajdonjogát. Ezt kövrette
l864-ben az oktatási és igazságügyi reform, mely biztostotta a törvényszék előtti
egyenlőséget és vallástól függetlenül megnyitotta a középiskolák kapuit bármely
osztályba tartozó gyerek előtt. Uralkodása alatt az ország terjeszkedése, - az orosz
gyarmatbirodalom kiépítése - sok véráldozattal járt, de a győzedelmes balkáni
hadjárat, az orosz-török háború l877-78-ban a San Stefano-i békekötéssel ért
ugyan vége, de azt felülbíráló berlini kongresszus súlyos dioplomáciai kudarcnak
számított. A konzervatívok, befolyásukat latba vetve a reformok egy részét
megfosztották tartalmától, a forradalmi ellenzék pedig a narodnyikizmussal majd a
terrorizmussal próbálta erőteljesen befolyásolni a közvéleményt. A nihilisták és
narodnyikok cár elleni merényletei gyors egymásutánban követték egymást.
1879.február l4-én Solovjev ötször lőtt a cárra, l880.február 17-én a téli palota
ebédlőtermét robbantották fel. A merényletekkel megfélemlített cár a városok
küldötteivel akart a kialakult helyzetről tanácskozni, amikor 1881.március 13-án
Szentpétervárott Rüszakov két bombát dobott a cár kocsijára, melyek mindkét
lábát leszakították, majd néhány órai szenvedés után meghalt. (Larousse
1994.3k.546 o., Révai N1.16k.530 o., MNL.15k.769 o.)

MENÉNDEZ RAMÓN PIDAL
+1968.NOVEMBER 14.

*1869.MÁRCIUS 13. -

Spanyol tudós, irodalomkritikus, nyelvész. l899-től - 30 éves korától - már a
Madridi Egyetem irodalmi és nyelvtudományi tanszékének professzora és a
Történelmi Tanulmányok Központjának igazgatója volt 40 éven át. A Spanyol Királyi
Akadémiának elnöke 1925-től 1939-ig, majd 1947-től haláláig. Első figyelemreméltó munkái között volt a spanyol nyelvtan történetével foglalkozó
1904-es kézikönyv a Spanyol történeti nyelvtan. 1908-11 között
készült műve a The song of My Od cimmel, mely EI Cid - A
Bajnok - , eredeti nevén Rodrigo Diaz de Vivar spanyol
hadvezér és nemzeti hős történetét dolgozza fel. A spanyol
filológia kimagasló egyénisége, az úgynevezett hagyományelmélet atyja. Nagy erőfeszítéseket tett a spanyol kultúra
gyökereinek tanulmányozására, beleértve a baszk, a gót és
arab vonatkozásokat is. 1926-ban a Spanyolok eredete, 1929ben A Od és Spanyolország című műveit írta meg. Az 1930-as
években kezdte szerkeszteni Spanyolország történelme című
művet. E monumentális műből a Bevezető, A spanyolok és történelmük, A
spanyolok nemzeti karakterisztikájának elemzése készült el, de - hosszú élete
dacá ra
befejezetlen
maradt.
(Internet: http://www.orboilat.com/Encyklopedia ......... , britannica.comjebj Larousse 2k.893 o.)

ALBERT EINSTEIN *1879.MÁRCIUS 14. - +1955.ÁPRILI5 18.
Német fizikus. Tanulmányait
a zürichi Műszaki
Főiskolán végezte, 1905-ben doktorált. 1902-től a
berni Szövetségi Szabadalmi Hivatal ügyvivője volt.
Tanulmányai során kezdettől fogva a fizika alapvető
problémái foglalkoztatták. Három egymást gyorsan
követő
felfedezése
tette
ismertté.
A
valószínűségszámítás
eszközeinek felhasználásával
kidolgozta a Brown-mozgás elméletét és ebből
határozta meg 1905-ben az Avogadro-szám értékét
Ugyanebben az évben a kvantumelméletet az
elektromágneses
sugárzásra
alkalmazta
és
a
fotonhipotézis megfogalmazásával megmagyarázta a
fotoelektromos hatást, és annak törvényszerűségeit.
1908-tól a berni egyetem elméleti fizika magántanára,
Zürichben professzor, a prágai német nyelvű
egyetemen, majd Zürichben az elméleti fizika
tanszékvezető egyetemi tanára volt 1912-ig. 1914ben a berlini Fizikai Intézet vezetője volt 1933-ig.
Teljes egészében az ő nevéhez fűződik az 1916-ban
megalkotott rtelativitáselmélet, amely egyben a
1979
gravitáció modern elmélete, amivel világhírűvé vált.
Elmélete három részből áll: 1. A speciális relativitáselmélet a newtoni mechanikát
módosította és bevezette a tömeg-energia-egyenértékűség törvényét. 2. Az általános
relatívitáselmélet lényegében a négydimenziós, görbülő geometriájú, zárt világban
kidolgozott gravitáció elmélet. 3. Kísérlet az egységes térelmélet kidolgozására. Ezen
elmélet szerint a tömegek mozgása megváltoztatja a tér szerkezetét görbülő teret,
azaz Riemann-teret hoznak létre. 1919-től ezt az elméletet megfigyelésekkel is
bizonyították. A modern fizika számos egyéb ágával is foglalkozott. PI. 1924-2S-ben
általánosította Satyendra Nat Bose indiai fizikus (*1894-+1974) fotongázra vonatkozó
kvantumstatisztikáját. 1933-ban a nemzetiszocialista hatalomátvétel után Amerikába
emigrált. Ott - Princetonban - az Institute for Advanced Study professzorává nevezték
ki, ahol rendkívül kedvező körülmények között folytathatta kutató munkáját. 1939ben több tudóstársa rábeszélésére Frankilin Delano Roosevelt elnöknek (lásd IV.12.)
írt levelében felhívta a figyelmet az atommaghasadás fegyverként való
alkalmazásának pusztító következményeire. A II.világháború után több alkalommal is
föllépett az atom bombát ellenző társaival együtt a béke ügyéért. Az 1921.évi fizikai
Nobel-díjat 1922-ben kapta "érdemdús matematikai, fizikai kutatásaiért, különös
(Larousse
tekintettel
a fotoelektromos-effektus törvényének felfedezésére".
1991.1k.676 o., Nobel-díjasok Kis1.198S.220 o., MNL. 7k.134 o.)
ALBERT EINSTEIN 1879- 1955
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KARL MARX *1818.MÁJUS 5. - +1883.MÁRCIUS 14.
Német szocialista teoretikus, filozófus. A
bonni majd berlini egyetemen jogot tanult,
'nl~"'_O<l-'
közben kapcsolatba került a baloldali
II......~~
hegelianizhmussal. Történelem és i10zófiai
tanulmányok után 1841-ben a jénai
egyetemen filozófiai doktorátust szerzett.
Doktori értekezésében a demokrítoszi és
. . . . -=:epikuroszi természetfilozófia klülönbségeit
~~!II :
II-liiiiiiiiiiiilJlill :
elemezte. 1842-ben a radikális polgárság
DOR
25 által alapított ellenzéki lap a Rheinische
Zeitung főszerkesztője lett. Így jutott el a
gazdasági problémák vizsgálatához. A lap betiltása után, 1843-ban megnősült és
Párizsban telepedett le, ahol kiadta a Német-francia évkönyveket. Ebben az időben
ismwerkedett meg Friedrich Engelsszel (lásd XI.28.), aki felkeltette érdeklődését az
angol nemzetgazdaságtasn é.s a munka problémái iránt. Köztösen írták A szent család
című művet, amelyben a hegelianizmushoz és az ifjú hegeliánusokhoz való
viszonyukat tisztázták. A párizsi időszaka 1845-ig, a brüsszeli időszaka 1848-ig
tartott, mely idő alatt intenzív politikai aktívitás jellemezte. Brüsszelben született
Pierre Joseph Proudhon francia filozófus (*1809-+ 1865) A nyomor filozófiája című
művére válaszként A filozófia nyomorúsága című könyve. Itt tartotta nevezetes
előadását Bérmunka és tőke címmel 1847-ben. Szoros kapcsolatot tartott a munkásaktívistákkal és a német emigránsokkal, barátságot kötött Engelsszel. Itt írták közösen
a történelmi materializmus téziseit megfogalmazó Német ideológiát. Megalapította a
Brüsszeli Német Munkásszövetséget és Engelsszel kommunista levelező hálózatot
szervezett. Ők ketten a "Kommunisták Szövetségének" megrendelésére, az emigráns
munkásszervezetek számára, kidolgozták A Kommunista Kiáltványt mely a
"Kommunisták Szövetségének" programja lett.
1848.február 26-án hoztak
nyilvánosságra. Az 1848-as forradalom kitörésekor Marxot kiutasították Belgiumból és
ekkor Kölnben telepedett le. Később Németországból, majd Franciaországból is
kiutasították. 1849-ben Londonba emigrált, ahol nagy nyomorban élt. Ekkor újra a
gazdaság tanulmányozásába kezdett és megírta fő művét A tőke címmel, melynek
csak első kötetete 1867-ben jelent meg Hamburgban és felforgatta az addigi politikai
gazdaságtant, filozófiát. A tőke előmunkálataként született A politikai gazdaságtan
című
műve
1859-ben.
Londonban
készült
az
Osztályharcok
bírálatához
Franciaországban, A gothai program kritikája című munkái. 1864-ben részt vett az
I.Internacionálé megalapításában, tagja lett a Főtanácsnak. Részt vett a német és a
francia munkáspártok programjának kidolgozásában is. Élete utolsó éveire elismerten
az európai szocialista mozgalom vezető teoretikusa lett. 1875-től visszavonult a
politikai élettől és csak műveinek élt. Kiadatlan műveit Engels rendezte sajtó alá.
(Larousse 1992.2k.83ü o., MNL.12k.762 o.)
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VILHELM FRIMAN KOREN BJERKNES
+ 1951.ÁPRILIS 9.

* 1862.MÁRCIUS

14. -

Norvég
meteorológus,
oceanográfus,
geofizikus.
Apja
elmélet
nyomdokain
haladva
a
hydrodinamikai
továbbfejlesztésével tette nevét a tudományos világban
ismertté. A stockholmi, a lipcsei, a bergeni és az oslói
egyetemek professzora volt. Az úgynevezett bergeni vagy
norvég iskola alapítója, ahol kidolgozták a ciklonok képződését
magyarázó polár-front-elméletet. Felállította a Bjerknes-féle
cirkulációs tételt. Korszerű kutatási módszereket ve-zetett be az
éghajlat- és tengerkutatásban. (Révai N1.3k.393 o., MNL.4k.123 o.)

MARIA ADELGUNDA MIKAÉLE RAFAÉLA GABRIELA JOZEFA
ANTÓNIA LUJZA ÁGNES ZITA *1892.MÁJUS 9. +1989.MÁRCIUS 14.
Ausztria utolsó császárnéja, Magyarország királynéja. Robert
Bourbon -pármai herceg és Mária Antonia Braganzai hercegnő 21
gyermekes családjának 14-ik gyermeke.
1911.október 21-én kötött házasságot
Károly Ferenc József főherceggel, a
későbbi
IV.Károly
magyar
királlyal.
Ferenc Ferdinánd tragikus halála után
trónörökösné lett, Ferenc József halála
után pedig 1916.november 21-én Ausztria császárnéja és Magyarország királynéja. Igyekezett befolyásolni gyenge
akaratú nak és határozatlannak tartott férjét. Fontos szerepet játszott az
antanthatalmakkal folytatott titkos béketapogatózásokban Az összeomlás után 1918-ban családjával Svájcba költözött. Innen 1921.0któber 21-én férjével repülőn
Magyarországra érkezett, de Tatán letartóztatták és Madeira-szigtére - Funchalba száműzték őket. Férje halála után 1922-ben - Spanyolországban talált
menedéket, ott szülte meg utolsó Erzsébet Sarolta nevű gyermekét és nevelte mind
a nyolcat magyar szellemben. 1929-ben Belgiumba, 1940-ben Kanadába költözött.
1962-ben tért vissza Európába, Svájcban élt haláláig. Elsőszülött fia Habsburg Ottó
Ferenc József 1919-től emigrációban élt, majd az Európa Parlament tisztségviselője
lett. (Révai N1.19k.687 o.,Larousse 1994.3k.1169 o., A XX.század Kr.1994.,
MNL.18k.853 o.)

THOMAS HART BENTON

* 17882.MÁRCIUS 14.

-

+ 18S8.ÁPRILIS 10.
Amerikai politikus. A családi hagyományokhoz hűen jogi
pályára szeretett volna menni, de özvegyen maradt
édesanyjának a segítségére kellett lennie a földbirtok
hasznosításában, a megélhetés biztosításában. 1799-ben
a birtokra költöztek, ahol ültetvényt építettek ki az ahhoz
szükséges összes melléképületekkel, iskolával, utakkal
stb.-vel. 1809-ben fejezte be jogi tanulmányait. 1811-ig
az állami szenátusban dolgozott. 1815-től St.Louisban lapszerkesztő volt, de ügyvédként is praktizált. Aktív szerepet vállalat az állam
politikai és katonai ügyeiben. Hamarosan politikai tekintélyre tett szert. Missouri
territorium 1821-ben az USA 24. tagállama lett. Ekkor került be az USA
szenátusába, ahol négy alkalommal újra jelölték. 1829-37 között hatalmon lévő
Andrew Jackson elnöknek (lásd Ill.lS.) jelentős támogatója és segítője volt.
Támogatta a telepesek segítését, kezdeményezője és támogatója volt a nyugati
országrészekben folyó kutatásoknak, felfedező utaknak. A kezdetektől támogatta a
rabszolgaság eltörlését, emiatt és más későbbi konfliktusok miatt elvesztette
befolyását a Demokrata Pártban, 18S0-től több ízben került kisebbségbe és csak
1853-1855 között tért vissza a Kongresszusba. Utolsó éveiben politikai tárgyú
könyvek írásával foglalkozott. (Internet: http://www.encyklopedia.com/doc/.
,
rootsweb.comj -alcalhouj
)

JACOB LODEWIK CONRADUS SCHRÖDER VAN DER KOLK
*1797.MÁRCIUS 14. - +1862.MÁJUS 1.
Holland orvos. Anatómiai agykutatásai során foglalkozott
behatóbban az elmebetegségekkel és az elmebetegek gondozási
problémáival. 1821-től az amsterdami kórház bentlakó orvosa,
majd 1827-től haláláig az utrechti elmegyógyintézet vezetője és
az utrechti egyetem professzora volt. Tevékenysége során
megreformálta a mentális betegségek gondozásának módszereit
és az egész hollandiai pszichiátria tevékenységét. Szakmai
előadásainak témái a következők voltak:- az élő és élettelen
természeti erők és a lélek összefüggései, - a növények, állatok
és emberek ösztönélete, - az állati és emberi psziché különbségei, - a lélek
befolyása az emberi testre, - a lélek önállósága és - az anyai szeretet a
természetben. Előadásainak gyűjteményes kiadása halála után, 187S-ben jelent
meg
Pszychosomatik
címmel.
(lnternet:http://universiteitsmuseum.
colobasicorange.nlj
, www.fwiegleb.dejm ......... darwin.lib.cam.ac.ukj ....... )

JOZEF BALAZ *1923.MÁRCIUS 14. ctSKOSLOYENSKO

Szlovák festő. Középiskolái elvégzése után a szlovák műszaki
főiskolán
tanult
1946-tól. A pozsonyi
Képzőművészeti
Akadémián folytatta tanulmányait Milly Dezider professzor
vezetésével. Továbbképzési célból Bulgáriában fejlesztette
ismereteit és tudását a szófiai Művészeti Akadémián I1ja Beskov
professzor
irányításával
19S2-53-ban.
Munkássága
gyermekkönyvek illusztrálására, plakát- és bélyegtervezésre
terjed ki, melyekért világszerte több elismerést kapott. (Anna
Repasova (repasova@ijk.)
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HEC MONTREÁL
Üzletemberek egy jelentős csoportja- kb 100 fő - 1887ben megalapította Montreál és környéke kereskedelmi
kamaráját. Az akkori kereskedelmi élet indokolttá tette
Joseph Xavier Perrault parlamenti képviselő javaslatát,
egy egyetemi szintű kereskedelmi iskola létrehozására.
Mint a kanadai delegáció tagja, Perrault részt vett
Párizsban a Világkiállításon. Ez alkalommal megszerezte
a
párizsi
kereskedelmi
szakoktatási
intézmény
történetének leírását. Ennek felhasználásával néhány év
múlva Damase Parizeau és Georges Gauthier - aki
52
később
Quebec tartomány miniszterelnöke lett
munkásságának köszönhetően megszületett a HEC
Montreál, azaz az Ecole Haute Commerciales Montreal,
melyet 1907.március 14-én avattak. Az észak-amerikai kontinensen ezvokt az
első ilyen jellegű intézmény. Fennállása óta jelentős nemzetközi elismerésben volt
már része. (Internet:http://www.hecl00.ca/FlashPage.aspx?nav_id=665&lang_id=E)

SAMUEL FELIX RODRIGUEZ de la FUENTE
- + 1980.MÁRCIUS 14.

*1828.MÁRCIUS 14.

Spanyol természet- és környezetvédő, biológus. Közjegyző apja mindent elkövetett fia
színvonalas nevelkedéséért, a megfelelő környezet megteremtéséért, s ennek meg is
lett az eredménye. Samuel Felix fia szorgalmasan tanult, miközben rajongott az öt
körbevevő emberi közösségekért és az érintetlen természetért. A formális oktatása
1938-ban bentlakásos vallásos intézetben indult, s tartott nyolc évig. Szülői
rábeszélésre Madridba került egyetemre. 1957-ben kapott fogorvosi diplomát és 2
évig a madridi klinikán dolgozott, de csak fél munkaidőben, mert a másik felét még az
50-es évek elején megkedvelt solymászatnak szentelte. 1961-től már csak és
kizárólag a solymászat, az ismeretterjesztés, a madártan, a nemzetközi kapcsolatok
létesítése és ápolása és az írás volt fontos számára. Első
könyvét 1961-ben adta ki A solymászat művészete címmel.
1964-ben nemzetközi konferenciát szervezett, melynek a
Solymászat volt a témája. Ugyanebben az évben indult
nagysikerű, tömegeket megmozgató rövid előadás-sorozata
a TV-ben. 1966-ban Félix az állatok barátja címmel
"I,
•
(orr\,-o.
zajlottak az állat- és növényvilágról szóló rendkívül érdekes
- '0,~,;-,,::~.::::.-_jp~~,~ előadásai. 1967-ben cikkeket kezdett ími folyóiratok
számára, melyeknek megnőtt keresett példányszáma. Az
Ibériai-sorozat vagy az Afrikai-sorozat nyomán turisztikai, utazási szerveződések is
alakultak. 1966-ban film is készült Szárnyak és karmok címmel. 1970-74 között
készült el néhány hatalmas sorozat, mely csaknem az egész világon elismerést váltott
ki. Kék bolygó volt a címe és 7 év alatt 350 adást ért meg. 1970-73 között készítette
el a Salvat Encyklopedia of Animals-t fiatal biológusok bevonásával 14 nyelvre
fordították le és öt kontinensen jelent meg. 1973-80 között a leghíresebb sorozata
készült el az Ember és a Föld címmel. A sorozat számos országban közönségdíjat
kapott. 1980.március 14-én Alaszka-j szánhuzó kutyák versenyéről filmkészítés
céljából repültek volna Alaszka fölé egy kis Cessna-géppel, mely a felszállás után nem
sokkallezuhant. Senki, így Félix Rodriguez de la Fuente sem élte túl a katasztrófát. A
természetvédelem egyik legkiemelkedőbb alakját vesztette el halálával a társadalom.
(Internet: http:jjtranslate.googleunsercontent.comjtranslate_c?hl = hu&sl =es&u = http)

EMILY MURPHY FERGUSON GOWAN*1868.MÁRCIUS 14. +1933.0KTÓBER 27.
Kanadai írónő, nőjogi aktívista. Apja gazdag földbirtokos és
üzletember volt. Rendszeres téma volt a családban a törvények,
jogok megvitatása, miután a tágabb családi körben ügyvédek és
Legfelsőbb Bírósági tagok is voltak. Anglikán felekezeti iskolába
járt, ahol későbbi férjével - Arthur Murphyvel, az anglikán
lelkésszel megismerkedett. Albertaba költöztek ahol intenzíven
kezdett foglalkozni a női- és gyermekjogi kérdésekkel. Kemény
munkával elérte, hogy az albertai kormány 1911-ben elfogadja
a "Dover Act" néven ismert törvényt, amely védte a nők jogait,
beleértve a házassági vagyon közös tulajdonát is. Megszervezte a Nők Szövetségi
Intézetét, később tagja lett a Női Egyenjogúság Szövetsége-nek, ahol a nők
választójogáért is küzdött. Fellépett a kábítószer fogyasztás ellen is. E témáról
publikációkat jelentetett meg. 1916-ban az angol birodalom első női bírója lett. 1925ig a fiatalkorúak bíróságán is tisztséget töltött be, majd hivatalos börtön- és
kórházlátogatási tisztnek nevezték ki. Janey Canuck álnéven több könyve jelent meg.
1922-ben pl. A fekete gyertya című munkája. Írói tevékenységén kívül jelentős
szerepet játszott különböző jótékonysági egyesületek életében. Tagja volt a "Híres
ötök" csoportnak, melynek sikerült 1929.október 18-án elérni, hogya nők tagjai
lehettek Canada Szenátusának. Tevékenysége elismeréséül szobra az ottawai
előtti
"Famous
Five"
emlékműben
áll.
(Internet:htté:jjwww.
parlament
collectionscanada .cajwomen
, en. wikipédia .0rgjwikijEmily
,a nswers. com/. .. )

FERDINAND HODLER *1853.MÁRCIUS 14. - +1918.MÁJUS 20.
Svájci festő. A genfi művészeti akadémián Barthelemy.Menn
(*1815-+1893) növendéke volt. Sajátos stílusa az általános
európai szecessziós törekvésekkel kapcsolatosan alakult ki.
Érdeklődése a képszerkesztés problémái felé fordult. A
szimmetrikus képfelület, a térbeliség kiküszöbölése, a
környezet absztrahálása, az azonos formák és színek ritmikus
ismétlése festészetének jellegezetes vonásai, s egyúttal az
eszmei mondanivaló és patetikus hangulatok szimbólikus
jelentőségű hordozói.
Portréi közül híresek önarcképei,
munkásságából kiemelkednek monumentális tájképei. Főbb
művei: Egyesülés a végtelennel, Az éjszaka, A nappal, A svájci
csapatok visszavonulása Marignanónál 1515-ben - freskó - ,A
tavasz, Önarckép stb. (Műv.L.1966.2k.393 o., NL.9k.524 o.)

GEORG PHILIPP TELEMANN

* 1681.MÁRCIUS

14. -

+ 1767 .JÚNIUS

25.
Német zeneszerző. Zenei képzését kezdetben a magdeburgi
kántor irányította, de alapjában véve autodidakta maradt. 1701től a lipcsei egyetem joghallgatója volt, diák zeneegyesületet és
kórust alapított, amely évtizedekig a város zenei életének fontos
része volt. Időközben megismerkedett Georg Friedrich HandelIel
(lásd IV.13.). A lipcsei egyetemen adta elő szerzeményeit. Az
,. 1693-ban megnyitott lipcsei opera számára írt drámai kompozícióival hamar hírnévre tett szert. 1704-ben elnyerte a Matthei Kirche orgonista és
zeneigazgatói állását és még abban az évben meghívták karmesternek gróf Promnitz
soraui udvarába. 1708-ban Wilhelm von Sachsen-Eisenach herceg, 1712-ben pedig
Frankfurt am Mainban a Katharinenkirche karnagya. 1721-től Hamburgban élt.
Rendszeresen rendezett nyilvános koncerteket, megalapította az első német zenei
folyóiratot, és a német Opera vezetője lett. A XVIII.század egyik legünnepeltebb
zeneszerzője volt. Hamburg számára kb. 25 operát írt, valamint szerenádokat és
intermezzókat. 23 évfolyamnyi kantátát, 1.000 zenekari sz vittet, versenyművet,
kamara- és szólóművet komponált. Egyéb egyházzenei művei: 15 mise, 22 zsoltár, 46
passió-zene, 6 passió-oratórium és több mint 40 prédikációt bevezető zene, stb.
(Brockhaus: Zenei L.1985.3k.498 o., MNL.17k.283 o.)

PAUL EHRLICH *1854.MÁRCIUS 14. - +1915.AUGUSZTUS 20.
Német orvos, bakteriológus, kémikus. A
egyetemen
lipcsei
1878-ban doktorált.
Orvosi tanulmányai ..,
során
főként
a
kémia kérdései felé
terelődött a figyelme. Így az új anilin-festékekkel történő sejt- és
szövetfestési eljárásokról írta disszertációját is. Különösen érdekelték a sejtek és szövetek festésére alkalmas szinezékek kutatásával
foglalkozott és eredményeit 1881-83 között, gyógyászati és diagnosztikai célokra is
alkalmazta. 1889-ben kezdte meg a diftéria gyógyításának kísérleteit Emil Adolf
Behringgel (lásd 111.15.). 1892-re hatásos diftéria -antitoxin volt a kezükben. 1896ban a német kormányadiftériaoltás eredményességének hatására szérumkutató
intézetet létesített és ennek vezetésével P.Ehrilchet bízta meg. Kutatási munkája
töretlen volt. Ebben az időben fedezte fel a tuberkulózis-bacilusok festését
metilénkékkel, a bilirubin kimutatását a vizeletben diazoreakcióval. A kemoterápia
megalapítója. Új alapokra helyezte az immunitáselméletét Az álomkór gyógyítása
során dolgozta ki a szelektív toxicitás koncepcióját, miszerint az orvosság legyen
mérgező a kórokozókra, de kímélje meg a beteget. Az arzén-vegyületek körében
végzett kuztatásait 1909-ben kiemelkedő siker koronázta. A 606. kísérletében
Szaharcsiro Hata (*1878-+1938) japán orvossal együtt felfedezte a Salvarsant, a
szifilisz első hatékony gyógyszerét, mely pusztítja a szifiliszt okozó spirochaetákat.
Eredményeit egy éves kísérletsorozat után tette közzé. A fiziológiai vagy
orvostudományi Nobel-díjat 19ü8-ban kapta, megosztva LLMecsnyikovval, "az
immunitás terén végzett munkáinak elismeréséül". (Nobel-díjasok Kis1.1985.216 o.,
MNL.7k.128 o.)

QUINTINO SELLA

*1827.JÚUUS 7. - 1884.MÁRCIUS 14.

Olasz közgazdász, politikus. A diploma megszerzése után, 20
évesen vízépítési kérdésekkel kezdett foglalkozni, majd belépett
a királyi hadtestbe, melynek révén tudott Párizsban tovább
tanulni, hogy elindulhasson tudományos karrierje. Párizsi
tanulása kiterjedt a kristálytani vizsgálatokra is. 1854-61 között
Torinoban a Műszaki Intézetben tanított geometriát, de kiterjedt
a kristallográfia elméleti morfológiájára is. Másik nagy hatású
elmélete alapján született meg a logarléc. 1860-ban lemondott
állásáról az országban uralkodó bizonytalan politikai helyzet miatt. 1870-ben
pénzügyminiszterré nevezték ki. Igyekezett ésszerű intézkedésekkel némileg
egyensúlyban tartani az ország pénzügyi helyzetét. Átütő sikereket nem tudott ezen a
területen elérni. Sikeres volt azonban hobbijában a hegymászásban. 1863-ban elérte a
Monte Viso 3.841 m-es csúcsát. Újraélesztette az olasz Alpesi Clubot, expedíciókat
vezetett
stb.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl
)

VASCO DE QUIROGA

*.KB.1470. - +1565.MÁRCIUS 14.

Spanyol püspök. Nemes családba született, ezért jogot tanult és
ügyvéd volt Salamancaban 151S-ben. Akadt munkája bőven, s
közben teológiát is tanult. Nagyon elismerték munkáját, ezért gyors
előrehaladása
volt
a
közigazgatásban.
Tagja
lett
New
Spanyolországban a második Audienciának és ez volt az első kísérlet
arra, hogya Thomas More (lásd II. 7.)-féle modellt kiépítse. Olyan
intézményt és politikát akart, ahol a dolgokat az ész és az
ésszerűség
irányítja, kíméletes társadalmi viszonyok mellett.
Többek között saját pénzén kórházat alapított Santa fe-ben. Az első
Audiencia véres kalandor elnökét is sikerült visszatoloncoltatnia a
spanyolországi börtönbe. 1533-ban az indiánok egy csoportja
fellázadt, őt küldték a helyzet rendezésére. A jó szándékú, békés
óvatoskodó tárgyalásai megbékítették a lázadókat. Ott is alapított egy kórházat és
igyekezett egyéb szociális intézkedéssel is megnyugtatni az indián lakosságot. 1537ben püspökké nevezték ki erre az egyházi területre. Itt maradt lelkipásztor és püspök
egy személyben élete végéig. Székesegyházat alapított, szemináriumot szervezett,
megtérítette az indiánok egy részét. Néhány év múlva mindenkinek volt munkája,
dolgoztak az emberek napi hat órát. Tevékenysége nagyon sikeres volt,
hagyatékaként meghonosodott a gitár-gyártás, a fazekasság, gyapjú szövés stb.
«Internet: http:jjtranslate.googleusercontent.comjtranslate-c?hl =hu&sl .... )
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ANDREW JACKSON *1767.MÁRCIUS 15. - +1845.JÚNIUS 8.
Amerikai államférfi. Szegény telepescsaládból származott Jogot
végzett. 1796-97-ben Tennessee állam képviselője, majd szenátora,
1798-tól 1804-ig a Legfesőbb bíróságának bírája volt. Az 1813-14-es

krik háborúban és az 1812-1S-ös amerikai-brit háborúban aratott győzelmei nemzeti
hőssé tették. Az 1824.évi elnökválasztáson vereséget szenvedett, de 1828-ban
győzelmet aratott és az USA 7-ik elnöke volt 1829-37 között. Az elnöki funkciót
népszerő politikai hatalommá változtatta. Hivatali ideje alatt épültek ki híveinek - a
Demokrata Pártnak - és ellenfeleiknek - a Wigh Pártnak - országos szervezetei.
Erélyesen fellépett a szövetségi jogköröket saját területén korlátozni próbáló DélKarolina ellen 1832-33-ban. A túlzott hatalmat koncentráló nemzeti banknak nem
hosszabbította meg alapítólevelét. Az 1832-es sikeres elnökválasztás után a
szövetségi pénzeket az egyes államok bankjaiba helyezte át és sikerült felszámolnia az
államadósságol. Megerősítette a végrehajtó hatalmat, izolációspolitikát folytatott.
Hatása olyan erős volt, hogy az 1825-1840 közötti időszakot Jackson-érának
nevezték, amelyben a demokrata realizmus győzedelmeskedett a jeffersoni idealizmus
felett. (Larousse 1992.2k.251 o., MNL.10k.134 o.)

ÁCHIM ANDRÁS *1871.MÁRCIUS 15. - +1911.MÁJUS 15.
Magyar politikus,
gazdálkodó.
1904-töl
volt tagja
a
Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Pártnak, majd
megalapítója és vezetője a Magyarországi Független Szocialista
Parasztpártnak, me ly szervezeti önállóságát megtartva, 1906ban
egyesült a
Független
Szocialisták Szövetségével,
Magyarországi Független Szocialista Parasztszövetség néven.
Békéscsaba országggyűlési képveslőjévé választották 1905-ben,
1906-ban és 1910-ben, de az első két alkalommal a Kúria,
osztály elleni izgatás címén megsemmisítette mandátumát.
Programjának fő elemei a szegényparasztság védelmét követelő
pontok, a hitbizományok és papi birtokok állami megváltása és
a kis parcellákban a szegényparasztságnak haszonbérbeadása,
a főrendiház megszüntetése, az ingyenes népoktatás, gyógyszer- és egészségügYi
ellátás, valamint az általános és titkos választójog bevezetése voltak. A helyi
hatalmasságokat, elsősorban régi ellenfelét Zsilinszky Endrét támadó hírlapi cikkei
miatt összetűzésbe keveredett Zsilinszky fiaival, Endrével (lásd XII.24.) és Gáborral. A
verekedéssé fajult szóváltás közben két pisztolygolyótól halálosan megsebesült.
(Magy.NI.1993.1k.100 o.)

KARL SCHÖNHERR *1867.FEBRUÁR 24. - +1943.MÁRCIUS 15.
Osztrák drámaíró, orvos. Filozófusi és orvosi tanulmányait Bécsben
és Innsbruckban végezte, ahol egyidejűleg bekapcsolódott a
költők
"Jung-Tirol" nevű
liberális és antiklerikális tiroli
mozgalmába. 1905-ig dolgozott orvosként Bécsben. Ezt követően
jobbára csak irodalmi tevékenysége ismert. Költeményekkel
kezdte, majd színdarabokat írt. Naturalista, szimbólikus elemeket
mutató, a hagyományos tiroli népi játékokat idéző drámái a tiroli
szülőföld iránti elkötelezettséget tükrözik. Munkáiban realista
vonások uralkodnak, élő figurákat és környezetet teremtett. A
társadalmi porblémák és a lélektani bonyodalmak egyaránt
érdekelték. Aktirikai realizmusig soha nem jutott el, inkább a romantikára és az idealizálásra hajlott. Nagy sikereket aratott a Tiroli Júdás, a Föld, a
Hit és szülőföld című daranjaival. A Női ördög-ből 19l6-ban film is készült. Darabjait a
toroli és bécsi színházak játszották. Tirol több városában - megemlékezésül - utcákat
el
róla.
(Világir.KisencikI.1976.2k.3l0
o.,
Internet:http://www.
neveztek
google.hujsearch?as
,
thearedatabase.comj19 th
,
encyclopedia.jrank.orgj
»
Cambridge
, hifi-tu ning .comj dealer

EMIL ADOLF VON BEHRING *1854.MÁRCIUS 15. +1917.MÁRCIUS 31.
Német bakteriológus.
l878-ban szerzett orvosi diplomát.
Katonaorvosi tanulmányait l880-ban fejezte be és a hadseregben
sebészi munkát végzett Poznanban. l889-ben Robert Koch mellett
aszisztens lett a berlini Higiéniai Intézetben. A baktériumok elleni
antitoxin termelés elvének az úttörője. l892-ben fedezte fel a
diftéria antitoxinját, amely nem csak immunistást biztosított,
hanem gyógyította is az addig halállal végződő betegségeket.
l893-tól a hallei, l895-től a marburgi egyetemen a higiénia
professzora volt. 1904-ben S.Kitasatoval kidolgozta a tetanusz
szérumos megelőzési módját. Az első fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat kapta 1901-ben fIa szérumterápia terén végzett munkáéjáért,
különönősen annak a diftéria elleni alkalmazásáért, ahol az orvostudomány terén
úttörő munkát fejtett ki, és áldásos fegyvert adott az orvosok kezébe a betegség és
halál ellen vívott küzdelemben". (Nobel-díjasok Kis1.1985.68 o., MNL.3k.472 o.)

MAGYAR SZABADSÁGHARC 1848.MÁRCIUS 15.
Európa az 1840-es évektől kezdve forradalmi válság felé
haladt. Az 1847-es gazdaságiválság pattanásig feszítette a
helyzetet. Az 1848 elején lezajlott európai forradalmak
hatására megrendült a Habsburg Birodalom külpoplitikai
már
megváltozott
helyzete.
1848.márCius
3-án
közhangulatban
az
alsótábla
elfogadta
Kossuth
Lajosnak
(lásd
,lfAGI'AR POSTA
III.20.) az országgyúlés elé terjesztett felirati javaslatát,
amelyben független, felelős magyar kormány kinevezését, jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, törvény előtti egyenlőséget és alkotmány
követelt, nem csak Magyarország, hanem Ausztria népeinek is. Beszédének híre
eljutott Bécsbe, és a már meginduló erjedés eredményeként március l3-án Bécs népe
felkelt, Klemens Wenceslas Lothar von Metternich kancellár (*1773-+1859) lemondott
és elmenekült. Pesten március lS-én vértelen forradalom tört ki. Az értelmiségi és
egyetemista ifjúság lelkét gyújtotta lángra a kirobbanó tűzcsóva. A polgári átalakulás
radikális porgramját Petőfi Sándor (lásd LL), Vasvári Pál (*1826-+ 1849), Irinyi János
(lásd V.17.), Jókai Mór (lásd II.18.), Irányi Dániel (*1822-+1892) és Bulyovszky
Gyula (*1827-+ 1883) foglalták 12 pontba, melyet 1848.március lS-én ki is
nyomtattak a Landerer és Heckenast Nyomdában a Petőfi Sándor ez alkalomra írt
Nemzeti dalával együtt. Ezzel az eseménysorozattai indult el az 1848-49-es polgári
forradalom és szabadságharc. A kitört
forradalom V.Ferdinándot (lásd VL29.) a
gróf Batthyány Lajos (lásd X.6.) vezette
első
felelős
magyar
minisztérium
kinevezésére és a jobbágyrendszert
megszüntető, a polgári átalakulás alapjait
és Magyarország önállóságát rögzítő
úgynevezett
áprilisi
törvények
szentesítésére kényszerített~. Április 11én V.Ferdinánd berekesztette az utolsó rendi országgyűlést, szentesítette az április
törvényeket, s ezzel Magyarország parlamentáris, alkotmányos monarchiává alakult
át. A liberális nemesség, - mint a forradalom vezető ereje - nem tanúsított megértést
a nemzetiségek törekvései iránt, így azok a Habsburgok szövetségesei és a forradalom
ellenségeivé váltak. A császári udvar báró Josip Jellasics (*1801-+1859) horvát bánt
küldte Magyarország ellen, aki már a Délvidéken fegyverkezett. 1848.szeptember 11én Jellasics átlépte 50.000 főnyi seregével a Drávát és megindult Pest-Buda ellen. A
.Batthyány-kormány október 8-án másodszor is lemondott és a hatalom a Kossuth
Lajos vezette Országos Honvédelmi Bizottmány kezébe került. Jellasics seregét a
Velencei-tó északi partján 17.000 magyar katona várta A pákozdi csatában sikerült
megállítani Jellasics seregét. Október 7-én Jellasics tartalék hadosztálya kényszerült
letenni a fegyvert Ozoránál. December közepén megindult Alfred Candidus Ferdinand
Windischgratz herceg vezette császári-királyi hadsereg általános támadása az ország
ellen. A magyar erők csaknem mindenütt visszavonulásara kényszerültek. 1849.január
5-én osztrák kézre került Buda és Pest, a kormány Debrecenbe költözött. A harcok az
egész ország területén folytatódtak számtalan magyar eredménnyel. A magyar
seregek sikereinek hírére a Debrecenben összeült országgyűlés április 14-én
Kossuthot kormányzó-elnökké választotta és kimondta a Habsburg-ház trónfosztását.
Ezt el nem fogadva LFerenc József új osztrák császár (lásd XL21.), LMiklós orosz
cártól (ur.1825-1855) kért és kapott segítséget 200.000 katonával a magyar szabad-

ságharc leverésére. A harcok az egész ország területén Görgei Artúr (lásd V.2l.), Bem
(lásd X.l0.), Klapka György (*1820-+ 1892), Perczel Mór (*1811-+ 1899), gróf
Dembinszky Henrik (lásd V.3.), Mészáros Lázár (*1796-+ 1858) vezette seregek
harcoltak változó sikerrel az orosz és császári seregek ellen. Augusztus ll-én Kossuth
lemondott, és Görgeire ruházta a legfőbb polgári és katonai hatalmat. 1849.augusztus
13-án Világosnál gróf Fjodor Vasziljevics. Rüdiger cári tábornok (*1784-+ 1856) előtt
Görgei Artúr letette a fegyvert. Utolsónak, 1949.október 4-én Klapka vezette
komáromi erőd őrsége adta meg magát. A vereséget követően kivégzések egész sora
következett (lásd X.6.). A függetlenségi harc ugyan vereséggel végződött, de,
Magyarország végérvényesen a polgári fejlődés útjára lépett. 1867-ben a kiegyezés
létrehozta a dualista Osztrák-Magyar Monarchiát. (Larousse 1992.2k.77S o.,
Évfordulók '78.253 o., MNL.8k.165 o.)

KAREL PURKYNÉ *1834.MÁRCIUS 15. - +1868.ÁPRILIS 6.
Lengyel születésű cseh festő, illusztrátor. Festészetet
először 1851-től a Prágai Képzőművészeti Akadémián tanult
Christian
müncheni
1857-ben
Bécsben

Ruben irányításával, majd 1854-55-ben egy
magán művészeti iskolában Johann Berdellé,
Párisban Thomas Couture (*1815-+ 1879), végül
Karl Rahl (*1812-+ 1865) tanítványa volt. A
meglehetősen eklektikus képzés során elmélyedt a régi
mesterek, különösen az olaszok és Harmensz van Rijn
VII.1S.)
művészetének
Rembrandt
(lásd
tanulmányozásában. Eleinte a cseh barokk festők hatását
mutató - főleg rokonait és barátait ábrázoló - portrékat
és csendéleteket festett. Párizsban a barbizoniak hatottak
'-=------,Jm.,.;;;;r",,;:;;;
.•,,"'--'
erősen művészetére. Készített számos szinházi díszletet és
jelmeztervet is, különösen Shakespeare darabjaihoz. A maga korában kevéssé ismert festő volt, csak a századfordulón fedezték fel.
(Műv.L.3k.3k.845 o., Internet:http://www.artfact.com/features.......• )

SIR HENRY BESSEMER *1813.JANUAR 19. - +1898.MÁRCIUS 15.
Brit mérnök, feltaláló. Egyetemi képzésben ugyan sohasem részesült,
de apja műhelyében tanulta meg a folyékony fémmel való
műveleteket. Később saját műhelyében, illetve 1859-től saját
gyárában dolgozott. Több mint 100 jelentős szabadalma ismert a
kémiai ipar és a kohászat különboző területeiről. Ilyen volt pl. a grafit
ceruzabél, az aranyfényű bronzpor, az ágyúcső stb. 18SS-ben találta
fel az acélgyártásban alkalmazott úgynevezett Bessemer-eljárást és
az ehhez használt konvertert, a Bessemer-körtét. Módszere
forradalmasította az acélgyártást és nagy hatással volt egész Európa
technikai fejlődésére, főként a vasúthálózatok kiépítésére, a hajóépítésre. NagyBritanniában a kiemelkedő vaskohászati eredményeket az 1871-ben alapított
Bessemer-aranyéremmel jutalmazzák. (MNL.3k.734 o.)

MARY FRANCE5 PRATT

*1935.MÁRCIUS 15. -

Kanadai festőművésznő. Családi neve West. A Mount Allison Képzőművészeti
Egyetemen szerzett diplomát 1961-ben. Christopher Pratt-tal is ott ismerkedett meg,
az egyetem befejezése után összeházasodtak és 1963-ban New Foundlandba
költöztek. Karrierje kezdetén négy kiskorú gyermekük volt a kiemeit témája, de ez
mellett mégis lehetősége volt 1967-ben egy egyéni kiállítást szerveznie a Memorial
Egyetem Művészeti Galériájában. Megint a gyerekek foglalták le az idejét mindaddig,
amíg iskolás korba nem értek. 1975-ös Kanadai női művészek kiállításán vett részt a
Nemzeti Galeriában. Képei a legteljesebb realista ábrázolásai a mindennapjainak, a
környezetének, a családi eseményeknek és a tengernek. Gyönyörködni lehet
edényekben, konyhai felszerelésekben, a csodálatosan megrakott gyümölcsös, nyers
és sült húsos, süteményes tálakban, melyhez rendkívüli fény-hatásokat használ. Pratt
festője.
Művészete
része
a közés
Kanada
legtekintélyesebb realista
magángyűjteményeknek. A Dalhousie Egyetem, a Torontói Egyetem és a St.Thomas
Egyetem 1997-ben közösen ítélte meg számára a rangos díjat, a Kanada Rend-et.
(Internet: http://trabslate,googleusercontent.com/
translate_c?hl=hu&sl=en&u=
)
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JOHANN JACOB NERVANDER *1805.FEBRUÁR 23. +1848.MÁRCIUS 15.
Finn fizikus, csillagász, A turkui Királyi Akadémián tanult.
Költőnek készült mindaddig, amíg meg nem ismerkedett
közelebbről Finnország
nemzeti költőjének, Johan Ludvig
Runebergnek (*1804-+ 1877) tehetségével. Felismerve saját
költői képességeit a tudományok - főként a fizika - felé fordult. '
Egy ideig tanítványa volt a nagy német Carl Friedrich Gaussnak
(lásd II.23.), aki a matematika, geometria, csillagászat és fénytan mellett a magnetizmus tudományával is foglalkozott. Ez indította arra, hogy
hazájában elsőként a geomagnetizmust kutassa. 1829-ben. e témáról írta doktori
disszertációját is. Ennek során konstruálta meg a ma galvanométernek ismert
műszert. Sikerült ösztöndíjat kapnia, amelynek segítségével 1832-1836 között európai
tanulmányútra mehetett. Végiglátogatta a svédországi, dániai, német, francia és olasz
laboratóriumokat. Kutatómunkája kiterjedt a napnak és a napkitöréseknek a föld
időjárási- és klimatikus viszonyaira gyakorolt hatására is. Szentpétervári tudósokkal
együttműködve sikerült kieszközölnie, hogy az ottani obszervatórium kiterjessze
tevékenységét a Helsinkiben működő magnetikus és meteorológiai viszonyokat
tanulmányozó intézményre is. Mint a később létrehozott observatórium első igazgatója
egyben professzori kinevezést is kapott az Egyetemen. Hazájában a geomagnetikai
kutatások atyjaként emlékeznek rá. (Internet: http://www.wispor.de/wpt-1848
.
)
europhysicsnews.com/full/
, agu.org/pubs/ crossref/.

MARIE JUHACZ

*1879.MÁRCIUS 15. - +1959.JANUÁR 28.

Német politikus. Az általános iskolát Landsbergben végezte, buzgó protestáns vallású
kislány volt. Az általános iskola elvégzése után, 1893-tól rövid ideig cselédként, majd
gyári munkásként dolgozott. 1896-97-98-ban az egészségügyben tevékenykedett,
majd kitanulta a szabó mesterséget. A műhely mesteréhez, Bemhard Juhaczhoz 1903ban ment feleségül. Bátyja és nővére foglalkoztak a landsbergi szociáldemokraták
politikai tevékenységével és ez kezdte intenzíven érdekeini Marie Juhaczot is. 1906ban két gyermekével és Erzsébet nevű nővérével Berlinbe költözött. Pénzt az
otthonukban műklödö varrodával kerestek. Lakónegyedükben felvették a kapcsolatot a
férfi szociáldemokrarta politikusokkal, olvasóestet szerveztek, hogy
kapcsolatot tudjanak a politika iránt érdeklődő nőkkel kiépíteni. Mivel
a porosz törvények tiltottáknők részvételét a politikai életben, ezért
rejtett körülmények között folytatták szervező tevékenységüket. Az
Lvilágháború kezdetén, 1914-ben az általuk szervezett női
szociáldemokrata csoport Kölni Nemzeti Női Egyesület néven egyesült
a köln; Nők Szövetségével. Céljuk a nő; választójog, a nők
kinevezhetősége állami, városi bizottságokba, képviselői jog nők
számára stb. 1917-ben Marie Juhacz lett a Német Szociáldemokrata Párt - az SPD berlini titkára. 1919-ben együttműködött az Alkotmányügyi Bizottsággal. Élete első
beszédét 19l9.február 19-én mondhatta el a Parlamentben. 19l9-ben elnöke lett a
Munkavállalók Jóléti Egyesületének az AWO-nak, mely tisztségét annak fennállásáig,
1933-ig töltötte be. Hitler színrelépése után emigrált bátyjával Franciaországba, majd
az Egyesült Államokba. 1949 elején tért vissza Németországba és tiszteletbeli elnöke
volt az AWO-nak. Elkötelezett harcosa volt a női egyenjogúságnak és a munkavállalók
életkörülményekhez
juttatsának.
tisztességes
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl =hu&sl =de&u
)

SELMA OTIIUA LAVISA LAGERLÖF *1858.NOVEMBER 20. +1940.MÁRCIUS 16.
Svéd regényírónő. Iskoláit Stockholmban végezte. 1885-97 között
tanítónő volt.
Az uppsalai egyetem 1907-ben
NOBELPRlS
díszdoktorává választotta. 1914-ben ő volt a Svéd

Akadémia első nőtagja. A külvilágtól, a kor szellemi
1909
áramlatától elzárt, de élő népi hagyományokban,
hiedelmekben
és
falusi
történésekben
gazdag
varmlandi udvarházban nőtt fel. Művei is ezekben a
tradíciókban gyökereznek. Az élet örömei és kiszámíthatatlansága, egzótikus és hazai színterek, reális, romantikus és álombéli figurák
jelennek meg műveiben. A nálunk is jól ismert Gösta Berling történetei című első
regénye önéletrajzi indíttatású és azonnal megalapozta hírnevét. Attól kezdve sorra
jelennek meg többnyire nemzetközi sikert arató regényei és elbeszélései. Pályája
csúcsát a Jeruzsálem című kétkötetes regénye jelenti, mely egy paraszti közösség
sorsán keresztül az emberi felelősség, a bűn és a bűnhődés kérdésével
foglalkozik.Ebből a regényéből - azonos címmel Bille August dán filmrendező
készített filmet. A Nils Holgersson csodálatos utazása című műve tökéletes sagaformában megírt áttekintés Svédország földrajzáról, növény- és állatvilágáról. A
regény Svédország és a világ gyermekirodaimának egyik klasszikus alkotásává nőtt.
Műveiben keresztényi humanizmust hirdet a kor zűrzavarának ellenszereként. Az
irodalmi Nobel-díjat 1909-ben kapta "magasrendű idealizmusa, élénk képzelete és
szellemi
érzékenysége
elismeréséül".
(Nobel-díjasok
Kis1.1985.429
O.,
Világir.KisencikI.1976.1k.632 o., MNL.llk.720 o.)

RENE FRANCOIS ARMAND SULLY-PRUDHOMME
16. - +1907.SZEPTEMBER 7.

*1839.MÁRCIUS

Francia költő. Jogi tanulmányokat folytatott. Eredeti neve René
Francois Armand Prudhomme. Első verseskötete 26 éves korában
1865-ben jelent meg Stancák és költemények címmel, mely
hírnevét megalapozta. Ezt követően már csak az irodalomnak
szentelte életét. Kezdetben érzelmeit, intellektuális poroblémáit szólaltatta meg költészetében. Hamarosan a Parnasse költőinek
hatására a mozdulatlan örök szépet akarta versben kifejezni.Költeményeinek filozófikus hangvétele, a magány feloldásána szüntelen keresése némileg
el is távolítja őt a parnasszistáktól. Formai tökélyre törekvő versei közül a
legismertebb A törött váza - Kosztolányi Dezső fordításában -, amely a sebzett emberi
lélekről fest megragadó képet. Elsőként kapta meg az irodalmi Nobel-díjat 1901-ben
"jelentős írói érdemeiért, és különösképpen magasrendű idealizmusról, művészi
tökélyről tanúskodó, a szív és lángész ritka összhangját megteremtő költészetéért".
(Nobel-díjasok Kis1.1985.748 o., MNL.16k.323 o.)

WERNER EGGERATH *1900.MÁRCIUS 16. - +1977.JÚNIUS 16.
Német politikus és író. Az antifasiszta mozgalom aktív harcosa
volt.
1920-ban
a
németgországi
anarchoszindikalista
szerveződött
"Vörös
Ruhr-hadsereg"
szimpatizánsokból
katonájaként harcolt, majd Hollandiába volt kénytelen menekülni.
Az 1920-as években Németországban élt és a Német Kommunista
Párt funkcionáriusaként dolgozott. 1932-1934 között a moszkvai
Lenin Főiskolán kapott képzést. 1935-ben letartóztatták, 15 évre
ítélték. Tíz évet töltött különböző börtönökben. A háború után a
mansfeldi Városi Tanácsban, a Német Kommunista Párt thüringiai
kerületi vezetőségében és Kormányában miniszterelnökként, a
Német Népi Tanácsban és az NDK Parlamentjében töltött be különböző vezető párt- és
politikai funkciókat. 1954-1957-ig az NDK nagykövete Romániában, 1957-1960-ig az
NDK Egyházügyi Hivatalának titkára volt majd 1961-től Berlinben élt. 1947-ben Csak
egy ember, 1952-ben Város a völgyben, 1960-ban Vízbetörés! Című könyve jelent
meg.
1966-ban
a
Jénai
Egyetem
tiszteletbeli
szenátora
lett.
,
(Világir.KisencikI.1976.2k.966 o., Internet: httpo:llde.wikipedia.org/ wikijWerner
)
de wikipedia.org/wikijRote Ruhrarmee

WILLIAM WHEELWRIGHT *1798.MÁRCIUS 16. +1873.5ZEPTEMBER 20.
Amerikai üzletember, hajótulajdonos. Sokat fáradozott a
Dél-Amerikával való jobb üzleti kapcsolatok és szállítási
körülmények kifejlesztése érdekében. 1923-ban egy
hajója elpusztult Buenos Aires közelében, és ekkor
határozta el, hogy Dél-Amerikában települ át. 1924-ben az
USA Ecuador-i konzulja lett. Később a chilei Valparaisoba
költözött tovább. 1940-ben gőzhajó-járatot indított DélAmerika nyugati parjaihoz. Chilében szenet és rezet talált,
amit kitermeltetett és ehhez megépíttette az első délamerikai vasútvonalat a bányáitól apartokig. Vasútvonalat
építtetett Chiiétől Argentináig és kifejlesztette a La Plata-I kikötőt. Ő építtette ki a délamerikai kontinens első telelgráf-vonalat is. (Internet:http://www.worldbook.
com/wb/. .... )

JAMES MADISON *1751.MÁRCIUS 16. - +1836.JÚNIUS 28.
Amerikai államférfi. A Kontinentális Kongresszus tagjaként 1784-86
között jelentős szerepet játszott a philadelphiai Alkotmányozó
Konvenció összehívásában és az USA máig érvényes alkotmányának
kidolgozásában. 1789-től az alsóház tagja és a Demokrata-Köztárvezetője,
1801-től
1809-ig
sasági
Párt
külügyminiszter, 1809-től 1817-ig az USA 4-ik elnöke
volt. Elnöksége idején az angolok Washington államot
megszállták és emiatt tört ki az angolokkal a háború.
1814.december 24-én az Unió javára jött létre a
békekötés. Visszavonulása után 1826-tól 1834-ig a
Virginiai Egyetem rektora, és a rabszolgák felszabadítását és
kitelepítését tervező Gyarmatosító Társaság
elnöke
volt.
(Új
Magy.L.1961.4k425 o., MNL.12k.361 o.)

SELMA OTTILIA LAVISA LAGERLÖF *1858.NOVEMBER 20. +1940.MÁRCIUS 16.
Svéd regényírónő. Iskoláit Stockholmban végezte. 1885-97
tanítónő volt.
Az uppsalai egyetem 19a7-ben
díszdoktorává választotta. 1914-ben ő volt a Svéd
Akadémia első nőtagja. A külvilágtól, a kor szellemi
áramlatától elzárt, de élő népi hagyományokban,

között

hiedelmekben
és falusi
történésekben
gazdag
varmlandi udvarházban nőtt fel. Művei is ezekben a
tradíciókban gyökereznek. Az élet örömei és kiszámíthatatlansága, egzótikus és hazai színterek, reális, romantikus és álombéli figurák
jelennek meg műveiben. A nálunk is jól ismert Gösta Berling történetei című első
regénye önéletrajzi indíttatású és azonnal megalapozta hírnevét. Attól kezdve sorra
jelennek meg többnyire nemzetközi sikert arató regényei és elbeszélései. Pályája
csúcsát a Jeruzsálem című kétkötetes regénye jelenti, mely egy paraszti közösség
sorsán keresztül az emberi felelősség, a bűn és a bűnhődés kérdésével
foglalkozik.Ebből a regényéből - azonos címmel Bille August dán filmrendező
készített filmet. A Nils Holgersson csodálatos utazása című műve tökéletes sagaformában megírt áttekintés Svédország földrajzáról, növény- és állatvilágáról. A
regény Svédország és a világ gyermekirodaimának egyik klasszikus alkotásává nőtt.
Műveiben keresztényi humanizmust hirdet a kor zűrzavarának ellenszereként. Az
irodalmi Nobel-díjat 19a9-ben kapta "magasrendű idealizmusa, élénk képzelete és
szellemi
érzékenysége
elismeréséül".
(Nobel-díjasok
KisI. 1985.429
o.,
Világir.KisencikI.1976.1k.632 o., MNL.llk.720 o.)

RENÉ FRANCOIS ARMAND SULLY-PRUDHOMME
16. - +19ü7.5ZEPTEMBER 7.

*1839.MÁRCIUS

Francia költő. Jogi tanulmányokat folytatott. Eredeti neve René
Francois Armand Prudhomme. Első verseskötete 26 éves korában
1865-ben jelent meg Stancák és költemények címmel, mely
hírnevét megalapozta. Ezt követően már csak az irodalomnak
szentelte életét. Kezdetben érzelmeit, intellektuális poroblémáit
szólaltatta meg költészetében. Hamarosan a Parnasse költőinek
hatására a mozdulatlan örök szépet akarta versben kifejezni.Költeményeinek filozófikus hangvétele, a magány feloldásána szüntelen keresése némileg
el is távolítja őt a parnasszistáktól. Formai tökélyre törekvő versei közül a
legismertebb A törött váza - Kosztolányi Dezső fordításában -, amely a sebzett emberi
lélekről fest megragadó képet. Elsőként kapta meg az irodalmi Nobel-díjat 19a1-ben
"jelentős írói érdemeiért, és különösképpen magasrendű idealizmusról, művészi
tökélyről tanúskodó, a szív és lángész ritka összhangját megteremtő költészetéért".
(Nobel-díjasok Kis1.l985.748 o., MNL.16k.323 o.)

GRÓF CLEMENS AUGUST VON GALEN * 1878.MÁRCIUS 16. 1946.MÁRCIUS 22.
Német katolikus pap, teológus. Ferdinand Heribert gróf ll-ik
gyermeke. Bátyjaihoz hasonlóan az ausztriai Feldkirch
temploma által fenntartott jezsuita iskolában tanult 1894-ig. A
gimnázium elvégzése után filozófiát és teológiát tanult
Freiburgban, Innsbruckban és Münsterben. 1904-ben a
münsteri egyházmegyében kezdte papi szogálatát. Az első két
évben nagybátyja - Maximilian Gerion von Galen - mellett volt
káplán. 1906-tól 1929-ig más németországi városokban látott el
egyházi feladatokat. 1929-ben visszahívták Münsterbe, ahol a
Szent Lambert-templom papja lett. Az ottani püspök 1933-ban
bekövetkezett halála után XI. Pius (lásd III.31.) kijelölte a megüresedett hely
betöltésére. 1933. október. 28-án szentelték püspökké, elsőként a Hitler-uralom
idején. Meggyőződéses antifasiszta vot, ellenezte a rasszizmust, a totalitárius
hatalmat. 1934 húsvétjától kezdve szakadatlan harcolta fasizmus ellen, ellenezte a
hitleri Németország és a Vatikán 1933-ban aláírt megállapodását. Demonstrációt
szervezett, amikor a nácik 1936-ban elhatározták a feszületek eltávolítását az
iskolákból,
és
megtagadta
annak
végrehajtást.
1941-ben
prédikációiban
megbélyegezte a Gestapo általános törvénytelenségeit,és Adolf Hitler (lásd IV.30.)
intézményesített és rendszeresített tömeggyilkosságait. A később megtalált
dokumentumok szerint a nácik elhatározták, hogy győzelmük után felakasztják. 1946
februárjában a bíborosok gyülekezete kardinálissá nevezte ki. Március 19-én,
nagybetegen tért vissza Münsterbe és operációra készült, ezt azonban már nem
érhette meg.
(Brockhaus CD., Internet:http://www.vatican.net/news................•
geoanalyzer. britannica.com
)

MATTHEW FLINDERS *1774.MÁRCIUS 16. - +1814.JÚUUS 19.
Angol tengerész, felfedező. 1795-ben
érkezett Ausztráliába, amikor még
kérdéses volt, hogya Abel Janszoon
Tasman holland utazó (lásd XL24.) által
felfedezett Van Diemen-föld összefügg-e
az ausztrál szárazfölddel. Az 179899.évi expedícióján Georges Bass angol
felfedező (lásd 1.30.) társaságában
sikerült körülhajóznia Tasmaniát s ezzel tisztázódott annak sziget volta. Második
ausztráliai útján 1801-3. között feltérképezte a kontinens délnyugati, déli és délkeleti
partjait, valamint a Torres-szoroson átkelve a Carpentaria-öblöt, azaz körülhajózta
Ausztráliát. Javaslatára változtatták meg a kontinens korábbi Új-Hollandia nevét
Ausztráliára. A hazafelé vezető útján hajótörést szenvedett a Nagy-Korallzátonyon,
ezután Mauritius kormányzója 1810-ig fogságban tartotta. Ausztráliában folyót és
hegyet neveztek el róla. (MNL.1999.8k.83 o.)

BERÉNY RÓBERT *1887.MÁRCIUS 17. - +1953.SZEPTEMBER 10.
Magyar festő és grafikus. Már
tízéves korában kezdett festeni,
és főképpen Munkácsy Mihály
(lásd 11.20.) műveit csodálta.
1904-ben a Mintarajziskolában
Zemplényi Tivadartól (*1864+1917) tanult. A következő
évben
Párizsban
a
Julian
tovább
Akadémián
képezte
magát
és
hamarosan
megismerkedett Henri Matisse
(lásd XII. 31.) és Pa bio Ru iz
Picasso
(lásd
X.25.)
művészetével.
Korai
műveit
konstruktív képszerkesztés és a
dekoratívitás
egyensúlyának
keresése jellemezte. Példa erre
a Kancsós csendélet és a Kert crmu képei. 1911-ben a Nyolcak csoportjához
csatlakozott, és a kubizmus, majd az expresszionizmus hatásáról tanúskodó
csendéleteket, tájképeket és expresszív erejű portrékat festett. 1919-ben a
Tanácsköztársaság megalakításakor tevékeny részt vállalt a művészeti ügyek
irányításában. A Fegyverbe I Fegyverbe! című dinamikus lendületű plakátjával
kiemelkedett kortársai közül is. A Tanácsköztársaság bukása után Berlinbe emigrált,
ahol zeneszerzőként dolgozott. Hazatérése után
1926-tól - jelentős volt
reklámgrafikai tevékenysége, mint pl. a Flóra szappan, Mediano, Cordatic stb.
Festészetében a "párizsi iskola" feszes dekoratívitása érvényesült - Gordonkázó nő,
Meditáció - , majd fokozatosan a posztimpresszionista stílus felé fordult, melynek
egyik legrangosabb képviselője lett. Ezt mutatják a Kapirgáló, a Jéghordás, a
Zebegényi utca stb. című munkái. 1948-tól a Képzőművészeti Főiskola tanára volt. A
századforduló körül született festőinknek, hatásokra érzékenyen reagáló, igen
képviselője.volt.
Kossuthás
Munkácsy-díjas
festő.
kultúrált
jellegzetes
(Műv.L.1965.1k.214 o., MNL.3k.666 o.)

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI *1710JANUÁR 4. - + A TEMETÉS
NAPJA 1736. MÁRCIUS 17.
Olasz zeneszerző. A nápolyi Konzervatórium növendéke
ott
kezdett
zeneszerzést tanulni
Francesco
volt,
Durantenál (*1684-+ 1755). 1729-30-ban a Konzervatórium tanára és első hegedűse volt. 1731-ben mutatták be
első opera szériáját, mellyel hírnevet szerzett magának.
Városi megbízásra készítette kétkórusos F-dur miséjét.
Operákat és intermezzókat írt, amelyek könnyed, elegáns
dallammal nagy hatással voltak a XVIII.század második
felének francia és külföldi zeneszerzőire. A legnagyobb
sikert Az úrhatnám szolgáló című opera buffával érte el, amely eredeti formájában A büszke fogoly című opera szüneteibe bemutatott
intermezzó volt. Párizsi felújítása - 1752-ben - valóságos háborúságot idézett elő az
olasz illetve a framcia iskola hívei között. 1734-tőlk Rómában élt. Súlyos betegen
Puzzuoli ferences kolostorába húzüdott meg. Itt írta legjelentősebb egyházi művét
1735-ben, a Stabat Matert. A nápolyi vígopera-stílus egyik megteremtője. Műveit friss
fordulatos dallamosság jellemzi. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.l00 o., Larousse
1994.3k.294 o., MNL.14k.675 o.)

PUSKÁS TIVADAR *1844. - +1893.MÁRCIUS 17.
Magyar feltaláló. Tanulmányait a bécsi Politechnikumban
kezdte, de családi okok miatt befejezni nem tudta. 1875-ben
Amerikában ismerkedett meg Alva Thomas Edisonnal (lásd
II.l0.), aki munkatársául fogadta, majd később képviselte
Edison ügyeit Európában. 1878-ben Bostonban, 1879-ben
Párizsban, 1881-ben a párizsi világkiállításon mutatta be a
vezetékes rádió ősét, a telefonhírmondót. 1883-ban átvette
öccsétől, Ferenctől (* 1848-+ 1884) az 1881-ben a világon a negyedikként megnyitott
pesti te/efonhálózatot. 1887-ben bevezette a telefonközpontok fejlődésében
korszakalkotó mu/tiplex kapcsolószekrényeket, melynek lényege, hogy egy kezelő,
bármely előfizetőt bármelyik többi előfizetővel össze tudja kapcsolni. 1893. február
lS-én szólalt meg először dallamtelefon néven a telefonhírmondó, mely 1925 végéig
folyamatosan üzemelt, majd átalakult, és Magyar Telefon Hírmondó és Rádió Rt. lett.
Ez a találmánya műszaki kiegészítésekkel és módosításokkal még a két világháború
között is működött. (Új Magy.L.1961.5k.498 o., Larousse 1994.3k.394 o.,
MNL.15k.194 o.)

FRIEDRICH WILHELM BESSEL *1784.JÚUUS 22. - +1846.MÁRCIUS
17.
Német cSillagász, geodéta, matematikus, geofizikus. 14 éves
~ korában kereskedő tanoncnak állt, de' szabad idejében
o
z
csillagászati és matematikai számításokkal foglalkozott. A Haley;:
üstökösre vonatkozó pályaszámítására felfigyelt Heinrich Wilhelm
z"'
Matthaus Olbers német csillagász (*1758-+ 1840), sbeajánlotta
80
~
BUSH ~
.""
o
Johann
Hieronymus
Schrőter
(*1745-+ 1816)
magáncsillagvizsgálójába megfigyelőnek. 1810-ben a königsbergi csillagvizsgáló igazgatójává és az ottani egyetem professzorává nevezték ki. 1837-38-ban
elsőként sikerült csillagtávolságokat lemérnie parallaxis segítségével. (parallaxis= egy
jelenség, egy pont látóirányának a megfigyelő elmozdulása következtében történő
megváltozásakor fellépő szögkülömbség) A csillagászati számítási hoz definiált
függvényeket a matematikában ma is Bessel-függvénynek nevezik. Geodéziai munkái
közül kiemelkedő a porosz és orosz országos hálózatok összekapcsolása, a Föld alakját
jól leíró, róla elnevezett földi ellipszoid - a Bessel-ellipszoid - méreteinek
meghatározása, amit Magyarország 1866-1949 közötti felsőgeodéziai munkáinál
használtak. Foglalkozott a gravitáció mérésével, felsőgeodéziai számítáSOkkal,
refrakciókoefficiens meghatározásával. (Larousse 1991.1k.312 o., Új Magy.L.1959.1k.
299 o., MNL.3k.733 o.)
...
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VITTORIO BOTTEGO *1861. - +1897.MÁRCIUS 17.
Olasz Afrika-kutató. 1887-ben mint fiatal tiszt Eritreaba, az afrikai olasz
gyarmatra került, ahonnan 1891-ben kisebb utakat tett a Danakil-földre.
1892.szeptemberében Berderából a Djuba felső folyásához indult.
1893.szeptemberben eljutott az Indiai-óceán partjához. Második útjára
1895.október 12-én indult el Baravából. Expedíciója a 6.000 m hosszú
és 3.000 m széles Pagadé-tóhoz ért, melyet az olaszok Regina
Margheritának neveztek el. A Sobat és a Kék-Nilus vízválasztóján, Gobo
közelében az expedíciót kísérő szomáliaiak megtámadták az expedíciót
és Bottegot legtöbb társával együtt felkoncolták. (Révai N1.3k.618 o.)

PIERRE DE MONTREULI *1200 KÖRÜL - +1266.MÁRCIUS 17.
Francia
épitész.
XIII.századi
francia
épitészés
szobrászcsalád tagja. Az úgynevezett "sugárzó gótika"
egyik nagymestere volt. 1265-ben a párizsi Notre Dame
vezető építőmestere volt. Ő készítette a Jean Challes által
megkezdett déli kereszthajó kapuját, a szentély és a
kereszthajók ujraboltozását, a kripta pillérekkel való
megerősítését stb. A Karoling és Capeting királyok
síremlékeit 1263-66 között készítette el,IX.Szent Lajos
király (lásd IV.25.) rendelésére. Ezeken kívül még neki
tulajdonítják a párizsi Ste Chapelle és a St Martin des
Champs refektóriumának építését is. (Műv.L.1967.3k.373
o., Larousse 1992.2k.964 o.)

vÁc
vác város Pest megyében, a Vác-Pesti-Dunavölgy kis
tájegységben, a Duna bal partján. A bronzkor óta lakott hely. Itt
Szent István(lásd VIII.15.) püspökséget, I.Géza király (lásd
IV.25.) apátságot alapított. Őt 1077-ben itt temették el. A
tatárok 1241.március 17-én elpusztították a várost. IV.Béla
(lásd V.3.) újra felépítette és német telepeseket hívott be.
1859-ig egyházi földesúri város volt. Terei, utcái rendezettek.
Műemlékekben igen gazdag város. Legjobban kiemelkedik a kiemeledik a szép
kupolás székesegyház, mely 1762-72 között épült. Elöbb Franz Anton Pilgram (*1460
k.-+1515 k), majd gróf Eszterházy Károly püspök (1762-1799) halála után utóda
Christpoh Bartholomaus Anton Migazzi gróf római katolikus főpap (*1714-+ 1803)
megbizásából Isidore Marcellus Amandus Canevale bécsi udvari építész (*1730+ 1786) készített hozzá terveket. A kupola és föoltárképet Franz Anton Maulbertsch
(lásd VI.8) festette. Az épület késő barokk stílusban épült. Az ugyancsak késő barokk
diadalív Mária Terézia (lásd XI.29.), Lotharingiai Ferenc (*1708--+1765), IIJózsef
(lásd III. 13.) és II.Lipót (ur.1790-1792) 1764-i látogatására építtette Migazzi Kristóf,
Canevale tervei szerint. A XVI.századi épitmények közül meg kell említeni a copf
stílusban épült Hétkápolnát (1711), a felsővárosi plébániatemplomot az un. "fehérek
templomá"-t (barokk, 1699-1755), a Kálváriát a barokk szobrokkal (1726), a Szent
Háromság szobrot (barokk, 1750-55), a püspöki palotát a Maulbertsch- freskókkal
(barokk, 1775), a Gombás patak szobrokkal diszített hídját (barokk, 1753-58). Az
Országos Siketnéma Intézet 1802 óta működik (épülete XV.századi gótikus eredetű
barokk 1731- böl). Pest és Vác között épült az első magyarországi vasútvonal 1846ban. Ipara a XX.század második felében jelentősen nőtt. (Műv.L.1966.4 k.621 o.,
Larousse 3 k.1006 o., Révai NL.18 K. 693 o.)

FINNORSZÁGI VASÚT
Finnország első vasútvonala Helsingfors - Tavastehus Szentpétervár között l862.március l7-én, nyílt meg 107
km hosszúsággal. A szigorú vasútengedélyezési feltételek
miatt a vasútépítés nagyon meg volt nehezítve. (Révai
N1.7k.526 o.)

GOTTLIEB WILHELM DAIMLER *1834.MÁRCIUS 17. +1900.MÁRCIUS 6.
Német gépészmérnök. A stuttgarti polite4chnikumban tanult. Carl
Friedrich Benz (lásd IVA.) mellett a korszerű gépjármű megteremtője.
Több német gépgyárbanm dolgozott. A Deuitz Gázmotorgyár műszaki
igazgatója volt 1872-81 között, majd Wil hel Maybach német
konstruktőrrel (*1846-+1929)
együtt vizsgálóállomást alapított
Cannstadtban. Feltalált egy benzin-gáz-meghajtású könnyű motort,
amelyet 1887-ben szabadamaztattak Franciaországban. Első motorját
1885-ben kerékpárba, majd négykerekű lovaskocsi ba, illetve
00
NICARAGUA .1.
correos
csónakba építette be. 1890-ben autógyárat alapított, mely 1900190"
I, ~
1901-ben kezdte meg az első
modern
gépkocsi
gyártását.
Ebből
alakult
ki
az
egyik
legnagyobb német gépkocsiipari
monopolvállalat, a Daimler-Benz
AG., amely 520 millió márka
aktívummal
rendelkezett
és
1957-ben
53.000
dolgozót
foglalkoztatott. (Új Magy.L.2k.7 o
Larousse 1991.1k.559 o., MNL.6k.266 o.)

JULES FERRY *1832.ÁPRILIS 5. - +1893.MÁRCIUS 17.
Francia államférfi. Ügyvédként kezdte a pályáját 1851-ben Párizsban.
1869-ben republikánus képviselőnek választották. 1870-ben vezető
szerepet játszott
III. Napoleon
(lásd
I. 9.)
trónfosztásában .
1870.november 16-án lett Párizs polgármestere, majd görögországi
nagykövet. 2 alkalommal volt miniszterelnök, utána 1883-85 között
oktatásügyi-, később külügyminiszter. Döntő szerepet játszott
Franciaországban az állami kötelező és ingyenes elemi oktatás
bevezetésében, a női középiskolai oktatás megteremtésében és
megszavaztatott számos alapvető szabadságjogot, mint pl. a sajtó-,
gyülekezési- és vallászabadságot.
Szorgalmazta a gyarmati
terjeszkedést. Kormányzása alatt erősödött meg a franciák helyzete
Tunéziában, Madagaszkáron, Kongóban és Tonkinban. 1891-ben Voisges megye
szenátora, 1893-tól a haláláig a Szenátus elnöke volt. Merénylet következtében
vesztette életét. 1910-ben Párizsban szobrot emeltek tiszteletére. (Larousse
1991.1k.852 o., MNL.7k.904 o.)

LUDWIG PFYFFER *1524. - +1594.MÁRCIUS 17.
SvájCi hadvezér és államférfi. Luzernben különböző magasabb
tisztségeket viselt, azután francia hadi szolgálatba lépett és a
hugenotta háborúkban 1562-69 között sok fényes győzelmet vívott ki
a királyi hadak élén. Hazatérve - haláláig - Luzern főbírája volt. A
svájci katolikus pártnak fővezére lett és nagy része volt a katolikus
kantonok
szorosabb
szövetségének
létrehozásában.
Nagy
tekintélyéért a Schweitzer-Kőnig nevet kapta. (Révai NI.15kA20 o.)

KINCSEM *1874.MÁRCIUS 17. - +1887.MÁRCIUS 17.
Kincsem egy magyar versenyló.
A
magya r
lótenyésztés
legnagyobb
büszkesége.
Versenykarrierje
négy
évig
tartott, mialatt 54 győzelmet
aratott és egyetlen egyszer sem
tudták legyőzni. Diadalmaskodott
minden
ellenfelén
Angliában,
Németországban és Franciaországban is. A szívósságnak, acélosság nak és
a kitartásnak olyan példaképe volt, amilyen
sem azelőtt, sem azóta nem akadt. Blaskovits
Ernő
ménesében jött a világra.
Apja
Cambuscan, anyja Waternymph volt. 1880ban fejezte be páylafutását és ménesbe
került. Mindössze öt utóda maradt, de ezek
közül egyik sem örökölte fenomenális képességeit. Két ivadéka - Budagyöngye és Olyan nincs - meglehetősen jól örökítette
tovább csodás vérét. (Révai N1.19k.179 0.,MNL.10K.921 o.)
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SZENT PATRIK 385/389 KÖRÜL - +461 körül.
Brit-kelta származású katolikus püspök, Írország nagy apostola.
Eredeti neve MaQonus ,Sucutus Patricius. 16 éves korában skót
tengeri rablók Eszak-lrországba hurcolták, ahol 6 éven át
rabszolgaként dolgozott, majd hazaszökött. Megtanulta a nép
nyelvét, szokásait. Kiszabadulva a tourSi és lerinumi zárdában
tanult. I.Celesztin pápától (422-432) kapott megbízást az írországi
hittérítő munkára és rövid idő alatt majdnem az egész sziget
elfogadta
Krisztus
hitét.
A törzsi
vezetők
engedélyével
templomokat és kolostorokat épittetett.432-ben szentelték
püspökké. Egy levele és vallásos önéletírása maradt fenn.Írország
védőszentjeként tisztelik, emléknapja március 17-én van. (Révai N1.15k.248 o.,
Naptár 2003.03.17.Urbis Kiadó, MNL.14k.591 o.)

ALEX EJ NYIKOLAJEVICS BACH
+1946.MÁJUS 13.

*1857.MÁRCIUS 17. -

Ukrán származású orosz biokémikus, politikus. A középiskola elvégzése után 1875a Kijevi Egyetemen tanult, ahol bekapcsolódott a diákok politikai mozgalmába.
Ezért az egyetemről kizárták és Belozerszkbe száműzték. Visszatérése után újra
politizálni kezdett, majd emigrációba kényszerült 1880-82-ben. Az USA-ban és
Svájban eltöltött évek után visszatérve illegalitásban élt az oroszországi
Jaroszlávban, ahol marxizmust tanított a munkásoknak. 1883-ban megírta az
Éhség-cár című könyvét, majd ismét emigrációba kényszerült, ezúttal Franciaországba. Visszatérése után az eszerekhez csatlakozott. Az 1917es
Októberi
forradalom
után
kezdte
meg
szakmai
tevékenységét, melynek középpontjában az élővilág biokémiai
sajátosságai álltak. Új ksérleti módszereket dolgozott ki az
enzimkutatásban, melyeket napjainkig is alkalmaznak üzemi,
laboratóriumi és klinikai gyakorlatban. Kutatási eredményei ma
is hasznosulnak a kenyér- és sörgyártásban, a tea és dohány
termesztésben, a len-áztatásnál, a hal-sózásnál stb. Javaslatára
indult meg a szennyvizek bakteriológiai kezelésű tisztítása.
Ennek gyakorlati megvalóstására Chicágóban került sor az
192Q-as években.
Bach
nevéhez
fűzödik
tudományos
intézmények megalaptása. PI. 1918-ban a Karpovi Fizikai-Kémiai Kutató Intézet, melynek igazgatója is volt, 192Q-ban az Egészségügyi
Minisztérium Biokémiai Intézete, 1935-ben - A.I.Oparinnal - megszervezte a
Szovjet Akadémia Biokémiai Intézeté( mely ma az ő nevét viseli. A Szovjetunió
Legfelsőbb Tanácsának küldötte volt.
Munkásságát számtalan kitüntetéssel
ismerték el. (Internet: http://www.johwole.com/inbio......rubicon.com/partner.
asp .... , encykl.yandex.ru/cgi .... )
től

HORACIO BUTLER *1897.AUGUSZTUS 28. - +1983.MÁRCIUS
17.
festő. Középiskolai
Képzőművészeti Akadémián

tanulmányai után - 1915-től - a
tanult. 1922-1923-ban Németor••.• ~.
szágban,
majd
Párizsban
r=::==::-:::-:~---.I-'
tanulmányozta az expresszionisták,
:. 2
kubisták
és
egyéb
irányzatok
()
képviselőinek
munkáit. Legjobban
6
Paul
Cezanne
(lásd
1.19.)
szerkesztésmódja,
színhasználata
volt rá hatással. 1928-tól Buenos
REPUBLICA ARGENTINA
Airesben élt, dolgozott és kiállította
műveit. Munkásságát alapvetően a
falikép és színházi tervezés területén
fejtette ki. 1951ben a montevideói operaház részére készített díszlet- és
jelmezterveket. 1952-ben a milánói Scala számára dolgozott. 1973-ban nyerte el az
Argentin Nemzeti Művészeti Alapítvány Nagydíját. (Internet:http://www.artesur.
com/hb/ chronobutler ..... , artnet.com/library/ ..... )
Argentin

~

MANUK ABEGJÁN

*186S.MÁRCIUS 17. - +1944.5ZEPTEMBER

25.
Örmény
irodalomtörténész,
nyelvész,
folklorista,
filológus. Felsőfokú tanulmányai befejezése után 1898tól 1893-ig Tbilisziben nyelv- és irodalomtanár volt.
1893-tól - 5 éven át - a bécsi, lipcsei, berlini és párizsi
egyetemeken képezte tovább magát. 1898-1914 között
az ecsmiadzini Gevorkjan Akadémián, 1914-19 között
Tbilisziben tanított örmény filológiát. 1923-től a jereváni
egyetem tanára és a modern armenisztika - avagy az
örmény filológia - egyik megalapozója lett. Az örmény
nyelvről és irodalomról több tudományos dolgozatot és monográfiát adott közre.
Híres a 10 kötetből álló áttekintése az örmény költészetről. Sokoldalúságának egyik
bizonyítéka, hogy megszerkesztette az orvosi kifejezéseket tartalmazó latin-oroszörmény szótárt. 1943-ban Irodalmi és Irodalomelméleti Intézetet alapított, melyet
később róla neveztek el. (MNL.lk.32 o., Internet:http://www.aua.am/extens/
armhistory
,groong.usc.edu/tcc/
)

VOSZHOD - 2 ŰRHAJÓ

1965.márdus lS-án indították a Voszhod-2
szovjet űrhajót, fedélzetén Pavel Baljajev és Alexej
Arhipovics Leonov (*1934.-) űrhajósokkal. Leonov
30 perccel a start után elhagyta az űrhajó belső
terét és percen át a nyitott előtérben maradt, majd
űrkötéllel
kapcsolódva
az
űrhajóhoz
a
egy
, történelembem először megkezdte első 12 perces
ürsétáját.
Ezzel
bizonyította,
hogy megfelelő
védőöltözetben az ember életben maradhat és munkát is vlégezhet a világűrben. Visszatérve a kabinba, az űrhajó 17-szer megkerülte a
Földet és 26 órás út után visszatért utasaival a földre. (A XX.század Kr.1994.,
MNL.18k.590 o.)
Q11.3.1t65 P.IUJAJlY A.lfONOV VOSCHOD2

~

~.

La,

>1

O~

..n

""o "
""
~
~

'{t~
"JJ

MAGYAR po~:r.A.

JURAJ JÁNOSIK *1688.JANUÁR 25. - +1713.MÁRCIUS 18.
Szlovák betyárvezér. A Rákóczi.szabadságharc idején kuruc, majd a
császári seregben szolgált. 1711-ben csatlakozott a Kiszucaihegyekben bujdosó szegénylegényekhez, és saját betyárcsapatot
alakítva Trencsén, Liptó, Árva és Gömör vármegyékben, valamint
Lengyelországban, Morvaországban és Szilézia területén folytatta
rablásait. 1713-ban elfogták és a Liptó vármegyei törvényszék halálra
ítélte, majd kivégezték. Személyét a szlovák nép emlékezetében
legendák övezték. A feudális és nemzeti elnyomás elleni küzdelem
szimbólumává vált alakját főként a romantika korában számos szlovák szépirodalmi és képzőművészeti alkotás örökítette mg. (Magy.NI.2000.10k.181 o.)

PÁRIZSI KOMMÜN
Párizsi kommünnek nevezik a felkelés által életre hívott
kormányzati rendszert, illetve testületet. A XIX.századi
forradalmi mozgalmak rendszeresen követelték a helyi
demokráciát megtestesítő kommunák megalakítását.
Párizs jelképes porosz megszállása 1871 március l-én,
és a február 8-án megválasztott, monarchista többségű
nagyggyűlés
tevékenysége
miatt
felháborodott
lakosság 1871.március lS-án népfelkeléssel akadályozta meg, hogyakormánycsapatok elszállítsák a nemzetőrség ágyú it. A hatalom
a Nemzetőrség Központi Bizottsága kezébe került. A kormány Varseillesbe menekült.
Megkezdődött a párizsi kommün 1871.május 26-ig tartó uralma, amelyben a hatalmat
a 1871.március 26-án megválasztott község-tanács, a 65 főre apadt kommuna, mely
többségében puccsista forradalmárokból, a forradalmi terror híveiből, 48-as
forradalmárokból, kisebbsége proudhonista szocialistákból - Pierre Joseph Proudhon
filozófus (*1809-+1865) eszméiből - álló közösség gyakorolta. Tagjainak fele munkás,
a többi kistulajdonos és értelmiségi volt. Rögtönzött intézkedéseiket antiklerikalizmus
és a reformista szindikalizmus - a szakszervezetek szerepét hangsúlyozó irányzat határozta meg. Haladékot adtak a tartozások megfizetésére, bevezették a 10 órás
munkanapot, a Versaillesbe menekült gyártulajdonosok üzemeit kártalanítás fejében
átadták a dolgozóknak. A porosz hadsereg, valamint a Versaillesben működő kormány
és a nagygyűlés katonáinak gyűrűjében semmi esélye nem volt a komünnek a
győzelemre. A lakosság nagy része - természetesen - a békét várta. A 130.000 fős
kormánycsapatok az úgynevezett "véres hét" folyamán - május 21-28 között visszafoglalták Párizst a kb. 900 barikádon védekező nemzetőrségtől. Egy hétig tartó
véres harcok után, - melynek folyamán minden egyes házért külön küzdelmet vívtak a francia kormány-csapatok leverték a párizsi kommünt. A kormánycsapatok
vesztesége kb.3.S00 halott és sebesült volt. Kb.l0.000 kommunárt öltek meg, 40.000
embert tartóztattak le. A harcok során keletkezett tüzek és a szándékos gyujtogatás
következtében több középület is leégett. A kommün leverése után 12.500 embert
állítottak bíróság elé, ebből 95-öt halálra ítéltek, közülük 23 embert végeztek ki és
4.000 embert Kaledóniába deportáltak. (Az emberiség Kr.1994., MNL.14k.541 o.)
]00 JAHRE PARISER KOMMUNE
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RUDOLF CHRISTIAN DIESEL *1858.MÁRCIUS 18. + 1913.SZEPTEMBER 29.
Német mérnök. Tanulmányainak befejezése után először
hőerőgépekkel kísérletezett, majd a Nikolas August Otto (*1832
-+ 1891) által kifejlesztett belső égésű
motort tökéletesítette, melyre 1892-ben
kapott szabadaimat és 1893-ban tette
közzé.
Motorjának lényege a nagy
nyomásra sűrített és a sűrítés miatt
felmelegedett levegőbe befecskendezett
gázolaj, amely ott a forró levegőben
meggyulladva elég.1896-ban készült első
működő-képes dieselmotorjának
szabadalmát 17 országban jegyzetette be.
Találmányával kapcsolatos üzleti és jogi viták jelentősen megviselték és feltételezések szerint - egy hajóról a La Manche csatornába vetette magát.
(Magy.NL.6k.570 o., Ujságcikk 2002.V.19.Boros Jenő)

PIERRE EUGENE MARCELLIN BERTHELOT *1827.0KTÓBER 25. + 1907. MÁRCIUS 18.
Francia vegyész, politikus. A College de France hallgatója, Antoine
Jérome Balard (*1802-+ 1876) asszisztense volt, ugyanott doktorált
1854-ben, majd gyógyszerész oklevelet szerzett. Munkássága felölelte a
kémia egészét. Korai munkáinak célja a kémiai szintézis, amelyet ő
fejlesztett általános módszerré. Etilénből alkoholt, metánból kiindulva
metil-kloridot és metil-alkoholt állított elő. Felismerte a glicerin
szerkezetét, s abból zsírsavakkal zsírt szintetizált. Erős hőhatással acetilént, benzolt, bifenilt sztirolt, naftalint és hangyasavat nyert. 1860 után a kémiai
reakciókat befolyásoló tényezőkkel foglalkozott. 1869 után kutatási területe a
termokémia lett. Kiszámította számos vegyület képződéshŐjét. Nézete szerint a
reakciók hajtóereje a hőfejlődés. Foglalkozott a cukorkémiával, vaskomplexekkel, a
robbanóanyagok kémiájával, agrokémiával és tudománytörténettel is. Részt vett a
politikai életben is, 1881-től örökös szenátusi tag volt. A gazdasági élet szereplőjeként
1886-87-ben
a
kultuszminiszteri,
1895-96-ban
a
külügyminiszteri
tárcát
irányította.(Larousse 1991.1k.310 o., MNL.3k.718 o.)

DR. MAREK JÓZSEF *1868.MÁRCIUS 18. - +1952.
Magyar állatorvos. A bud pesti Állatorvosi Tanintézetben
szerzett oklevelet 1892-ben. 1895-ig szülővárosában Vágszerdahelyen - volt állatorvos, majd a kőbányai
Állategészségügyi Hivatallaboratóriumvezetője lett. 1897től az Állatorvosi Főiskola adjunktusa, majd tanára.
Nevéhez fűződik a lovak takonykórjának vizsgálatánál a
betegség felismerését elősegítő diagnosztikai eljárások
tisztázása, valamint a róla elnevezett Marek-szonda. Az
állatorvosi belgyógyászat és diagnosztika egész területén nagyértékű, nemzetközileg
is elismert munkásságot fejtett ki. Foglalkozott a lovak tenyészbénaságával, a fertőző
tyúkbénulással, és ismertette elsőként a legfontosabb anatómiai és kórszövettani
elváltozásokat. A májmételykór, a sertéspestis és az angolkór gyógyításának
lehetőségeit kutatta. Előállította a mételykór elleni Distol nevű gyógyszert. Elméleti és
gyakorlati kutatómunkája hozzájárult a korszerű állattartás rnegalapozásához. (Új
Magy.L. 1961.4k.548 o., MNL.12k.685 o.)

FREDERIK WILLEM DE KLERK

* 1936.MÁRCIUS 18. -

Dél-Afrikai politikus,. 1972-től a búr Nemzeti Párt parlamenti
képviselője. Pieter Willem Botha (*1916-) kormányában
postaügyi, távközlési, szociális és nyugdíjügyi (1978-79),
bánya- és energiaügyi (1979-82), belügy- (1982-86), oktatási
és tervezési miniszter (1986-1989), 1989-97 között a Nemzeti
Párt elnöke, majd 1989-94 között a Dél-afrikai Köztársaság
elnöke. 1991.júniusára keresztülvitte az apartheid-rendszer
jogi megszüntetését és kezdeményezésére megindultak a
CODESA-tárgyalások
(Konvenció
a
Demokratikus
DélAfrikáért), melyek eredményeként megszületett az ország új
alkotmánya. 1993.december lQ-én Osloban Nobel-békedíjat
kapott Nelson Mandelával közösen "az apertheid-rendszer békés lezárásáért és egy
új, demokratikus Dél-Afrika alapjainak lerakásáért". (Az Emberiség Kr.199l., A
XX.Század Kr.1994.,MNL.llk.129 o.)

ION GEORGESCU

* 1856.MÁRCIUS 18. - + 189B.DECEMBER

18.

Román szobrász és festő. A bukaresti Képzőművészeti
Iskolában tanult 1872-78 között. 1878-tól 1882-ig
Párizsban dolgozott Eugene Delaplanche (*1836-+1891)
szobrász-stúdiójában. Ebben az időben készült festészeti
és szobrászati munkáira Jean Baptiste Carpeaux (lásd
V.14.) művei gyakoroltak igen nagy hatást. Ekkor készült
a Nyár és tél című allegorikzus reliefje és az Endimion
vadászata is. Műveit általában a puritán realizmus és a
pontos anatómiai ismeretek jellemzik. Szobraihoz szívesen használta a terra kottát
és
a
bronzot.
Márvány-szobraihoz
csak
carrarai
márványt
használt.
(Inteernet: http://www.artnet.com/library/
,.)

JANUÁR INGEMAR STENMARK

*1956.MÁRCIUS 18.

Svéd sportoló. A Lapp-föld közelében született, de négy éves
korában szülei lejjeb költöztek, Tarnaby városába és éppen Stig
Strand
sí bajnok szomszédságába. 1974.december 17-én
szerezte első Világ kupa győzelmét Olaszországban. Háromszor
egymás után világbajnokságot nyert - 75/76, 76/77- és 77/78ban - .. 1978/79-es sí-szezon volt a leggazdagabb, mert 13
versenyt nyert, ebből 10 az óriás műlesíklás versenye volt 1980ban óriás műlesiklás és szlalom versenyaranyérmese volt. Ezt
követte néhány éVI amikor második helyen végzett. Az 1982-es világbajnokságon
szlalom versenyben aranyérmes, óriás műlesiklásban ezüst érmet nyert. Mindent
összevetve ő volt a sporttörténet legeredményesebb és leghíresebb sí-versenyzője.
1973-1989 között 46 világkupa győzelmet óriás műlesiklásban és 40 győzelmet
műlesiklásban mondhat magáénak. Karrierje jelentős hatást gyakorolt elsősorban a
hazai, de az egész világ sportszerető társadalmára. Ö vált Borje Salming után a
második svéd sport-Iegendává. (Internet: http://translate.googleusercontent.comj)

TITO SALAS

*1887.MÁJUS 8. - +1974.MÁRCIUS 18.

Venezuelai festő. Eredeti neve Antonio Diaz Salas volt. A
középiskola után a Caracasi Képzőművészeti Főiskolán
festészetet tanult. Igen tehetségesnek bizonyult, mert
1901-ben 1902-ben már munkájával díjat nyert. Méghozzá
az Akadémia díját, mellyel Párizsba utazhatott és az 1905ös tanévben a Julian Akadémiára vették fel, ahol Jean Paul
Laurens (*1838.-+1921.) és Lucien Simon voltak tanárai. A
harmadik aranyérmét 1907-ben szerezte. 1907-1908-ban
Spanyolországban járt, ahol az emberek szokásait, adott
helyzeteket figyelte meg s vitte vászonra. 1908-ban a
brüsszeli Expon nyert aranyérmet. 1911-ben került vissza
Venezuelába Simon Bolivar államférfiről (lásd XI!.17.)
készült híres triptichon, mely Salast is fesrészre késztette.
Így készült csodálatos freskója, mely Bolivart abrazolja a caracasi Nemzeti
Pantheonban. Később visszavonult régi gyarmati stílusú házába és a hagyományok,
szokások, vallási rituálék gyűjtésébe és megörökítésébe kezdett. De szívesen
készített reprodukciókat is. 1970 körül festette meg a Venezuelai Köztársaság
képviselői nek
egy
csoportját.
(Internet: http://tra nslate.
googleusercontent.com/translatec?hl=hu&sl=
)

BÁRÓ FRANCOrS JOSEPH BOSIO * 1768. MÁRCIUS 19. +1845.JÚUUS 29.
Francia szobrász. A
monacói
herceg
ösztöndíjával jutott el
Párizsba, ahol 178588 között Augustin
Pajou (*1730-+1809)
volt a tanítómestere.
Katonaként vett részt
Napoleon (lásd V.5.)
itáliai hadjáratában
és
Firenzében,
Rómában
Nápolyban. 1802-ben megvált a
katonaságtól
de
Itáliában
maradt
a
szobrászat
tanulmányozása és gyakorlása
céljából. 1807-ben tért vissza
Párizsba. 1807-1810. között
(*1777Lorenzo
Bartolini
+ 1850) alkalmazta a napoleoni
emlékművéhez tartozó reliefek elészítésénél. 1812-ben Josephine császárné által
rendelt műve a Cupido nyi/vesszőkkel, első kiállításának volt fő műve. Mitológiai
tárgyú művei, melyek erősen klasszicista jellegűek többnyire az egymás után
következő uralkodók számára készültek. Igy XVI. Lajos (ur.1774-92) mellszobrán kívül
elkészítette - halála után kb. 30 évvel - lovasszobrát is, Napoleon és családja számára
mellszobor-portrékat, XVIII .. Lajos (ur.1814-24) 1821-ben első királyi szobrásznak
nevezte ki. A Herkules és a sárkány a Tuileriák kertjében, sok más munkája Louvreben látható. X.Károly (ur.1824-30) a Napoleon által alapított Francia Becsületrenddel
tüntette ki A korabeli épületek díszítésében is része volt. Igy a párizsi diadalív bronz
quadrigája 1828-ból is az ő műve. (Révai N1.3k.591 o., MNLAk.383 o.,
Internet: http://www.artznet.com/library/Ol/
, en. wikipedia .0rgjwikijFran
,
, google. hujsearch?as
)
hu. wikipedia.org/wikijFrancia Becs

DIRCK HALS *1591.MÁRCIUS 19. (KERESZTELÉS NAPJA) +1656.MÁJUS 17.(TEMETÉS NAPJA)
Holland festő. Bátyjának id.Frans Halsnak (I.VIII.29.) volt a
tanítványa, és egy ideig az ő képein festette a mellékes
részleteket. Az ún. társalgási képek egyik fő képviselője.
Többnyire asztal körül mulatozó, katonákat, zenélő
társaságot ábrázolt szabadban vagy belső térben.
Festésmódja rendkívül anyagszerű. (Műv.L.1966.2k.338
o.,Révai NI.9kA29 o., MNL.9k.165 o.)

PÁZMÁMY PÉTER *157ü.OKTÓBER 4. - +1637.MÁRCIUS 19.
Magyar katolikus főpap. Protestáns családból származott, mostohaanyja hatására
katolizált. 1587-ben megkezdett filozófiai tanulmányait a következő évben
abbahagyta, belépett a jezsuita rendbe, 1590-ig novícius volt. 3 évig filozófiát tanult
Bécsben, majd. Rómában teológiai tanulmányokat folytatott 1597-ig. 1596-ban pappá
szentelték. 1597-1600 között Grazban, Vágsellyén és Kassán, majd 1603-07 között
ismét Grazban tanított. 1607-ben visszatért Magyarországra és átvette az
ellenreformáció irányítását. Hírnevét szenvedélyes hangú vitairataival alapozta meg.
Számos főúri család az ő hatására katolizált. V.Pál pápa (1605-1621) felmentette
rendi fogadalma alól, így 1616-ban túróci prépost, 1616-tól haláláig esztergomi érsek,

1629-től bíboros volt. Nagyszombatban 1619-ben papneveldét és nevelőintézetet
létesített. 1623-ban Bécsben a magasabb fokú papi képzés céljára létrehozta a később
róla elnevezett Pázmáneumot. 1635-ben Pozsonyban jezsuita kollégiumot alapított.
1635-ben alapította meg a magyar oktatásügy történetében meghatározó jelentőségű
nagyszombati egyetemet, amelyet Mária Terézia áthelyezett Budára. 1950-ig Pázmány
Péter Tudományegyetem néven működött, ma Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
melynek jogutóda 1993-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az egyetemen kívül
több egyházi iskola és kolostor alapítása fűződik nevéhez. Irodalmi, hitvitázó
munkáiban, prédikációiban a mai napig érvényes katolikus érvelési rendszert dolgozott
ki. Hitvitáinak sorát Felelet az Magyar István sárvári prédikátornak az ország romlása
okairul írt könyvére című írásával nyitotta meg. Fő műve a Hodegus. Isteni igazságra
vezérlő Kalauz, a katolikus hittételek nagyszabású összegzése. Műveinek egyik
legszebb darabja a magyar nyelven megszólaló Kempis-fordítás: Kempis Tamásnak
Krisztus Követésérül írt négy könyvei. Mint szónok, pérédikátor, erkölcsi tanításait a
Prédikációkban fejtette ki. Magyar nyelvű irodalmi munkássága révén jelentősen
előmozdította a magyar irodalmi nyelv, valamint a teológiai-filozófiai münyelv
fejlődését. (Larousse 1994.3k.279 o., MNL.14k.607 o.)

DAVID LIVINGSTONE

*1813.MÁRCIUS 19. - 1873.MAJUS 1.

Skót származású angol misszionárius, Afrika-utazó, felfedező. A
londoni hittérítő társaság 1840-ben a Fokföldre küldte és ettől
kezdve Dél- és Kelet-Afrikában utazott. 1849-ben felfedezte a
Ngami-tavat, 1853-ban a Zambézi felső folyásához is eljutott.
1853-56 között felfedezte a Viktória-vízesést, majd 1859-ben a
Chilwa-tavat. 1864-ben tért vissza Angliába. Két év után 1866-ban
már Zanzibárban volt és a Ruwuma folyó mentén eljutott a
Nyassza-tóhoz, majd délről megkerülve a Tanganyika-tóhoz
érkezett. l868-ban további három tavat fedezett fel, majd
vissza utazott a Tanganyika-tó
melletti
Ujijiba.
l87l-ben
H.M.Stanleyvel (lásd V. 10.) együtt a Tanganyika-tó északi csücskéig jutottak. Utolsó útjára 1872.augusztusban indult Bangweuluba, ahol vérhasban
meghalt. Tiszteletére ott emlékoszlopot emeltek. H. Waller adta ki utazásainak
megmentett naplóit és térképeit. (MNL.12k.193 o.)

DINU LI PATTI *1917.MÁRCIUS 19. - +1950.DECEMBER 2.
Román zongoraművész és zeneszerző. Muzsikus családban nőtt
fel, édesapja hegedűs, édesanyja zongorista, keresztapja pedig a
világhírű hegedűművész George Enescu (lásd VA.) volt. Már
négyéves korában fellépett és komponálgatott. 15 évesen
végzett a bukaresti Konzervatóriumban. 1931-ben Enescu-díjat,
1933-ban a Bécsi Nemzetközi Zongorista Versenyen II. díjat
nyert. Párizsban képezte magát tovább világhírű muzsikusoknál.
Foglalkozott zeneszerzéssel, formatannal, zongorával, karmesterséggel. 1936-ban Német- és Olaszországban kocert-turnén vett részt. Első
hanglemezfelvétele 1937-ben készült el Brahms-művekből. 1943-ban - zongorista
feleségével - Genfben telepedett le. 1944-től a genfi konzervatórium professzora volt.
Ekkoriban már jelentkeztek a később végzetessé váló betegségének az úgynevezett
rosszindulatú Hodgkin's kórnak a jelei. Szülőhazájában zenekar viseli a nevét.
L.1984.2kA24
o.,
Internet: http://www.answers.com/toipic/
(Brockhaus :Zenei
dinu
, members.fortuneeity .com/.
,pirula.netl aszotar/. )

JOZEF MEHOFFER

*1869.MÁRCIUS 19. - +1946.

a krakkói Képzőművészeti Akadémián tanult
Jan Matejko (lásd VII.28.) irányításával. Az akadémia
egyik legtehetségesebb hallgatója vot, ezért részt vehetett
Matejkó mellett a krakkói Mária-templom
üvegablakaínak elkészítésében Ez a munka
keltette fel érdeklődését a freskó- és
üvegfestészet
iránt.
1891-96
között
Párizsban a Colarossi Akadémián tanult, és a
régi mesterek műveit tanulmányozta a
Louvre-ban. Az 1894-98 között készült
munkáit egy Paul Verlaine (m1844-+ 1896)
mű ihlette, melyen közeledést mutatott a
POLSKA
XIX.század végén Franciaországban létrejött
"Nabis" művészcsoport felfogásához, mely a
trecento festészet és a japán fametszet példájára, a dekoratív, hangsúlyos körvonalú
sík és szimbolista elemekkel telített stílust művelték. Későbbi munkáiban a
szimbolizmus expresszionista változatát mutatta, sokszor szorongó, katasztrófát
sugalló atmoszférában. (Műv.L.3kA18 o., Internet:htp:/www.mitchozog addr..... )
Lengyel

1887-től

festő.

VÁMBÉRY ÁRMIN *1832.MÁRCIUS 19. - +1913.SZEPTEMBER 15.
Magyar turkológus és utazó. Eredeti neve Hermann Wamberger.
Gimnáziumi tanulmányait félbe kellett hagynia nehéz anyagi
körülményei miatt. Vidéken házitanítóskodott. Rendkívüli
nyelvtehetsége korán megmutatkozott és számos keleti nyelvet
is megtanult az európai nyelvek mellett. Főleg a török nyelvet
tanulmányozta. 1857-ben báró Eötvös József (lásd II.2.)
erkölcsi és anyagi támogatásával utazhatott a magyarság
eredetének és nyelvének felkutatására Konstantinápolyba. Ott is
házitanító volt, és kiadta a török- német szótárt 1858-ban. Ekkor fedezte fel a
Magyarország története című kéziratot. Első, négy évig tartó tanulmányútja során
figyeimét a magyar régmúlt ázsiai, elsősorban török kapcsolatai kötötték le. 1862-ben
a Magyar Tudományos Akadémia által támogatott közép-ázsiai útján dervis-ruhában
beutazta Közép-Ázsia törökajkúak lakta területeit, a magyar nyelveredetét kutatva.
1863-ban csatlakozott - dervisként - egy bokharai karavánhoz és így került a Káspitengeren átkelve Bokharába, Szamarkandba, Afganisztánba, majd ismét Perzsiába.
Itthon, 1865-1904 között a budapesti egyetemen a keleti nyelvek tanára, majd A
Magyar Földrajzi Társaság egyik alapítója és elnöke volt. Több útibeszámolót írt:
Dervisruhá- ban Közép-Ázsián át, A török faj ethnológiai és ethnográphiai tekintetben,
A magyarság keletkezése és gyarapodása, Bokhara története a legrégebbi időktől a
jelenkorig, Oroszország ról, illetve a XIx.századi iszlámról stb. Tudományos
tevékenységét és utazóként megszerzett ismereteit külföldön, elsősorban Angliában
mindíg nagyra értékelték. Magyarországon a magyar nyelv és történelem török
kapcsolataira vonatkozó tanításai nagy vitákat kavartak. Munkái angol és német
nyelvek mellett még nyolc másik nyelven is megjelentek. (Larousse 1994.3k.l023 o.,
Révai N1.18k.761 o., MNL.18k.170 o.)

PHILIP MAZZEI *1830.DECEMBER 25. - +1816.MÁRCIUS 19.
Olasz üzletember. Tanulmányai
befejeztével
körutazást tett
Európában, majd Londonban telepedett le, ahol megalapította a
Martini & Co társaságot. A vállalat különböző élelmiszereket és bort
forgalmazott. Ebben az időben találkozott Benjamin Franklinnal (lásd
1.17.) és Thomas Adamssal, akiknek biztatására Amerikába költözött
és vállalkozását kiterjesztette Virginia államára. Ott megszervezte és
bevezette a szőlőtermesztést és a velejáró borászati kultúrát.
Hamarosan ismert emberré vált és bekapcsolódott a politikai életbe
is. Azt tartották róla, hogya Függetlenségi Nyilatkozat (lásd VIIA.)
"keresztapja". Később visszatért Európába, illetve Varsóban, majd
Pisában élt haláláig. (Internet:http://www. sicilianculture.comj ..... )

WILLIAM
26.

JENNINGS

BRYAN

*1860.MÁRCIUS 19. - +1925.JÚLIUS

Amerikai politikus. 1891 óta a Demokrata Párt kongresszusi képviselője
volt. 1896-ban , 1900-ban és 1908-ban pártja elnök-jelöltje volt, de W
McKinley ellen kétszer, majd W H afttal szemben ismét veszített. Th
Wilson külügyminisztereként - 1913-15-ben - a nemzetközi konfliktusok
elsímításán munkálkodott nem sok sikerrel Békepolitikájának kudarcait
látva lemondott. Népszerű demokrata politikus volt és magával ragadó
.......,.,.- ~ - - -.
szónok. Nagy szerepet játszott a ma is érvényben lévő reformok elfogadtatásában. Amerika közép-nyugati részéből származott, így egész életében az
agrár érdekeket képviselte. (MNL.4k.624 o.)

ROQUE SAENZ PENA * 1851.MÁRCIUS 19. - + 1914.AUGUSZTUS
ll.
Argentin államférfi. Az 1874-es polgárháborúban a kormány seregében
harcolt. 1879-ben egy önkéntes csapat élén részt vett a Peru és Chile
között kitört háborúban a
'. peruiak oldalán. Hazatérve,
megalapította a Sud-America
című lapot. A hazai politikai
életben
előkelő
szerepet
játszott,
ő
képviselte
Argentinát az első pánamerikai kongresszuson Washingtonban. Tagja volt a IL hágai békekonferenciának. Hazája
követe volt Madridban, majd 1907-től pedig Rómában. 1910.október 12-én a
köztársaság elnökévé választották. (Révai N1.15k.298 o.)

DON LUIGIORIONE *1872.JÚNIUS 23. - +1912.MÁRCIUS 19.
DON ORIONE -1812
19~O

Görög lelkész. Világszerte ismert személyiség a keresztény szentség
bajnokaként és "Az isteni gondviselés ki műve" alapítójaként. Ez a
közösség különböző szociális és egyházi probémákkal foglalkozott. A
magas politikai köröket és egyházi kultúrákat közelíti meg, hogy
megvilágosítsa azokat megfelelő életbölcsességgel és nemes
tettekkel. Alapítványa ma is igen nagy számban mintegy 30 nemzet
keretében különböző néven működik. II.János Pál pápa (lásd V.18.)
1980.október
26-án
avatta
boldoggá.
(Internet:
http:/216.239.39.120/translate/

JOZEF KORZENIOWSZKY * 1797. MÁRCIUS 19. +1863.SZEPTEMBER 17.
Lengyel író.
Írói
működését
drámaírással
kezdte.
Több
ifjúkori kísérlete után 1830-ban
jelent meg első drámája, A
szerzetes
címmel.
Később
regényíróként adta közre műveit
1847-53 között. (Révai N1.12k.65
o.)

FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE *1900.MÁRCIUS 19. +1958.AUGUSZTUS 14.
Francia atomfizikus. Eredeti neve Frédéric Joliot. 1923-ban Párizsban
szerzett mérnöki oklevelet és a katonai szolgálat után 1925-ben
Marie Curie (lásd VIIA.) Rádium Intézetébe került preparátorként. A
következő évben feleségül vette az ugyanott dolgozó Irene Curiet
(*1897-+1956) és felvette az Ő nevét. Ettől kezdve közösen
folytatták kutatásaikat a radioaktív elemek tanulmányozásában. ~
1934-ben elsőként hoztak létre mesterséges radioaktív izotópokat,
melyek a gyógyászatban és az élet sok más területén váltak
jelentőssé. Magkémiai laboratóriumot alapított és megépítette
Nyugat-Európa első ciklotronját. Az atommaghasadás felfedezése
után munkatársaival kimutatta 1939-ben a láncreakció megvalósíthatóságát.H. von Halban és L. Kowarski társaságában szabadalmaztatta a nehézvízmoderátoros, kadmium szabályozórudakkal felszerelt atomreaktort. 1940-ben a
kormány segítségével megvásároita a norvég nehézvíz-készletet, és azt a németek

elől

Angliába juttatta. Franciaország német megszállása után megakadályozta, hogya
németek felhasználják eredményeit, berendezéseit. Részt vett az ellenállásban, 1942ben a Francia Kommunista Párt tagja lett. 1946-ban a Francia Atomenergia Bizottság
főbiztosává nevezték ki. 1948-ban vezetésével épült meg az első francia atomreaktor.
Fontos szerepe volt két nagyatomkutató intézet létrehozásában Orsay-ben és Saclayben. 1950-ben fő kezdeményezője volt a stockholmi felhívásnak, amely elítélte az
atomenergia háborús felhasználását. 1956-ban - felesége halála után - átvette a
Sorbonne magfizikai és radioaktivitás tanszékét és a Rádium Intézet vezetését. 1951ben a Béke Világtanács elnökévé választották és Lenin-békedíjat kapott. A kémiai
Nobel-díjat 1935-ben kapta, megosztva feleségével, Irene Joliot-Curie-vel, az általuk
felfedezett "új elemek előállításának radioaktív kémiája területén végzett
munkájukért". (Nobel-díjasok Kisl.1985.379 o., MNL.10k.322 o.)

AMBOIse
Amboise város Franciaországban a Loire két partján, Tourstól
keletre. Helyén a római korban Vicus Ambaciensis település állt.
Várát 843-ban a normannok lerombolták. Újjáépítése után az
~~~_____ __
Anjouk székhelye. VIII.Károly francia király
(ur.1483-1498) a korábbi erődöt 1492-től a
egyik legszebb reneszánsz
Loire-völgy
várkastélyává építtette át. A XVI.században
a francia királyok kedvelt tartózkodási helye
volt. A Loire völgyére néző frontján van a
Rendi Gyülésterem. Az előtte lévő erkély
ahíres Balcon des Conjurés, melynek a híres
vaskorlátja a xV.század művészeinek remeke. A Loire-ral szembeni oldalon
emelkedik a XII.Lajos szárny, melyhez csatlakozik a Tour de Minimes - a torony. - A
Clos Lucé udvarház 1477-ben épült, XI.Lajos udvarmestere, Le Loup volt az első
tulajdonosa és lakója. I. Ferenc franCia király (ur.1515-1547) itt töltötte
gyermekéveit. 1516-ban élete alkonyán Leonardo da Vinci (lásd IV.15.) is ezt az
udvarházat kapta lakóhelyéül, akinek hamvai a kastély kertjében álló Szent Hubert
kápolnában nyugszanak. Az oratórium falain néhány freskótöredék látható, melyek
talán még a művész munkái. Az udvarházat a XIX.században helyreállították ugyan,
de kevés hiteles emlék utal a művész itt-tartózkodására. - A város 1560-ban
hugenotta összeesküvés színhelye volt. Itt kötötték meg 1563.március 19-én az
amboisei edictumot, mely nem más mint IX.Károly francia király (ur.1560-1574)
rendelete a vallásháborúk idején, amelyet a kirobbant hugenotta lázadás után adott
ki. Az edidum engedélyezte református istentisztelet tartását valamint minden
kerület egy városában a szabad vallásgyakorlást - kivéve Párizst. 1563-tól a kastélyt
gyakran börtönnek használták. Itt raboskodott - többek között - 1847-52-ig Abd elKadar (lásd V.26.) algériai nemzeti hős is. (MNL.1993.1k.711 o., Pálfy
J.: Útik.Franciao.358 o.)

SIR NORMAN WALTER HAWORTH *1883.MÁRCIUS 19. +1950.MÁRCIUS 19.
Angol kémikus. A manchesteri egyetemen tanult és
ugyanott lett ifj. William Henry Perkin angol kémikus (*
1860-+1929)munkatársa 1906-tól. 1910-ben doktorált
Göttingenben, majd visszatért hazájába és a skóCiai Saint
Andrew"s Egyetem tanára 1912-20 között. Később a
durhami, majd a birminghami egyetem professzora 1948ig. 1915-től fő kutatási területe a cukorkémia volt. 1916ban eljárást dolgozott ki a cukrok metilezésére, mellyel
O.megállapította számos egyszerű cukor, összetett cukor
és
poliszacharid
szerkezetét és
azok
cukorrészeinek
gyŰrŰtag-számát.
Ábrázolásukra perspektivikus képletet ajánlott. Ez a ma is ismert Haworth-Bösekenféle képlet. 1930-ban Szentgyörgyi Albert (lásd IX.16.) felkérésére megállapította
a hexuronsav kémiai szerkezetét, mely azonos a C-vitamin szerkezetével, majd
részt vett szintézisének kidolgozásában. Később áttért a mycobacterium
tuberculosis tokanyagában lévő poliszacharidok tanulmányozására. 1937-ben
kémiai Nobel-díjat kapott megosztva P.Karrer-el, "a szénhidrátok és a C-vitamin
kutatása terén elért eredményeiért". (Nobel-d.KisI.321 o ., MNL.9k.297 o.)

STEFAN GHEORGHIU *1879.JANUÁR lS. - +1914.MÁRCIU5 19.
Román szakszervezeti aktívista. Szülővárosában, Ploe5tiben
dolgozott és munkahelyén lépett be a Munkavállalók Klubjába,
majd
1899-ben a Nemzeti Liberális Pártba, ahol a
munkásmozgalom jobb szervezéséért harcolt. Fontos szerepet
játszott
munkája
eredményeként
a
létrejött
Szakszervezetben, mely 190G-ban tartották Közgyűlését. Tagja
és egyik vezetője volt a IIWorking Románia" nevű szocialista
körnek, majd 1910-ben egyik alapítója volt a Román
Szociáldemokrata Pártnak. Aktvan részt vett a napi politikában
is, de aktivitását halálos kimenetelű TBC betegsége
megakadályozta.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/trabslate_c?hl=hu@sl
)

KOSSUTH LAJOS *18ü2.SZEPTEMBER 19. - +1894.MÁRCIUS 20.
Magyar
államférfi.
Birtoktalan
köznemesi
családból
származott. Sárospataki jogi tanulmányait követően 1824ben Pesten ügyvédi diplomát szerzett. 1824-32 között
Zemplén vármegyében volt ügyvéd. Az 1832-36.évi
országgyüléseken a távollevő főrendek képviselőjeként vett
részt és az Országgyűlési Tudósítások szerkesztője, 1836-37ben a Törvényhatósági Tudósítások szerkesztője volt. E lapok
"Iázító" hangvétele miatt a bécsi udvar nyomására 1837.május 5-én letartóztatták és hűtlenség vádjával négyévi börtönre ítélték, ahonnan
1840.májusában szabadult amnesztiával. 1841.januárban megindította a liberális
szellemű Pesti Hírlapot, melyben cikkeivel a feudális kiváltságok ellen, az ország
alkotmányos függetlenségéért, a polgári szabadságjogokmegteremtéséért lépett fel.
Nézetei a konzervatívok, valamint gróf Széchenyi István (lásd IV.8.) éles bírálatát
váltotta ki, amelyre a Felelet című röpiratban és újságcikkben válaszolt.
Kezdeményezésére jött létre a Magyar Kereskedelmi Társaság, melynek irányítója
volt. A hazai ipar támogatására létrejhozott Védegylet alapító-igazgatója. 1847-ben az
ellenzéki párt a Deák Ferenccel (lásdX.17.) közösen szerkesztett Ellenzéki
Nyilatkozatot fogadta el hivatalos programul. 1847-48-ban Pest vármegye követe és
az ellenzék vezére volt az országggyűlésben. 1848.áprilistól szeptemberig a
Batthyány-kormány pénzügyminisztereként a javaslatára kibocsátott Kossuthbankókkal lehetett biztosítani a gazsdaság működését. A forradalom fegyveres
megvédése érdekében 1848.július ll-iki legendás beszédével elérte, hogy az
országgyűlés 200.000 újoncot és 42 millió forintot szavazott meg e célra. Javaslatára
megalakult a honvédelem megszervezésére az Országos Hon védelmi Bizottmányt.
1948.szeptember 24 - október 4. között országos biztosként toborzó úton járt az
alföldön. Október 18-tól a hadsereggel volt. November l-én nevezte ki Görgei Artúrt
(lásd V.21.) a fel-dunai hadsereg fővezérévé. 1849.januárban Debrecenbe tette át
székhelyét Alfred Candidus Ferdinand Windischgratz (1*1787-+1862) csapatai elöl, és
onnan irányította a honvédelem szervezését. Áprilisban részt vett a tavaszi
hadjáratban. Április 14-én Debrecenben kezdeményezésére az országgyűlés
trónfosztottá nyílvánította a Habsburg-Lotharingiai házat, kimondta Magyarország
függetlenségét és egyidejűleg megválasztották Magyarország kormányzó-elnökévé.
Május l-én kinevezte a Szemere-kormány tagjait. 1849.augusztus ll-én - az
összeomlás után lemondott és minden hatalmat Görgey Artúrra ruházott át.
Augusztus 17-én Törökországba menekült. Először Viddinben és Sumenben élt, majd a
török hatóságok - osztrák és orosz nyomásra - 1850.februárban Kiutahiába
internálták, amelyet csak 1851.szeptemberben hagyhatott el. 1851.áprilisban
alkotmánytervezetet dolgozott ki, majd Londonban és az USA-ban tett előadókörutat,
ahol pénzt és fegyvereket gyűjtött egy új magyar szabadságharchoz. 1852-ben
Londonban telepedett le, ahonnan 1861-ben Itáliába költözött. 1865-től Turinban ma Torino - élt. 1859.májusban Magyarország felszabadítása érdekében Klapka
Györggyel (*1820-21892) és gróf Teleki Lászlóval (*1811-+1861) megalakította a
Magyar Nemzeti Igazagatóságot. 1867-ben Deák Ferenchez írt nyilt levelében élesen
ellenezte akiegyezést. 1882-ben tiltakozott a magyarországi antiszemita mozgalmak
ellen. 1889-ben elveszítette magyar állampolgárságát, melynekkapcsán iratainak
kiadásán haláláig dolgozott. Négy és fél évtizedes emigráció után az olaszországi
Turinban halt meg. Hazahozatott hamvait 1894.április l-én temették el Budapesten.
(Larousse 1992.2k.524 o., MNL.llk.374 o.)

JOHANN CHRISTIAN FRIEDRICH HÖLDERLIN *1770.MÁRCIU520.
- + 1843.JÚNIUS 7.
Német költő. Tübingeni teológiai tanulmányai után,
többek között Georg Wilhelm Friedrich Hegellel
(lásdVIII.27.) és Friedrich Wilhelm
(*1775-+ 1854)
Joseph
Schellinggel
együtt 1794-től a jénai egyetemen
Johann Gottlieb Fichte német filozófust
(*1762-+ 1814)
hallgatta.
Még
Tübingenben tanult, amikor 1791-től
első költeményeit almanachok közölték.
Korai himnuszai Friedrich Schillernek (lásd V.9.) filozófiai lírájának hatását mutatják.
Schillernek köszönhetően 1796-tól több helyen házitanítóskodott Frankfurtban.
Schiller Tháliájában jelent meg Hyperion című töredéke, amelyet frankfurti évei alatt
dolgozott önálló regénnyé Hüperion címmel. Gontard bankár házában volt házizanító,
ahol. szerelemre lobbant tanítványai anyja iránt, akit Diotima néven örökített meg
költészetében. Ebből a szerelemből születtek legszebb lírai versei. Frankfurtban kezdte
el egyetlen drámáját Empedoklész halála címmel, de tröredék maradt. 1798-ban
egészségi állapota miatt fel kellett adnia állását. 1798-1800 között Homburgban élt,
de a tervezett Iduna című lapját már nem tudta elindítani. Ennek ellenére ez volt
legtermékenyebb időszaka Ekkor írta nagy terjedelmű ódáit és elégiáit 1801-től még
háziutanító volt Svájcban, 1802-től Bordeauxban, ahonnan elborult elmével gyalogolt
haza Nürtingenbe. 1804-től még udvari könyvtárosként alkalkmazták Hamburgban.
Ekkor jelentek meg Szophoklész-fordításai. Sikertelen kezelések után 1807-ben
barátai a tübingeni Zimmer asztalosmester családjának gondjaira bízták. A súlyosan
beteg Hölderlin 37 évvel "élte túl önmagát", a Neckar folyóra néző toronyszobájába
zárva. Ódái és himnuszai a miszticizmusig fokozzák a romantikus ihletettséget.
Természeti jelenségeket mutatott be, Germánia megéneklője és egy olyan életé, ahol
megvalósul az emberek és istenek szellemi közössége. A XX.században fedezték fel
ismét és jelentős hatást gyakorolt a modern költészetre. (Larousse 1992.2k.149
0.,Világir.KisencikI.1976.1k.501 o., MNL.9k.661 o.)

ANDREJ SLADKOVIC *1820. MÁRCIUS 20. - +1872.ÁPRILIS 20.
Szlovák költő. A selmecbányai líceum önképzőköre hívta fel a
figyeimét a nép dalaira, a folklór szépségeire. Teológiát
végzett Halleban és orosz diáktársai révén ismerte meg Puskin
(lásd VI.6.) műveit. Hazatérte után nevelőként, majd
lelkészként dolgozott. Első jelentősebb irodalmi műve a
Tanácskozások a Dusan családban című, négy részből álló
bölcseleti költemény. Az 1848-as magyar forradalmat
hatalmas zengésű ódával köszöntötte. A szabadságharc
bukása után alkotott művei már "fáradtabb" alkotások. A
szlovák romantika egyik jelentős alkotója, aki igyekezett elszakadni a teológiai-didaktikus hagyományoktól és a költészet rendeltetését
költőtársak
által
vallott
prakticista
felfogástól.
elválasztani
a
szlovák
(Világir.KisencikI.1976.2k.338 o.)

NEPOMUKI SZENT JÁNOS *1340/1345 KÖRÜL +1393.MÁRCIUS 20.
Cseh fópap, Csehország védőszentje. Prágában és Padovában
tanult, egyházjogi doktorátust szerzett. 137ü-től a prágai
egyházmegye klérikusa és az érseki bírósági ikroda jegyzője,
a prágai dóm papja volt. Később Jentzenstei János prágai
érsek általános helynöke, a Szent Vitus-székesegyház
kanonokja lett. Az egyház és az állam közötti hatalmi
harcban, 1393-ban Prágában IV.Vencel királlyal (ur.13631419) való ellentéte miatt elfogták, megkínozták, a király saját kezűleg fáklyákkal
megégette és a Moldvába vetették. A hagyomány szerint Zsófia királyné gyontatója
volt, és a gyónási titokhoz való ragaszkodása miatt ölte meg a király. A művészetben
általános kereszttel ábrtázolják, egyes esetekben a kezében tartja a nyelvét, vagy az
újját a szája elé helyezi. 172i-ben boldoggá, 1729-ben szentté avatták. Ünnepe
május 18-án van. A XVILszázadban kezdték el tisztelni, mint a gyónási titok mártírját.
A hidak, a vízi veszedelemben forgók, haldoklók, a hajósok és tutajosok védőszentje.
(Larousse 1992.2k.258 o.,Révai N1.14k.42ü o., MNL.1ük.172 o.)

ALBERT HOHENZOLLERN
20.

*1490.MAJUS 16. - +1568.MÁRCIUS

A Német Lovagrend utolsó nagymestere és Poroszország első·
hercege. Papi pályára lépett és 151l-ben lett a Német Lovagrend
nagymestere. Mint ilyen, négy évig tartó háborúba keveredett
Lengyelországgal. 1522-ben Nürnbergben megismerkedett Andreas
Osiander német lelkésszel, mint reformátorral és a reformációhoz
csatlakozott.
Martin
Luther (lásd
II.18.) tanácsára
világi
hercegséggé tette a porosz lovagrend birtokait, és ezzel
gyakorlatilag Poroszországot világi hercegséggé alakította, és ezzel
megalapozva családja hatalmát. A krakkói szerződés értelmében 1525-ben
hűbérúrának ismerte el a lengyel királyt, a kőnigsbergi országgyűlés pedig elismerte
Albertet örökös hercegének és befogadta a reformációt. 1544-ben Kőnigsbergben
egyetemet alapított, ahova Andreas Osiandert is meghívta előadónak. - A város neve
1946-ig Königsberg volt, majd Mihail Ivanovics Kalinyin szovjet-orosz politikusról (lásd
VL3.) Kalinyingrád nevet kapta. (MNL.lk.43ü 0.,lük.443 o.,Révai Nl.1k.3ü9 o.)

PUBLIUS OVIDIUS NASa *KR.E. 43. MÁRCIUS 20. - +KR.U.17/ 18.
Római költő. Lovagrendi családból származott, Rómában nevelkedett. Kisebb
törvényszéki tisztségek vállalása után végleg hátat fordított a közhivatali munkának
Fiatal korától csak a költészet érdekelte és hamar ismert és népszerű költő lett.
Kr.e.20 körül jelentette meg Szerelmek című elégiagyűjetéményénekelső 5 könyvből
álló változatát. Kr.e.l-ben megjelent, 3 könyvre rövidített, illetve új versekkel
kiegészített második kiadásban maradt fenn. Költészetének egyik alapvető jegye, a
könnyed és szabad játékosság már ebben a gyűjteményben is megmutatkozik. A
disztihont magabiztossággal kezelő ifjú elégia-költő játszott a műfaji szabályokkal.
Kevéssel a Szerelmek második kiadása előtt jelent meg a Hősnők levelei című műve
is, amely 14 mitológiai hősnő fiktív levelét tartalmazza. Gondtalan életet élt az "arany
Róma" előkelő társaságaiban. Korán megházasodott, de csak a harmadik házassága
volt szerencsés. Költői pályájának csúcsán Kr.e. 8-ban Augustus
császár (lásd VIII.19.) a Fekete-tenger partjára Tomiba
száműzte, máig tisztázatlan okból. A száműzetés nem járt sem
római polgárjogának, sem vagyonának elvesztésével, de
haláláig reménykedett a Rómába való visszatérésében. Ragyogó
szellemű, nagyszerű képalkotó, napjainkig a legkedveltebb latin
költő volt. Az időszámítás kezdete táján írta meg a szerelem
tankönyvét A szerelem művészete eimmel, mely 3 könyvből áll
és a korabeli erkölcsi eszméket sutba vágó életfelfogásáról
árulkodó műve. Lu. 2 táján hatalmas elbeszélő költeménybe
fogott, amit Ő maga is fő művének tekintett. Ez a 15 könyvből
álló hexameteres mitológiai költemény - Átváltozások címmel gorog és római átváltozás-mítoszokat sorakoztat fel. Ebben az eposzában a világ
kezdetétől Caesar (lásd VII.13.) megistenüléséig verselte meg a görög-római
mítoszokat. Az eposz megírása idején kezdte el a Római naptár című, 12 könyvre
tervezett müvét, amelynek csak az első hat hónapot tárgyaló része készült el. A
száműzetésében átélt szenvedéseit, a hazatérés reményét és az ortthoniakkal való
kapcsolattartás gondjait az 5 könyvből, azon belül 35 költemény ből álló, Tristia,
magyarul A száműzetés dalai című elégiában panaszolja el. A művet Rómába küldte
el, és a versek címzettjeinek közbenjárását kérte Augustusnál. A második könyv 600
sorában kegyelemért esedezik, de egyben bírálja is Augustust. A műben a mélyen
átélt szenvedés a játékos virtuóz költőből megrendült és megrendíteni képes lírikust
formált. Életművének ujtolsó darabja a Levelek Pontusból címmel jelent meg. Az
utókor elsősorban olvasmányossága, virtuóz nyelvi játékai, szellemessége miatt
kedvelte. A magyar reneszánszban az egyik legnépszerűbb antik költő volt. Életét a
száműzetésben fejezte be. 1886-ban Konstanza piacán szobrot állítottak emlékének.
(Világir.KisencikI.1976.2k.153 o., MNL.14k.317 o.)

FRANtOIS CHÉREAU I. * 1680.MÁRCIUS 20. - + 1729.ÁPRILI5

15.
Francia rézmetsző és egyben kiadó. Asztalos fiaként folytatta
apja tevékenységét, majd 1715-ben felvették a párizsi Királyi
Akadémiára, ahol 1718-ban szerzett rézmetszői diplomát. A
diplomamunkája id. Louis Boulogne francia festő (*1609-+1674)
önarcképe után készített metszete volt. Még abban az évben
megvásároita az Audran francia rézmetsző család műhelyét
raktárral és klisékkel együtt. Főként magas minőségű
nyomatokat értékesített. Ő maga mindössze 56 saját klissét
művészi
készített ugyan,
de nagy tekintélyt szerzett
metszeteivel. Készített néhány rézmetszetet pl. Domenichino
(lásd IV.6.), Guido Reni (lásd XI.4.) vagy Giovanni Santi Raffaello
(lásd IV.6.) vallásos festményről. Kiadói üzlete is igen sikeres
volt, ezért bátyját - Francois Chéreau II.-t - és fiát - Jacques
Chéreau-t - is kiképezte a kiadói üzlet vitelére.
(Internet: http://www. artnet.comj ..... )

JACK BUCH *1909.MÁRCIUS 20. - +1977.JANUÁR 24.
Kanadai festő. Művésznevének egyik változata John Hamilton Buch. Korai
munkásságát a Hetek Csoportja befolyásolta, melynek jelentős szerepe volt az
Az
1930-as
években
absztrakt-expresszionista
stílusának
kialakulásában.
kereskedelmi reklám cége volt és esténként az Ontarioi Művészeti Kollégiumban
képezte magát. A korabeli művészekhez hasonlóan, ő is el volt zárva a főbb európai
festői iránytatok ismeretétől. (Kanadai lexikon)

II II II

JOHANN

SEBASTlAN

BACH

*1685.MÁRCIUS 21. - +1750.JÚUU5

28.
Német zeneszerző. Dél-türingiai frank területről
származó híres zenész család tagja. Felmenő
rokonai a XVLszázadtól részt vettek a német
zenei élet átalakításában. A nagy zenészdinasztia leghíresebb tagja Johann Sebastian
orgonista, karnagy és zeneszerző. Első mestere
apja, a lipcsei városi muizsikus Johann
Ambrosius Bach (*1645-+ 1695) volt. Miután
szüleit kilencévesen elvesztette, orgonista
bátyjánál Johann Christoph Bachnál (*1671+ 1721)
tanult
Ohrdrufban.
1700-tól
a
lüneburgi
Mihály-kolostor
internátusának
növendéke, Johann Erst weimari herceg udvari
zenekarának hegedűse 1703-ban, majd a NeuKirche orgonistája volt 1707-ig Arnstadtban.
1708.júniusig - egy évig - a mühlhauseni
Szent
Blasius-templom
orgonistájaként
alkalmazták. Kb. eddig tartott első, korai
alkotói korszaka is, amelybőlorgonaművek, és
hagyományos kantáták sora származik. 1708tól Wilhelm Ernst és Ernst August hercegek szolgálatában állt udvari
koncertmesterként Weimarban. 1714-től havonta új műveket kellett komponálnia a
várkápolna számára. Kötelezettségének eleget tett és megírta életművének csúcsát
képező weimari korszak mintegy 30 kantátáját. Ebben a korszakban született orgonaműveinek többsége. 1717-től karnagyi kinevezést kapott a kütheni udvartól. Itt
készült el az összes dur és moll hangnemet felhasználó Das wohltemperierte Klavier
első kötete, ami 24 prelúdium és fúga, és kbAO világi kantáta, mint pl. a Ká vékantá ta,
Parasztkantáta stb. 1723-ban a lipcsei Tamás-templom kántora lett. Az itt eltöltött 12
esztendő újabb és újabb művek megírására ösztönözte. Itt születtek orgona műveinek
jelentős része - prelüdök, toccaták, fantáziák és fúgák, szonáták, korálok - , melyek
valamennyi orgonista breviáriuma és az ellenpontozás történetének csúcsát jelzik.
Hegedűsként és karnagyként ontotta akamarazenei szerzeményeket. 1736-ban
megkapta az udvari karmesteri és zeneszerzői címet, de a feletteseivel vívott
szakadatlan harca és a közizlés változása miatt utolsó alkotói korszakában lényegesen
kevesebbet komponált. Késői ciklikusának művei fémjhelzik utolsó éveit, köztük a
II.Nagy Frigyes (lásd 1.24.) potsdami uidvarában tett látogatás emlékét őrző Das
musikalische Opfer és a befejezetlen Die Kunst de Fuge. Művészi fejlődése a
lutheránus kántor-világból indult ki. A híres Magnificaton kívül írt négy Passiót, egy
Karácsonyi oratóriumot, a H-moll misét, kantátaciklusokat az év liturgikus ünnepeire.
Műveiből
magasztosság, fennséges
nyugalom, tisztaság
és
kifogyhatatlan
Műveinek
igen
nagy
száma,
tehetségének
gondolatgazdagság
árad.
kiapadhatatlanságát igazolja. Korszakos jelentőségének felismerése, életművének
feldolgozása 1829-ben a Máté-passió Félix Jakob Ludwig Mendelssohn-Bartholdy (lásd
II.3.) nevéhez fűződő berlini előadása után vette kezdetét. Szembetegségének
elhatalmasodása következtében halála előtt teljesen megvakult. Maria Barbara
Bachhal (*1684-+1720), majd Anna Magdalena Wilckennel (*1701-+1760) kötött
házasságából 20 gyermeke született, akik közül négynek maradt fenn a neve a
zenetörténetben. (Larousse 1991.1k.216 o., Falk G.:Zenei kis L.1938.91 o.,
MNL.2k.788 o.)

MODESZT PETROVICS MOSZORGSZKÍJ *1839.MÁRCIUS 21. +1881.MÁRCIUS 28.
Orosz zeneszerző. Kilencéves korában kiváló zongorajátékosként tűnt fel, ennek
ellenére szülei katonai pályára szánták. 1856-ban testörtiszt lett. Ezt követően - még
abban az évben - ismerkedett meg Alexandr Porfirjevics Borogyinnal (lásd II.27.),
Alexandr Szergejevics Dargomizsszkíjjel (lásd II.2.), és Nyikolaj Rimszkíj-Korszakovval
(VI.21.). Hatásukra végérvényesen a muzsikus pálya mellett döntött, lemondott tiszti
rangjáról és Milij Alekszejevics Balakirevnél (*1837-+ 1910.) zeneszerzést tanult.
1863-79 között Szentpétervárott hivatalnoki állás vállalt és csatlakozott az Ötök
csoportjához. 1865-től betegsége miatt három évet testvére birtokán élt. Ekkor komCE.KOS\.~VENSKO ponálta első jelentős zenekari művét Egy éj a kopár hegyen címmel.
50
Borisz Godunov című opera librettóját, majd zenéjét Puskin drámájából
h
1868-72 között komponálta, melynek az 1874-es bemutatója feltűnést
keltett modern zenedrámai megoldásaival, és csak később, 1896-ban
Rimszkij-Korszakov átdolgozásában vált igazán népszerű operává.
miként ő operáit nevezte
egyedülálló a
Népdrámáiban
lélekábrázolás, a mű alakjainak a megrajzolása, a kor és környezet
légkörének hű visszaidézése. l870-től ideg-zavarokkal küzdött, így a rendszeres
munkában rossz egészségi állapota akadályozta, ezért néhány operáját - mint pl. a
Hovanscsina című operát Rimszkij-Korszakov egészítette ki és hangszerelte. Élete
utolsó hat esztendejét barátja Golenyisev-Kutuzov házában töltötte, de ez idő alatt is
- bár nagy erőfeszítések árán - komponált. Így l874-ben készült el az Egy kiállítás
képei, 1874-77 között A halál dalai és táncai című művei. A modern orosz muzsika
egyik legnagyobb költője volt. (Larousse 1992.2k.993 o., Falk G.:Zenei kis L.1938.l42
o., MNL.13k.39l o.)

KASSÁK LAJOS *1887.MÁRCIUS 21. - +1967.JÚUUS 22.
Magyar költő, elbeszélő és festő. A magyar és az egyetemes avantgard művészet
kiemelkedő alakja,
a hazai konstruktívista festészet úttörője. Kimaradt a
középiskolából és lakatosinas lett. 1904-ben Budapestre költözött és vasmunkásként
dolgozott. Művészként autodidakta. 1905-től írt, festett, 1908-tól jelentek meg versei.
1909-ben gyalog indult neki Európának és valójában a Párizsban tapasztalt élmények
tették végérvényesen művésszé. Útjának élményeit később A ló meghal, a madarak
kirepülnek című lírai eposzában őrőkítette meg. 1912-ben naturalista novelláit
Életsiratás címmel, 1914-ben egyfelvonásosait Isten báránykái címmel jelentette meg.
Korai költészetével a magyar irodalomban az avantgárd törekvések megvalósítója lett.
1915-ben a Tett, majd betiltása után a Ma című aktívista folyóirtokat szerkesztette. Az
aktívizmus nála világképi fogalom, az új, önmagát és a világot irányítani tudó ember
akarását jelenti. A Tanácsköztársaság idején tagja volt az írói direktóriumnak, de nem
KAssAK LAJO;' Felkelt a nap
csatlakozott a kommunista párthoz. A Tanácsköztársaság bukása
,-- - után Bécsbe emigrált. Bécsben újra kiadta a Mát. Bécsben újabb
KASsAKlAJ
írásai
jelentek
meg:
Máglyák
énekelnek,
'5
Novelláskönyv, Világanyám, Tisztaság könyve.
S
1920-25 között bécsi tartózkodása alatt vált
~
jelentőssé képzőművészeti tevékenysége. 1921~
ben Bortnyik Sándorral (*1893-+1976) egyidőben
~~
készítette
első
képa rch itektú ráját
~ .
sikkonstruktivista kompozícióját 1920-tól
!,MAGYAR POST~
dadaista kollázsain,
épülettervein
dolgozott.
Foglalkozott tipográfiával és plakáttervezéssel is.
1926-ban tért haza, elindította a Dokumentum, majd a Munka című folyóiratokat.
1927-37 között íródott az életéről, útkereséséről szóló nyolc részből álló Egy ember
élete című önéletrajzi regénye, amely a magyar vallomás-irodalom egyik legnagyobb
művészi teljesítménye. Az 1930-as években sorra jelentek meg verses kötetei. 1945
után rövid ideig a Kortárs és az Alkotás című folyóiratokat szerkesztette, de az 1950es évek folyamán lassan félreállították, mert nem tudott azonosulni a "szoc-reál"
tanokkal. Ekkor fordult a képzőművészet felé, realisztikus csendéleteket, tájképeket,
portrékat készített. 1960-as években jelent meg A szerelem, szerelem, Mesterek
köszöntése című kötete. Kései költészetét egyfajta sajátos klasszicizálódás, a
számvetés és a belső béke iránti vágy hatja át. Az 1960-as években korai munkáinak
konstruktív formavilágát megidéző képeket festett. Az ő köréből indult ki Uitz Béla
(lásd III.8.), Bortnyik Sándor, Moholy Nagy Lászkó (lásd VII.20.) stb. Halála után
művészeti hagyatékának jelentős része - a kultúrpolitika miatt - külföldre került.
Festészetének újrafelfedezése az 1960-as párizsi kiállításhoz fűződik. Igen jelentős
volt művészetszervező tevékenysége és művészetelméleti munkássága. (Larousse
1992.2k.364 o., MNL.10k.629 o.)

MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZTÁRSASÁG
Az Lvilágháború veresége a történelmi Magyarország széthullásának kezdetét jelentette.
1918 őszén győzött az ún.
őszirózsás
forradalom.
IV.Károly (lásd VII!.17.)
lemondott a trónról és
Károlyi Mihály gróf (lásd
III.4.)
vezetésével
létrejött
a
Magyar
Nemzeti Tanács. 1918 november 16-án kikáltott
Magyar Népköztársaság ideiglenes elnöke Károlyi Miihály lett, aki kinevezte Berinkey
Dénest (*1871-+1944) miniszsterelnöknek. A kormány nem tudott úrrá lenni a
politikai és gazdasági zűrzavaron. Az újabb területek átadását követelő Fernand Vix
francia vezérkari alezredes (*1876-+ 1941) által Károlyinak átnyújtott jegyzék
hatására a kormány válaszában kijelentette, hogya követeléseket nem áll módjában
teljesíteni. A kormány lemondott. 1919.március 21-én - illetve március 20-ról 21re virradó éjszakán a Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült kommunisták és
szociáldemokraták megalakították az új kormányt, a Forradalmi Kormányzótanácsot
és proklamálták a Magyarországi Tanácsköztársaságot. Közzétették Károlyi Mihály
nyilatkozatát a hatalom átadásáról. A Kormányzótanács hozzákezdett a fő szociális
problémák rendezéséhez, elkezdődött a Vörös Hadsereg és a Vörös Őrség szervezése,
majd az államosítások is megkezdődtek. 1919.április 13-án Bécsben Bethlen István
gróf (*1874-+ 1946) vezetésével megalakult a magyar Anti-Bolsevista Comité és
felvették a kapcsolatot a Bécsben működő antant-misszióval. Április 15-16-án a román
a
csapatok intéztek támadást a magyar-román front teljes hosszában
Tanácsköztársaság ellen, majd április 17-én a csehszlovák csapatok átlépték a magyar
határvonalat. Április 30-án a román csapatok elérték a Tisza vonalát, a csehszlovák
csapatok pedig elfoglalták Miskolcot. Májusban Aradon a forradalom ellen
szervezkedtek a magyarok és egyik szárnyuk ellenkormányt alakított gróf Károlyi
Gyula (*1871-+1947) vezetésével. Hadügyminisztere Horthy Miklós (lásd II.9.), a volt
osztrák-magyar flotta admirálisa lett. A minden hagyományt megtagadó kommunista
diktatúra tovább növelte az ország bajait, a gazdasági élet összeomlott, végül a külső
és belső nehézségek a 133 napig tartó proletárdiktatúra bukásához vezettek.
1919.augusztus l-én a magyar Kormányzótanács - vita után - elhatározta a kormány
lemondását. Kun Béla (lásd 11.21.) és Rónai Zoltán (*1880-+1940.) jelentették be a
határozatot a Budapesti Munkástanács ülésén. A Munkástanács az új kormány
megalakításával augusztus 1.-én Peidl Gyulát (*1873-+1943) bízta meg. Augusztus
2-án Peidl visszaállította a köztársasági államformát és hatálytalanította a
Tanácsköztársaság számos intézkedését. Augusztus 6-án a Friedrich István (*1883+1951) vezette ellenforradalmi csoport puccsszerűen lemondatta. Friedrich István
alakított kormányt, miközben folyt a Tanácsköztársaság intézményeinek felszámoiása.
1919 őszén az egymást követő kormányok helyett a tulajdonképpeni hatalmat Horthy
Miklós a nemzeti hadsereg fővezére birtokolta, aki 1919.november 16-án bevonult
Budapestre. (Larousse 1992.2k.778., Oromos M. :Világtörténet 1988.2k.)

BARTHOLOMAEUS SPRANGER *1546.MÁRCIUS 21. +1611.SZEPTEMBER 27.
Flamand festő, szobrász. 1565-től előbb Párizsba, majd
Itáliában dolgozott, ahol freskófestést tanult. 1567- 1575
között Alessandro Farnese bíboros (*1520-+1589) és
III. Pi us pá pa (1503-) meg bízása it teljesítette, és Federico
Zuccari (*1540-+ 1609) mellett dolgozott. ILMiksa császár
(1564-1576) bécsi udvarában 1576-ban, Prágában 1577től, majd 1S81-től II. Rudolf császár (ur.1576-1612) udvari
festője és az úgynevezett Rudolfinus-kör vezető egyénisége
lelt. Munkáira ekkor Corregio (lásd III.5.) és Tintoretto
(lásd V.31.) művei hatottak. Az 1580-as években az antik
mitológia, illetve epikus művek szerelmes párjairól festett
solrozatot, mint pl. Angelica és Medoro. A császár erényeit
allegorikus kompozíciókkal dícsérte A bölcsesség diadala
című alkotásán. Mitológiai és allegórikus képei a manierizmus tipikus képviselői.
Portréi kiváló jellemábrázolóképességét tükrözik. A képei ről készített metszetek
Európa-szerte elterjedtek, és ezzel a manierizmus egyik legjelentősebb propagátorává
vált. (Műv.L.1968.4k.345 o., MNL.16k.244 o.)

JEAN-BAPTISTE GREUZE *1725.AUGUSZTUS 21. - +180S.MÁRCIUS
21.
FranCia festő. Párizsban az akadémia rendszertelen látogatása után 1755-ben aratta
sikerét Bibliaolvasás című képével. Stílusára Jean Baptiste Siméon Chardin (lásd
XII.6.) bensőséges zsánerfestészete és Francois Boucher (lásd V.30.) erotikus, gáláns
világa hatott. Legnagyobb sikerét moralizáló, édeskés hangulatú képeinek
köszönhette, melyek Denis Diderot (lásd X.5.) művészeti programját valósították meg.
Ismertebb munkái: Falusi lakodalom, A megbüntett fiú, Fiatal lány mellképe stb.
Édeskés polgári zsánerképei XVI. Lajos (ur.1774-1792) kora után elvesztették
vonzerejüket. Maradandóbb értékűeknek bizonyultak portréi. (Műv.L.1966.2k.189 o.,
MNL.8k.825 o.)
első
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SZAMED VURGUN *1906.MÁRCIUS 21. - +1956.MÁJUS 27.
Azerbajdzsáni költő, drámaíró. Eredeti neve Vekilov, Szamed
Vurgun
Jusziv
Oglü.
Parasztcsalád
gyermeke,
aki
tanítószemináriumot végzett, majd a moszkvai egyetemen tanult.
Művei 1924-től jelentek meg. Főbb kötetei: A költő esküje verses
kötet, elbeszélő költemény a bakui komisszárokról, történelmi
dráma a XVIII. század költő-államférfiairól, dráma egy bolsevik
forradalmárról és dráma egy szerelmes-párnak, Az én esküm
verses kötet stb. A művészi igényű, elkötelezett irodalom
képviselője volt, aki egybehangolta a hősi pátoszt és a bensőséges
érzést.
Az
azerbajdzsáni
költői
nyelv
megújítója
volt.
(Világir.Kisencikl. 2k.493 o.)

PIERRE FAUCHARD *1678. - +1761.MÁRCIUS 21.
Francia fogorvos. Tanulmányai befejezése után katonaorvosként
dolgozott, majd 1719-ben Párizsban telepedett le. Annak ellenére,
hogy az orvosi tudománnyal kapcsolatos eredményeket abban az
időben féltékenyen őrizték, Fauchard 1723-ban fejezte be és 1728ban tette közkinccsé mindazt, amit a modern fogászatról tudott, az
Értekezés a fogakról című munkájában. Második kiadást is megért
a könyve 1746-ban. Miután ez volt a legfontosabb könyv a
fogászatról, ezért irányadó mű maradt még a következő
évszázadban is. Angol és német nyelvre is lefordították.
(Internet: http://www.Kdhe.state.sks.us/ohi/
, wahligans,yaho
com/ reference ..... , bium.univ-paris5fr/ .... )

OLGA JULIANOVNA KUBYLJANSKA
+1942.MÁRCIUS 21.

*1863.NOVEMBER 27. -

Bukovinai ukrán írónő. Lényegében autodidakta módon képezte
magát, melynek során nagyon megszerette a könyveket, az
irodalmi munkákat. Rendkívüli irodalmi érdeklődése nyomán
kiemelkedő ukrán
irókkal is barátságot kötött, miközben
bekapcsolódott az ukrán nőmozgalomba is. Kezdeti írásaiban,
mint pl. a Valaki, vagy A hercegnő című munkáiban kultúrált, de
maradi, kispolgári társadalom által elnyomott asszonyokat
ábrázolt. Későbbi írásai igen jó pszichológiai érzékéről
tanuskodnak. Egyik leghíresebb regényében - a Vasárnap reggel
füveket gyűjtött - akár egy göröog tragédiában, az emberi érzelmek és a társadalmi konvenciók világába vezeti olvasóit. (Internet: http://www.
utoronto.ca/eius/ HTMfiles .... , wissen.de/xt/show/ ...... )

RABBI HAYVIM JOSEPH DAVID
+1806.MÁRCIUS 21.

ANTAL

*1724. -

Izraeli rabbi. Eredeti neve Azulai Dávid volt. Fiatal korában
oktatta
szülővárosában,
számos
nagy
tudású
rabbi
~
~l)Vl?-~
Jeruzsálemben. Megismerte a Talmudot,m a rabbinikus irodalmat
~
és a misztikus kabbalizmus híve lett. 1755-ben zsidó közösségek
a
felkeresésével bízták meg, melynek során járt Európában,
~
Egyiptomban és Észak-Afrika számos egyéb területén. Utazásai
'"
közben Hebronban élt és dolgozott. Utazásairól számos
könyvében
számolt
be.
(Internet: htttp:jjwikiw2n.netjpagesjHayyim
,
http://51706862.nl.stratoHosting .eujcontentj1992j452.,html)

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE *1749.AUGUSZTUS 28. +1832.MÁRCIUS 22.
Német költő, dráma- és regényíró,
politikus és tudós. Apja császári
tanácsos,
anyja
a
frankfurti
polgármester leánya volt.
Öt
fiatalabb testvére közül
csak
Cornelia
húga
érte
meg
a
felnőttkort.
Gyermekés
kamaszkorában
tanult
latinul,
görögül, franciául, angolul, olaszul
és héberül. Rajzolt, zenélt, táncolt,
verseket
írt.
Fiatalságát
szülővárosában
Frankfurt
am
Mainban, majd Lipcsében töltötte,
itt végezte jogi tanulmányait is.
Lipcsei iskolaévei 1768-ban igen
súlyos testi-lelki összeomlással
rárultak le. Másfél év alatt épült fel
annyira, hogy tanulmányait befejezhette Strassburgban. A lábadozás ideje alatt a jogi előadásokon kívül kémiát,
anatómiát és szülészetet hallgatott. Friderike Brionhoz fűződő szerelem és a Johann
Gottfried Herderrel (lásd XII.18.) kötött ismeretség hatására, ekkortól bontakozik ki a
"zseni-korszaka". Friderikéhez írt dalaiban - Viszontlátás és búcsú, Májusi dal rátalált az érzések közvetlen kifejezésének a német költészetben eddig ismeretlen
hangjára. 1771-75 között Frankfurt am Mainban ügyvédeskedett, de inkábbv írt.
1772-tőf bírósági gyakornok volt, és ekkor szeretett bele barátja menyasszonyába
Charlotte Buffba. A frankfurti korszakából maradt fenn a Shakespeare emléknapjára,
valamint A német építőművészetről címü tanulmánya. A Götz von Berlichingen címü
dráma, de mindenekelőtt Werther szerelme és halála (1774) a strassburgi fordulat
óta beérett termést képviselik. 1775-ben elfogadta Karl August weimari nagyherceg
által felajánlott magas tanácsosi állást, és politikával, gazdaságtannal, s közben
természettudományos kutatásokkal is foglalkoznia kellett. A weimari államügyek, az
udvari társaság szűkössége elől szinte menekülésszerűen indult 1786-ban Itáliába.
17'~9'1832

REPUBLlQUE CENTRAFRICAINE

Kétéves itáliai tartózkodása alatt a táj, a déli népek szokásai, a növényzet, de
legfőképpen a művészet hagyományai tettek rá mély benyomást. Weimarba
visszatérte után utazási élményei a Római elégiák és a Velencei epigrammák című
versciklusában öltöttek formát. Károly Ágost nagyherceg kíséretében részt vett a nagy

francia forradalom elleni harcokban, nevezetesen a valmyi csatában, amelyről
Franciaországi hadjárat című 1817-ben készült művében számolt be. Ifjúságának
démoni filOZófiája helyett fokozatosn a klasszikus rend és megértés hatotta át műveit.
Miután lemondott minden hivatali állásáról, - a weimari szinház igazgatását kivéve - az
írásnak szentelte idejét. Továbbra is érdekelte a geológia, a biológia és a botanika.
Tudományos tevékenysége a newtoni analitikus módszer és a matematika szerepének
bírálatán alapult, s ezekkel állította szembe a természet és a szerves formák közvetlen
vizsgálatát. Friedrich Schillerrel (lásd V.9.) való együttműködésük kezdetét jelentette

az 1794-ben lefolyt emlékezetes beszélgetésük a természetről. Schiller hatására
fordult újra a költészet felé és egymást serkentve fogalmazták meg polemikus
disztichonjaikat, amelyek Xéniák címmel 1797-ben, valamint balladáikat, amelyek
1798-ban jelentek meg a Musenalmanachban. Schiller sürgetésének köszönhető a
Wilhelm Meister befejezése és a Faust folytatása. Schiller halála után súlyosan
megbetegedett és fokozatosan magányba vonult. Megjelentette a Faust első részét, s
ekkor találkozott 1808-ban Erfurtban Bonaparte Napoleonnal (lásd V.5.). A német
nacionalizmus eszméjétől elfordulva a szellem világa, az egzótikus felé fordult. Megírta
saját élettörténetét Életemből és Költészet és valóság címmel. Számvetést készített
saját pályájáról és kora vívmányairóI, ábrándjairól. Művei egyre inkább enciklopédikus
és szimbólikus jelleget öltöttek. Ekkor készült el a Faust Lrészének elkészülte után
annak a II.része, amely a német irodalom eddig túl nem szárnyalt - csaknem 60 évig
formált - legremekebb alkotása. Goethe köztisztelethen álló alkotó, a legnépszerűbb s
egyben a legtudósabb német nyelvű író volt. (Larousse 1991.1k.l002 o., MNL.8k.675
o.)

ANTON HANAK

* 1875.MÁRCIUS

22. -

+ 1934.JANUÁR

7.

Morva származású osztrák szobrász. 1889-93 között egy
bécsi faszobrásznál, majd az ottani akadémián 1898-1904
között Edmund von.Hellmernél (*1850-+1935) tanult.
Itáliai ösztöndijasként a római akadémián folytatta
tanulmányait. 1914-tő 1932-ig a bécsi Iparművészeti Iskola
tanára, majd 1932-34-ben a Képzőművészeti Akadémia
professzora volt. Kora legkiemelkedőbb bécsi emlékmű
szobrászai közé tartozik. Művészetére Auguste Rodin (lásd
XL17.) és Aristide Joseph Maillal (lásd IX.27.) volt hatással.
Szobrait gondos vázlatok alapján közvetlenül a márványba faragta. Ifjúkori műveit
tömbszerűség, szertartásosság jellemzi, később pedig egyre inkább a gazdagabb
szobrász i megoldások felé haladt. Életteli szobrai nagy kifejezőerejűek. Főbb művei:
Háborús emlékmű a bécsi Központi Temetőben, Köztársasági emlékmű Bécsben, Régi
és Új Törökország Ankarában. (Műv.L.1966.2k.342 o., MNL.9k.181 o.)

SIR ANTHONIS VAN DYCK *1599.MÁRCIUS 22. +164LDECEMBER 9.
Flamand festő. Pályafutását csodagyerkként kezdte. Hendrick van
Balen (*1575-+ 1632 tanítványa volt, igazi mestere azonban Pieter
Pauwel Rubens (lásd VI.28.) lett, akinél 1618-20-ban segédként
dolgozott. Festményeiben mestere elveit követve, alakajait a
mozdulatok szépségével, finom kecsességével ruházta fel, mint pl. a
Keresztelő Szent János és János evangéhsta című festményén.
1620-21-ben !.Jakab (ur.1603-25) angol királyi udvarában eltöltött
időszakában alakult ki a közvetlenséget az intimitást, az érzelmi
vonzásokat hangsulyozó festői látásmódja, mely a Családi
portréjáról leolvasható. Nagy hatással voltak rá az olaszok, Giorgione (lásd X.25.), Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.), kiknek műveit olasz útja alkalmával
tanulmányozta. Hatásukra portréival aratott nagy sikereket. Néhány Genovai
arisztokratáról készült portréján erőteljes colorit és érett festőiség uralkodik. 1632-ben
LKároly angol király (ur.1625-1649) meghívta udvari festőjének. Számos portrét
készített a királyról és közvetlen környezetéről. Igy az I.Károly vadászaton, I.Károly
gyermekei, A királyné képmása, Mary Ruthwen stb. Arcképein újszerű volt pszihológiai
megfigyeléseinek felhasználása, az ábrázolt jellemzésében. Modelljeit rendszerint nem
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statikusan, hanem valamely mozdulat vagy cselekvés közben ábrázolta. Megrendelőit
vonzotta elegáns előadása s az a készsége, hogy ábrázoltjait hallatlanul előkelően, jó
tulajdonsággaikat hangsúlyozva jelenítette meg. Művészetének kisebb részét bibliai és
mitológikus kompozíciók teszik ki, melyekben Rubens hatása érvényesül, annak
erőteljes érLékisége,
áradása nélkül sokkal lágyabb, enyhén szentimentális
hangvételben. Igazi területe az arcképfestés volt és mint ilyet a mai napig mint a
művészettörténet egyik legnagyobbját tartják számon. Ő maga is mint ünnepelt
udvari festő igen előkelő módon élt. Rubens halála után fejedelemként tért haza, hogy

annak örökét átvegye. Dicsőségvágya és költséges életmódja ösztönözték, hogy
minden megrendelést elvállaljon. Ezért később segédei festették a ruhákat, a kezek
állandó modell után készültek. Maga a mester csak az utolsó símításokat végezte a
festményeken . Igya korábbi legértékesebb tulajdonsága a pszihológiai megfigyelés
elsikkadt és csak bravúros, rutinos festésmódja érvényesült. Tanítványai és metszői
segítségével készítette híres Ikonográfiáját, nevezetes kortársai arcképsorozatát. Dyck
alakította ki az úgynevezett társasági arckép típusát, mely nem csak a követőire és
kortársaira volt igen nagy hatással, hanem szinte napjainkig tovább él.
Portréfestészete hosszú időre meghatározta az angol arcképfestészet fejlődését. Az
angol királytól - megelégedése jeiéül - lovagi címet kapott, és a londoni Szent Pálszékesegyházban temették el. (Műv.L.1965.1k.578 o., MNL.6k.884 o.)

üTAKAR SEVCSIK *1852.MÁRCIUS 22. - +1934.JANUÁR 18.
Cseh hegedűművész és zenepedagógus. A prágai konzervatórium
növendéke volt. 1875-től hegedűtanár a Cári Orosz Zenei Társaság
zeneiskolájában Kijevben. 1892-től a prágai konzervatóriumban
tanított. Rövidebb betegség után 1909-ben a bécsi zenei Akdémia
hegedű-mesteriskolájának vezetését vette át, majd 1919-tő1 ismét
Prágában dolgozott. Nyaranta Pisekben élt. Az úgynevezett
"félhang-módszere" és egyéni vonókezelés-módszere, - melyet
számos pedagógiai művében ismertetett részletesen, - fogalommá
vált az egész világon. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.355 o.)

JOACHIM LELEWEL *1786.MÁRCIUS 22. - +1861.MÁJUS 29.
Lengyel történész és politkus. 1822-24-ben a vilniusi
egyetem történelemprofesszora volt, de politikai okokból
elbocsátották. Az 1830-31. évi oroszellenes lengyel felkelés
idején megalakult Nemzeti Kormány tagja, a Hazafiak
Polska
Szövetségének elnöke volt. A felkelés leverése után
Franciaországba, Párizsba menekült, ahol 1831.decemberben
létrehozta a Lengyel Nemzeti Bizottságot. Monarechiaellenes
demokrata nézetei miatt 1833-ban kiutasították Franciaországból. Brüsszelben
telepedett le. Az 1848-as forradalmak leverése után visszatért a tudományhoz.
Tudományos munkássága az egész Európa történelmére kiterjedt az ó-kortól a
XVIII.századig. Az elsők között végzett tudományos kutatásokat a történeti földrajz, a
kartolgráfia és a numizmatika területén. Bár természetszemlélete alapján idealista
volt,
történeti
munkáiban
nagy jelentőséget tulajdonított a néptömegek
történelemformáló szerepének és behatóan foglalkozott a parasztság történetével is.
(Új Magy .. 1961.4k.343 0.( MNL.llk.921 o.)

ALMÁSV LÁSZLÓ *1895.AUGUSZTUS 22. - +1951.MÁRCIUS 22.
Magyar Szahara-kutató. Főként a Szahara keleti részén és a
Líbiai sivatag közepén tevékenykedett az 1920-30-as években.
Ezen időszakban érdekes átalakulás
volt megfigyelhető a
korszerű
járművek
megjelenésével,
ami
lényegesen
az
expedíciók
forradalmasításához.
Kiváló
hozzájárult
pilótaként és vezetőként, remekül tudta alkalmazni az új
technikát. Első ízben használt 1932-ben felderítés céljára autót
és könnyű sportrepülőgépet együttesen. (A XX.,század Kr.,
Újságcikk)

I. HABSBURG MIKSA *1459.MÁRCIUS 22. - +1519.JANUÁR 12.
Német-római császár 1493-tól 1519-ig uralkodott. A Habsburgházból származó III. Frigyes császár
(ur.1452-1493) és Eleonóra portugál
hercegnő fia. 1486-ban a német fejedel. "(
mek római király1.:J"~-+'~aI.:
Iyá
választották
még atyja életében.
1477-ben
vette
feleségül
Burgundiai Máriát
(*1457-+ 1482),
Merész Károly (ur.1467-1477) leányát és örökösét és ezzel megszerezte családjának
Németalföldet. 1486-ban római ki rá lIyá koronázták. 1489-ben eljegyezte Anna
bretagnei hercegnőt, de VIILKároly francia király (ur.1483-1498) fellépése miatt, miután megszállta Bretagnet és feleségül vette a hercegnőt - ezt a tartományt nem
kaphatta meg. 1490-ben Hunyadi Mátyás (lásd 11.23.) halála után visszafoglalta Bécset
és Alsó-Ausztriát. Még az év őszén Székesfehérvárig behatolt Magyarország területére
és megkísérelte a magyar korona megszerzését. A pozsonyi béke után, 1491-ben 100
ezer aranyforintért, a még magyar kézen lévő ausztriai birtokokért és a királyi cím
megtartásáért, kivonult az országból. ILUlászlóval (lásd III.31.) kötött szerződésben
biztosította Habsburgoknak a magyar trónutódlást. 1494-től több háborút vívott
Franciaországgal, illetve Velencével Itáliában. 1496-ban Miksa összeházasította fiát,
Szép Fülöpöt (lásd XL29.) Aragónia és Kasztília örökösnőjével Őrült Johannával és ezzel
megvetette a később örökébe lépő unokája, V.Károly (lásd 11.24.) hatalmának alapjait.
Birodalmán belül, miután el kellett ismernie a svájci kantonok függetlenségét 1499-ben,
egyesítette Ausztriával Stájerországot, Karinthiát, Krajnát és Tirolt mint a Habsburgok
örökös tartományait. Eredménytelen kísérletet tett arra, hogy birodalmi viszonylatban
központosított kormányzatot hozzon létre. 1515-ben unokáit, Máriát és Ferdinándot a
leendő II.Lajos magyar királlyal (ur.1516-1526), illetve annak nővérével házasította
össze, megalapozva ezzel a Habsburg-ház spanyolországi, magyarországi és
csehországi uralmát. Rendkívül művelt, sokoldalú, lovagias pondolkodású és bátor
fejedelem volt. Nagy pártfogója volt a művészeteknek és tudományoknak. Igen nagy
népszerűségnek örvendett. Kortársai "utolsó lovag"-nak nevezték. Az innsbrucki
ferencesek templomában LFerdinánd (V11.25.) unokája nagyon szép síremléket allított
emlékére, melyet elődeinek és kortársainak 28 hatalmas bronzszobra vesz körül.
(Larousse 1992.2k.927 o., Új Magy.L.1961.5k.112 o., Révai NU3 k.758 o.),
MNL.13k.141 o.

PODJEBRÁD GYÖRGY *1420.APRIUS 23. - +1471.MÁRCIUS 22.
Cseh király 1459-től 1471-ig
uralkodott. Főnemesi család
sarja,
Boczko Viktorin és
Vartenberg Anna fia. Fiatalon
a huszitákhoz csatlakozott és
a
husziták
mérsékeltebb
táborának, a kelyheseknek
1444-ben egyik vezére lett.
Hatalmába kerítette Prágát 1448-ban, majd az erőddé kiépített Tabor városát
körülzárta és kiéheztette, vezetőit 1452-ben megadásra kényszerítette. Csehország
kormányzójává választották, és 1457-ig a kiskorú v.László (ur.1453-1457) helyett
kormányzott. 1457-ben elengedte a prágai fogságból a közben Magyarországon
királlyá választott Hunyadi Mátyást (lásd 11.23.), aki feleségül vette leányát Katalint
(*1449-+1464). 1459.május 7-én Csehország királyává koronázták. 1468-ban
Mátyás - a pápa biztatására - a cseh királyság megszerzése érdekében
megindította seregeit Csehország ellen, meghódította Morvaországot és Sziléziát.
Podjebrád folytatta a háborút az 1469.májusban cseh királlyá koronázott Mátyás
ellen. Saját fiait kizárva IIJagelló Ulászlót (lásd V.31.) választotta örökösévé.
Belpolitikája a központi hatalom megszilárdítására, külpolitikája a husziták elleni
keresztes hadjáratok felszámolására, a külső támadások elhárítására, és az őt
1466-ban kiátkozó ILPál pápa által serkentett idegen beavatkozás felszámolására
irányult. (Új Magy.L.1961.Sk,447 o., MNL.14k.872 o.)

PIERRE JOSEPH PELLETIER
+ 1842.JÚUUS 19.

* 178S,MÁRCIUS

22. -

Francia gyógyszerész, kémikus. A párizsi École
Superieure de Pharmacia tanára, 1825-;g, majd
1832-ig pedig igazgatója volt. Tanítványával Joseph Bienaimé Caventou-val (* 1795-+ 1877) számos alkaloidot és más természetes eredetű
anyagot izoláltak. 1818-ban a sztrichnint, a
kárminsavat, a krotonsavat és 1920-ban a kinint. A
levélzöldet ők nevezték el k/orofi/nak Felfedezték a
narceint 1832-ben, a tebaint 1835-ben, a to/uo/t 1836-ban és abifeniIt 1838-ban.
(MNL.14k.639 o., Sk.180 o.)

ARICH LEVIN

*

l8SS.MÁRCIUS 22. - +1969.MÁRCIU528.

Zsidó rabbi, a bebörtönözöttek atyja. 12 éves koráig a helyi iskolába járt. A Tórával
édesapja ismertette meg. 12 évesen elhagyta otthonát és a SIonim. Slutsk, Volozhin
és Brisk-béli zsidó oktatási intézményekben, a hesívákban tanulta a Talmud vagy
Szentírás alkalmazásának módszerét. 1927-től a jeruzsálemi
börtönben öltött be nem hivatalosan zsidó papi funkciót. 1931-tő a
jeruzsálemi főrabbi hivatalosan is kinevezte börtön-rabbivá.
Munkájáért pénzt nem fogadott el. A börtönt otthonából gyalog érte
el, ahol különböző cionista szervezetek tagjai raboskodtak. Együtt
imádkozott velük, és szombatonként és a zsidó ünnepek alkalmával
a központi börtön egyik szobáját használták fel imaházként. Ő volt a
kapcsolattartó a foglyok és hozzátartozói között. Gyakran látogatta
a beteg foglyokat és a leprások betlehemi kórházát is, ahol arab
"JN1W'ISRAfLJ.'J.-l
betegek is voltak. Emlékezetes tevékenysége volt az 1948-as izraeli
"'U,
függetlenségi háborúban elesett 12 harcos holttestének azonosítása. melyet a Tóra alapján az ún. Goral Hagra e/nevezésű igen ritkán alkalmazott
eljárással
oldott
meg.
(Internet:http:jjen.wikipedia.orgjwikijArich_Levin,
ht.tQ:jjw'!jw.~o.J.coOJLpeoQ1~Ar~h

Levin,
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hagrai-identification-of12-of-the bodies)

BORI5

SCHATZ

-1867. - +1932.MÁRCIUS 22.

Orosz származású zsidó festő, szobrász. Édesapja tanár volt,
aki Vilniusba küldte egy vallási iskolába. Annak befejezése
után - 1887-ben - a vilniusi akadémián tanulta a festészetet.
Ezt követte 1888-89-ben a Varsói, majd 1889-tól a Párizsi
Akadémia. Varsóban nagyon intenzíven dolgozott, szobrokat,
domborműveket, litográfiákat készített. 189S-ben elfogadta a
bolgár L Ferdinánd (lásd 11.26.) meghívását udvari
szobrászának, abból az alkalomból, hogy megnyílt a Bulgár
Királyi Művészeti Akadémia. 1900-ban az Öregasszony című
mellszoborért aranyérmet kapott. Három évvel később,
1903-ban találkozott Herzl Tivadar lelkes cionistával ( lásd
V.2.). Az ötödik cionista kongresszuson 1905-ben zsidó
művészeti iskola felállítását javasolta. Egy gazdag arabtól
megvásárolt 3 épületet. Az egyik a lakóhelye lett, a másik
kettő a leendő iskola és műhely célját szolgálta. 1906-ban Jeruzsálemben Bezalel
néven alapított zsidó művészeti iskola a következő években tanítványai munkáiból
szervezett kiállításnak és nemzetközi kiállításoknak is otthont adott. Ez volt az első
Palesztinában alapított zsidó művészeti iskola és kiállítási lehetőség megvalósulása.
1929-ben pénzügyi nehézségek miatt az iskola bezárt. További üzemeltetéséhez
szükséges pénzgyűjtő útján Boris Schatz Amerikában meghalt. Testét visszahozták és
Jeruzsálemben,
az
Olajfák
hegyén
temették
el.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =en&u
)c

RAOUL DUFY *1877.JÚNIUS 3.

+1953.MÁRCIUS 23.

Francia festő. Le Havreban Émile Othon Friesz-szel
(*1879-+ 1949) és George Braque-kal(lásd V.13.)
együtt Charles Lhullier tanítványa volt, majd egymást
követően az impresszionizmus, a fauve stílus és a
kubizmus hatása alatt alkotott. 1911-ben Guillaume
Apollinaire (*1880-+ 1918) műveit illusztrálta,majd
mint textil-tervező vált híressé. Később is gyakran
vállalt művészeti munkát és szőnyeget, kerámiát
tervezett. Csak 1920 körül találta meg igazi művészi
kifejezésmódját, amelyet a biztos vonalvezetés, az
örömteli, friss látvány ábrázolására könnyedén adagolt
világos kolorit jellemzett. Henri Matisse (lásd XI1.31.) mellett a modern francia
festészetlegnagyobb koloristája. Festészetét mediterrán derű hevíti. Igen jelentős
metszetek, rajzok, akvarellek és díszítőművészeti alkotások maradtak utána.
(Larousse 1991.1k.632 o., Műv.L.1965.1k.569 o.)
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JOSEF CAPEK *1887.MÁRCIUS 23. - +1945.ÁPRILIS
Cseh

festő

és

Karel Capek (lásd 1.9.) bátyja.
végzett. Eleinte a kubizmus,
később
az
expresszionizmus
jegyében
alkotott.
Fetstményein kívül illusztrációi, karikatúrái és színházi
díszletei ismertek. Irodalmi műveit kezdetben bátyjával Carel Capekkel - együtt írta. Önállóan tárcákat, képzőműiD' \ "'-~ '""~
-. •.•• _ vészeti tanulmányokat , cikkeket,
co
•
SlOVENSKO elbeszéléseket és két nagysikerű
-...f2~~'~
meséskönyvet is írt. Antifasiszta
magatartása miatt a bergen-belseni
koncentrációs táborba hurcolták,
ahol elpusztult. Műveit 1946-ban
adták ki. (Műv.L.1965.1k.369 o.,
MNL.5k.90 o.)
Iparművészeti

író.

FŐiskolát

WERNHER VON BRAUN *1913.MÁRCIUS 23. - +1977.JÚNIUS 16.
Német származású, 1955-től amerikai fizikus és rakéta
konstruktőr. Német rakéták kifejlesztése már 1936-ban
elkezdődött, mégpedig a Keleti-tenger Usedom nevű
szigetén fekvő Peenemünde rakéta kisérleti intézetben,
melynek igazgatója volt. Az SS-ben tiszti rangot ért el.
Walter Dornberger, Hermann Oberth, Wernher von Braun
vezetésével irányított lövedékekkel és távirányítású
rakétákkal kísérleteztek. Braun a reakciós meghajtás
szakértőjeként kidolgozta a V-2-t 1944-ben. Részt vett akkor már az USA-ban - az Apoolló holdutazási program
előkészítésében, valamint a katonai és az űrkutatási
rakéták kialakításában. (Larousse 1991.1k.379 o., Az Emberiség Kr. 1994., MNL.4k.508 o.)

STENDHAL *1783.JANUÁR 13. - +1842.MÁRCIUS 23.
Francia író. Eredeti neve Marie Henri Beyle. Jómódú polgárcsalád ból származott, őt
azonban gyermekkori lázongásai szembefordították a család royalista nézeteivel.
1799-ben Párizsba költözött. Ott Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) hivatalnoka, majd
katonája lett. Részt vett az olaszországi győztes hadjáratban, de elkísérte a császárt
Oroszországba is. Napoleon bukása után kezdte meg irodalmi pályáját, eleinte
fordításokkal, útirajzokkal. 1814-ben Milánóban telepedett le és itt élt 1821-ig - apja
haláláig. Akkor visszaköltözött Párizsba. A Bourbonok bukása után diplomáciai
szolgálatba lépett. 1830-ban konzul ként képviselte Lajos Fülöp francia király (ur.18301848) Franciaországát Triesztben, majd Civita-Vecchiában. Mindennél jobban tisztelte
a szenvedélyeket és sohasem választotta el a művészetet az élettől. Eszménye a teljes
ember, de a Felvilágosodás teljes embere, aki még érzelmeit is a
rációnak rendeli alá. Eleinte útleírásokat - Séták Itáliában - ,
életrajzokat - Rossini élete és kora - illetve egy művészettörténeti
könyvet írt Az itáliai festészet története címmel 1817-ben. Korai
művei
köozül kiemelkledik A szerelemről című pszichológiai
nézőpontú esszéje. 1830-ban jelent meg első érett regénye, a
Stendhal-i hős lényegét legtökéletesebben megfogalmazó, legzártabb
kompozíciójú regény a Vörös és fekete. A másik nagy regénye a
Pármai kolostor, melyben arisztokrata hőst választ és páratlan
realizmussal írja le a konzervatívizmus képviselői és a független
egyéniségek közt lefolyó csatát. Honore de Balzac (lásd V.20.) írt e
regényről rendkívül alapos kritikát, melyben csaknem elsőként fedezte fel Stendhal írói
nagyságát. Ebben a regényben sűrítve megtaláljuk mindazt amiért az író életében
vagy a művekben rajongani tudott. 1835 körül írta harmadik nagy regényét a Vörös és
fehér címmel, mely csak halála után jelent meg. Hősei boldogság-vágyát műveiben
rendkívül erővel ábrázolja és nagyszerűen festi le a politikai-társadalmi környezetet is,
amelyben a boldogságvágy újra és újra hajótörést szenved. Önéletrajzi jellegű írása
pl. Henry Brulard élete. (Világir.KisencikI.1976.2k.356 o., MNL.16k.274 o.)

LUDWIG QUIDDE *1858.MÁRCIUS 23. - +1941.MÁRCIUS 6.
Német politikus, történész. Kereskedő család gyermeke. Iskoláit
Strassburgban és Göttingenben végezte és a német középkor iránt
érdeklődött. Néhány évig a porosz történettudományi
intézet
ösztöndíjasa volt Rómában. 1888-tól 1896-ig felelős szerkesztője volt
a Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft című folyóiratnak.
kiadott
Caligula:
Eine
Studie
über
römischen
1894-ben
Casarenwahnsinn című műve, ILVilmos császár (ur.1888-1918) és a
bizánci szellemű porosz berendezkedés bujtatott kritikája volt, amely
történész; pályafutása végét jelentette. Bertha von Suttner (lásd
VI.9.) példáját követve Münchenben a Német Béketársaság egyik alapítója, majd
1914-29 között elnöke volt. Részt vett a különböző világbéke kongresszusokon és a
Az
1905-ös
luzerni
Nemzetközi
német-angol
egyetértési
bizottságban.
Békekongresszuson hívatalos szószólója volt a német-francia megértés érdekében
folyó tárgyalásoknak. Szervezte 1907-ben a müncheni Világbéke-kongresszust. Kiállt a
Thomas Woodrow Wilson (lásd XII.27.) által hírdetett, majd megvalósított
Népszövetség mellett. 1919-20-ban tagja volt a Reichstagnak, ahonnan 1924-ben
kizárták, mert tiltakozott a titkos katonai előkészületek ellen. 1921-29-ben a 21
szervezetet tömörítő Német Békekartell vezetője volt. Hitler hatalomrajutása után
1933-ban Svájcba emigrált. A Nobel-békedíjat 1927-ben kapta, megosztva Ferdinand
Édouard.Buisson-nal. (Nobel-díjasok Kis1.1985.624 o., MNL.15k,224 o.)

PAUL HYMANS *1865.MÁRCIUS 23. - +1941.MARCIUS 8.
Belga politikus. Louis Hymans belga író (*1829-+ 1884) fia. Előbb
ügyvéd, majd 1898-tól 1914-ig a brüsszeli Szabad Egyetemen az
alkotmánytörténet tanára volt. 1915-17-ben angliai követ volt.
Hazatérte után előbb pénzügy-, majd
1918-tól 1920-ig
külügyminiszter volt. Gazdaságpolitikai pályafutása során 1924ben vezető szerepet játszott - a később megbukott - úgynevezett
Dawes-tervrő/ folyó tárgyalásokban. 1926-27-ben az igazságügy,
1927-től 1935-ig ismét a külügyminiszteri tárcát irányította. Ezt
követően a Miniszterek Tanácsának volt tagja 1935-36-ban. 190610 között megírta Belgium történetét 1812-től 1870-ig terjedő
időszakról 2 kötetben, 1936-ban jelent meg a Liberális jegyzetek
című könyve. Ezen kívül befejezte és kiadta édesapja néhány művét is. (Révai
N1.10k.436 o., Internet: http://www.answers.com/topic/paul-........... firstworldwar.
comibiol
,en. wiki ped ia .0rg/wikijLeag ue
)

NICOLAS FOUQUET *1615. - +1680.MÁRCIUS 23.
Francia bankár, politikus. Vaux vikomtja, Belle-Isle
márkija. 1636-ban államtanácsi előadó, 1642-50 között
intendáns, majd 1650-ben a párizsi parlament főügyésze.
~~'
Jules Mazarin bíboros (*102-+1661)
1653-ban a
.
Ln:
pénzügyek főintendánsává
pénzügyminiszterré
1'-.:
nevezte ki. A külkereskedelem fejlesztésére törekedett és
d:
hatalmas
összegeket teremtett elő a Spanyolországgal
--'
-'
háborúzó kormány számára. Bőkezűen pártfogolta a
I'
művészeteket. 1657-61 között Ö építtette a vaux-Ie~,
vicomte-i kastélyt. 1661-ben a főtanács tagja lett. Mivel
~:
Jean-Baptiste Marquis Colbert (*1619-+1683) Fouquet
helyére kívánt lépni, XIV.Lajosnál (lásd IX.l.) kieszközölte
'-:;;--------'
letartóztatását
1661.szeptemberében.
Fouquet
Nyerészkedéssel és felségsértéssel vádolták és a bíróság
száműzetésre ítélte, de a király az téletet élethossziglani bebörtönzésre változtatta.
Ezért hátra lévő éveit Pineroló fellegvárában töltötte. - A bélyeg Georges Mathieu
francia festő (*1921.) képét ábrázolja, melyet Nicolas Foquet emlékére festett, és
az "ARPHlLA 75" bélyegkiállításra készült. (MNL.8k.199 o.)
if) ,
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GEMINI - 3 ŰRHAJÓ
A Gemini űrhajó a Mercury űrhajó továbbfejlersztésével készített kétszemélyes
amerikai űrhajótipus. A Gemini - 3 amerikai űrhajó, fedélzetén V.Grissom és John
Watts Young (*1930-) űrpilótákkal, 1965.március 23-án háromszor kerülte meg a
Földet. Az első személyzettel indított Gemini típusú űrhajó-kísérlet során V.Grissom az
első űrpilóta, aki másodszor tartózkodott a kozmoszban. A gemini program célja az
űrrepülés technikai és biológiai problémáinak vizsgálata, az űrséták, manőverezések
stb. kipróbálása. A Gemini program jelentős láncszem volt az Apolló program
előkészítésében. (A XX.század Kr.1991.)

BEAT FISCHER von REICHENBACH
+1698.MÁRCIUS 23.

*1641.MÁJUS 23. -

Berni kormányzó fia, lelkész. Jogi és teológiai tanulmányai
befejezése után közszolgálati feladatokat látott el. Rendkívül
és
dinamikus
fiatalember volt.
1675-ben
intelligens
megszervezte és létrehozta a postai forgalom bevezetését
Bern és az egész Konföderáció között. A postai szolgáltatás
megindulásával más kantonok és főként a halászok is a postai
Fischerpost"-nak
hálózat részeseivé váltak. Egy időben
hívták. Az intézmények működéséhez saját költségén önálló
épületeket biztosított Bemben, Genfben, Neuchatelben és Luzernben. A postai
kapcsolatot kiterjesztette a szomszédos országokkal is. A Német Birodalom és a
erőfeszítéseiért és elért
spanyol országok közötti kapcsolatokért kifejtett
eredményeiért LLipót német-római császár (ur.1657-1705) 1680-ban lovaggá ütötte.
(Internet: http://translate.googleuserconent.com/translate_c?hl= hu&sl=de&u = http//)
II

ENRIQUE GRANADOS y CAMPINA *1867.JÚUUS 27. +1916.MÁRCIUS 24.
Spanyol zeneszerző, zongoraművész. Hazájában tanult zongorázni. 1887-ben
Párisba utazott tanulmányainak kiegészítésére, ahonnan egy évvel később
visszatért Barcelonába. A spanyol romantikus nemzeti stílus reprezentatív példáit
alkotta meg. Még ma is népszerű a Spanyol táncok című zongoramű-sorozata.. Első
zeneszerzői sikerét az 1890-es évek végén aratta a Maria del Carmen című
zarzuelával (spanyol színpadi műfaj, melyben szóló- és kórus-ének prózai dialógusokkai váltakozik), amellyel XIII. Alfonz király (lásd V.17.)
figyeimét is felkeltette. Szerzeményeire az ismert európai
ESPANA
komponisták közül F.Chopin (lásd 11.22.), E.Grieg (lásd IXA.)
és Liszt F.(lásd X.22.) voltak hatással és műveiknek kiváló
előadója volt. Koncertezett Franciaországban, Európában és az
USA-ban. Műveit az egész művelt világon ma is játszák. 1911ben írta meg hat darabból álló Goyescas című zongora-szvitjét,
melynek a New York-i 1916.januári óriási sikere ösztönözte
arra, hogyatémából azonos című operát írjon. A bemutatót
követően Wilson (lásd XII.28.) elnök hívta meg egy zongoraszólóhangversenyre. A meghívásnak eleget akart tenni, de odautazása során
hajóját egy német tengeralattjáróból kilőtt torpedó eltalálta. Hogy feleségét
kimentse a tengerből, kiugrott a mentőcsónakból és megfulladt (Brockhaus:Zenei
o.
Internet:http://en.wikipedia.org/
wikij
L.1984.2k.64
o.,
MNL.8k.797
Enrique
, Szabolcsi-Tóth:Zenei L.)

BERTEL THORVALDSEN *1768. VAGY 1770.NOVEMBER 13. -

+ 1844. MÁRCIUS 24.
Dán
szobrász.
A
koppenhágai
akadémián Nicolai Abraham Abildgaard
(*1743-+ 1809) mellett tanult, majd
ösztöndíjjal 1793-ban Rómába ment,
ahol
1838-ig
dolgozott.
Szemléletmódjára
Asmus
Jakob
Carstens (*1754-+1798) német festő és
köre, a Rómában dolgozó svéd Johan
Tobias Sergel (lásd IX.8.), ilitve Johann Joach Winekelmann (lásd XII.29.)
művészeti író antik szépségeszmény-esztétikája hatott. Az antik művészet
szellemétől áthatott, első Rómában készült szobra után mitológiai tárgyú
kompozíciókat alkotott. 1801-ben készült szobra, a Iaszón az aranygyapjúval tette
ismertté. Az 1810-es évek egyik fő műve Bonaparte Napoleon (lásd v.5.)
megrendelésére a Nagy Sándor diadalmenete című reliefje. Kevés bibliai témájú
művei közül kiemelkedik a Jézus és a tizenkét apostol. Jelentősek emlékművei,
mint pl. Miksa fejedelem lovas szobra és VII.Pius pápa síremléke. Reliefjeinek,
plasztikáinak másodpéldányát, márványba faragását segédei, - köztük Ferenczy
István (*1792-+1856) - végezte. Római műhelyét fenntartva 1838-ban visszatért
Dániába. Életművét az antik művészet esztétikai törvényei alá rendelte. Legfőbb
törekvése az antik művek kánonjának és vonalszépségének a winckelmanni
szépségideál értelmében való megközelítése volt. MŰv.L.1968Ak.539 o.,
MNL.17k.441 o.)

JACQUES CALLOT *1592. VAGY 1593, - +1635.MÁRCIUS 24.
Francia
rézmetsző
és
grafikus.
12
éves
korában
vándorcigányokkal Itáliába szökött. Előbb Rómában, majd 161121 között Firenzében dolgozott, ahol magtanulta a
rézkarcolást. Az 1617-ben készített Ötletek című
sorozatával, valamint Imprun etai vásár című
képével, amelynek finomságát a rézkarctechnika
fejlődésével
érte
el,
hírn evet
szerzett magának. Miután a firenzei
udvarból anyagi nehézségek miatt
elbocsátották, Nancyban rézkarcokat, olasz rajzai nyomán metszetXIII. Lajos
sorozatot
készített.
(ur.1610-1643) meghívására Franciaországba ment, hogy ott megalkothassa La RocheIle ostroma című munkáját. 1633ban készítette a hugenotta és a harmincéves háborút megörökítő A háború
nyomorúságai és csapásai című sorozatot. Korának pontos megfigyelője, aki teremtő
fantáziára valló rajzokat és pontos metszeteket készített. virtuozitása ellenére az
egyszerű eszközökhöz vonzódott. Reális, gyakran groteszk szellemű művészete nagy
hatással volt kortársaira és az utókorra egyaránt. Legismertebb művei: Kis és Nagy
Passiók sorozat, a Púposok, a Koldusok, a Cigányok, a Bálok. (Larousse 1991.1kA29
o.,Műv.L 1965.1k.361 o., MNL.5kAO o.)

AGAMEMNON MAKRISZ *1913.MÁRCIUS 24. - +1993.MÁJUS 27.
Görög
származású
magyar
szobrász. Tanulmányait 1938ban
fejezte
be
az
athéni
Képzőművészeti Főiskolán. 1945ben Párizsba emigrált, 1950 óta
élt Magya rországon. Portré-szobraiban a nemzetközi munkásmozgalom, a görög szabadságharc, a baloldali irodalom és a
művészet nagy képviselőit örökítette meg. Megnyerte a mauthauseni magyar
áldozatok emlékművére kiírt pályázatot és 1963-ban elkészítette a Mártíremlékmű
monumentális kompozícióját. Köztéri szobrokat és épületplasztikát is készített. 1978ban Athénban állították fel az 1972-es felkelés mártírjainak emlékművét. Művészi
formanyelvét a klasszikus görög tradíció és a modern plasztikai törekvések ötvözése
jellemzi. (Műv.L.1967.3k.220 o., MNL.12k.585 o.)

JOSEF STEFAN *1835.MÁRCIUS 24. - +1893.JANUÁR 7.
Osztrák fizikus. 1863-tól a bécsi egyetem fizikatanára volt.
Foglalkozott a rezgőmozgásokkal, a hang terjedési sebességével
gázokban és szilárd testekben, a fényhullámok hosszát, az
interferencia-jelenségeket. 1879-ben megálapította a fekete test
sugárzására vonatkozó törvényt, amely Ludwig Erhard Boltzmann
(*1844-+ 1906) elméleti magyarázata után Stefan-Boltzmann-féle
sugárzási törvényként ismeretes. /Stefan Boltzmann (*1835-+ 1893)/
(Révai N1.17k.133 o., Larousse 1994.3k.632 o.)

JOHN HARRISON *1693.MÁRCIUS 24. - +1776.MÁRCIUS 24.
Angol órásmester, óra művész. Magas színvonalú geometriai
tudással és maximális precizitással rendelkező iparos-ember
volt aki csodálatos szépségű és pontosságú órákat tudott
gyártani. 1726-ban ő találta fel a rostély-inga-kombinációt.
Hordozható és a tengeren is használható, a fölrdrajzi
hosszúság meghatározásához szükséges órák készítéséért és
a találmányán alkalmazott számos javításért az angol
parlament által kitűzött nagy díj egy részét kapta. (Révai
N1.9.S48 o.,Larousse 1992.2k.57 o.)

ALEXANDR ALEXANDROVICS ALJEHIN *1892.NOVEMBER 1. + 1946. MÁRCIUS 24.
Orosz sakkmester. Sakkíró. 1921-ben Franciaországba
emigrált. 1927-től volt francia állampolgár. 1927-től
1935-ig és 1937-től 1946-ig sakk világbajnok volt. Küzdő
stílusával, látványos kombinációival egyaránt volt a sakk
továbbfejlesztője és népszerűsítője. (Új Magy.1959.1k.
68 o., A sport Kr. 1992., MNL.1k.506 o.)
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NIZZA
Város FranCiaországban, a Ligur-tenger partján, a Genovai-öbölben, közel
Olaszország határához. Provence-Alpes-Cöte d' Azur régióhoz tartozik, AlpesMaritimes megye székhelye, Párizstól 933 km-re délkeletre. Lakossága, az
elővárosokkal együtt több mint félmillió fő (1999.). A régió legnagyobb települése, a
világ egyik leghíresebb fürdőhelye, a francia Rivéra fővárosa. A várost Kr.e 350-ben
a görögök alapították Niké istennő tiszteletére. Később a rómaiak gyarmatosították
Kr.e.II.században. A Kr.u.IV.századtól püspöki székhely,
813-ban a szaracénok kifosztották, majd a X.században
Provence-grófsághoz csatolták. 13SS-ban a Savoyai-háznak
az uralma alá került. 1543-ban lerombolták a franciák és a
törökök. 1793-tól 1814-ig a franCiáké volt, de visszakerült
Piemonthoz. laGO.március 24-én Szardínia királya
végleg átadta FranCiaországnak az alig több mint 50.000
lakosú várost. A XIX.században már az angol arisztokrácia
kedvelt üdülőhelye volt. A vasút kiépítésével Európa minden részéből vonzotta a
politika, művészet és tudomány képviselőit. Kultúrális létesítményei - Operaháza,
színházai múzeumai, egyeteme, föiskolája, számtalan XI-XVI. századi templomai,
palotái és sokszínű zenei és egyéb szórakoztató jellegű rendezvényei - minden
igényt kielégítő pihenésre, üdülésre, szórakozásra lehetőséget nyújtanak.
(MNL.13k.SüS o., Larousse 3k.93 o.)

FRANTI5EK TICHY *1896.MÁRCIUS 24. - +1961.0KTOBER 7.
Cseh festő. Grafikus, illusztrátor és
színházi díszlettervezőként is ismert
művész. Mint gyakorlott litográfus, még 6
évig tanult a Képzőművészeti Akadémián
Prágában.
1930-ban indult el DélAmerikába, de csak Marseill-ig jutott.
Eredeti vágya válhatott valóra, ott vált
festőművésszé. Sok technikai probléma
után elért a tökéletességig. Munkája
középpontjába az utcák, a párizsi
háztetők és a lenyűgöző cirkusz világa
került. De előszeretettel festette baráti
köréhez tartozók portréit is. 1945-től a
Prágai Akadémia professzora lett és egyben országa egyik leg ismertebb képzőművésze. (Internet: http://design.radio.
cz .... )

ARDEATINE-BARLANG TITKA
1943-tól a náci erők az elfogott ellenállókat lemészárolták. Ezért
33 nácit a római Ardeatine-barlangba az ellenállók megöltek.
Ennek viszonzásául
1944.március 24-én a német
megszállók 335 embert - börtönfoglyokat, lakosokat és utcai
járókelőket - ebbe a barlangba hurcoltak és megöltek. Ezt
követően
a barlangot beomlasztották. A II. világháború
befejezése után a barlangot kiásták és ott állították fel a nádk
legszömyűbb római rémtette áldozatainak emlékművét. Az
áldozatokat azonosították és nevüket a sírkőre vésték. Az
emlékmű 1952-ben készült el. Alkotói: Mario Fiorentino tervező,
Giuseppe Perugini és Clno Calcaprlna épitészek és Francesco
Coccia
voltak.
szobrászművész
(Internet: http:www.mimao.eujprojects/TalyjRomejMonument
)

ALEXANDR IVANOVICS HERZEN *1812.MÁRCIUS 25. + 1870.JANUÁR 21.
Orosz író, forradalmár, újságíró és filozófus.
Német
származású anyja és apja, I.AJakovlev orosz nemes,
hivatalosan nem házasodtak össze, ezért kapta a német
Herz szóból képzett fiktív vezetéknevet. 1829-33 között a
Moszkvai Egyetem matematika-fizika szakos hallgatója. Itt
kezdett érdeklődni a francia utópista szcializmus .s a
kortárs filozőfia iránt. 1834-ben, mint szabadgondolkodót
letartóztatták és öt évet töltött száműzetésben. Moszkvába,
majd Szentpétervárra költözött, ahol anyugatos írók és gondolkodók körének tagja
lett. Ismét száműzték, szabadulása után Moszkvában telepedett le. 1847-ben egész
családjáva, elhagyta Oroszországot, s attól kezdve Franciaországban, Itáliában,
végül mint politikai emigráns Angliában folytatta forradalmi tevékenységét. 1857ben elindítja aKolokol című emigráns politikai folyóiratot. Sokrétű ismeretei
természettudományos képzettséggel párosultak. Filozófiai értekezései, mint pl. a
Levelek a természet tanulmányozásáról című munkája, nagymértékben előrevitték
az orosz filozófia materialista fej lődését. Életét és korát nagy feltűnést keltő
memoárjában írta meg Emlékezések és elmélkedések címmel, melyet 1868-ban
fejezett be. A kötet vallomásokat és kortrs portrékat is tartalmaz, többrk közott
Kossuth Lajosról is. (Larousse 1992.2k.97 o., Világir.KisencikI.1976.1k.477
0.,MNL.9k.416 o.)

AUGUSTE PICCARD *1884.JANUÁR 26. - +1962.MÁRCIUS 25.
Svájci fizikus. A zürichi Műszaki Főiskola doktora, majd
professzora 1917-22 között, majd a Brüsszelben a Műszaki E.
gyetem professzora volt. Kutatási területe
léggömbök segítségével a kozmikus sugárzás
volt. 1931-ben Augsburgban kb.16.000 m-es,
1932-ben Zürich ben 17.000 m-es magasságot
ért el különleges léggömbjével.
1947-től
mélytengeri
kutatásokba
kezdett.
Saját
tervezésű batiszkáfot - mélytengeri kutató hajót
- készített, mellyel 3.150 m mélyre tudott lemerülni.és a nagyon nagy vízmélységekben lejátszódó jelenségeket tudta vizsgálni.
Kísérleteit fia - Jacques E.J. Piccard - (*1922) folytatta, aki 1960-ban lejutott a
Mariana-árokba 11.000 m mélységben. Unokája - Bertrand Piccard másodmagával,
J.Briannal - hőlégbalonnal 1999.március 1-20. között elsőként kerülte meg a
Földet. (Új Magy.L.1961.5k.429 o., Larousse 1994.3k.316 o., MNL.14k.779 o.)
"}
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IDA BELL WELLS - BARNETT *1862.JÚUUS 26. - +1931.MÁRCIUS

25.
Amerikai néger pedagógus, politikus. Rabszolgák gyermeke volt. 14
éves korában kezdett falusi iskolában tanítani, majd a Rust Egetemen
végzett, ahol a felszabadított rabszolgák tanulnak. Folytatta a
tanítást, akkor is amikor Tenessee-be költözött 1884-ben és ott a
Fisk Egyetemen folytatta tanulmányait. 1891-ben cikke jelent meg az
, amerikai szines bőrű gyerekek nevelési problémáiról. Eltiltották a
továbbiakban a tanítástól, ezért újságírással kezdett foglalkozni.
1892-ben a lincselések ellen indított hadjáratot. Írt a memphisi
Szabad
Beszéd nevű újságban, és néhány amerikai városban tartott
25
BlaokHerUageUSA
lelkes beszédet a lincselések ellen. 1895-ben férjhez ment Ferdinand
L.Barnetthez, aki egy chichagói ügyvéd volt. A lincselések elleni agitációs tevékenységét kiegészítette a néger nők szavazati jogaiért való harccal
Chichágóban is. 1898-tól 1902-ig a Nemzeti Afrikai-Amerikai Tanács elnöke volt.
Önéletrajzi írása halála után jelent meg Hadjárat az igazságért címmel. (Britannica
2001.

MARIANNE HAlNISCH

*1839.MÁRCIUS 25. - +1936.MÁJUS 5.

Osztrák politikus. A XIX.század második felének és a XX.század
első
felének nagy nőalakjai közé tartozott. Az osztrák
nőmozgalom létrejötte kötődik nevéhez. Az 1870-ben megalakult

osztrák
asszonyok
mozgalmának
kezdeményezője
volt.
Elkötelezettje volt a nők diszkriminációjának és kedvezőtlenebb
helyzetének megszüntetése érdekében folytatott harcnak.
1902.május 5-én jött létre az Osztrák Nemzeti Nőszervezet,
melynek elnökévé választották. Fia - Michael Hainisch (*1858+ 1940) - 1920-28 között Ausztria első köztársasági elnöke volt.
(Internet, htpp :/www.aeiou.at/ ... )

GUSTAV ADOLF HASLER

*1830.MÁRCIUS 25. - +1900.JANUÁR

5.
Svájci távközlés i szakember. 1860-tól a berni Szövetségi Telegraf
Műhelyben dolgozott. Ebben az időben adták magánkézbe az
intézményt ezért, hogy munkáját folytathassa tulajdonrészt volt
kénytelen vásárolni. Később egyedüli birtokosa lett a cégnek.
Fáradhatatlan munkával kiemekedő eredményeket ért el a
meteorológiai
adatok
automatikus
rögzítési
eszközeinek
kifejlesztése terén. Eredményeit a Berni Egyetem 1875-ben
tiszteletbeli doktori címmel ismerte el. 1877-ben telefongyárat létesített. 1879-től kizárólag egy új távközlési eszközöket gyártó vállalat létrehozásával
foglalkozott. A svájci távközlés; ipar megalapítójaként tisztelik. (Internet: http:
//www.dgpt.org /DE/service ...... , artworkoriginals ....... )

SIENAI SZENT KATALIN *1347.MÁRCIUS 25. - +138ü.ÁPRILIS
29.
Itáliai apáca, misztikus, egyháztanító.
Eredeti neve Caterina Benincasa.
Hatéves korában jelent meg neki
először Jézus, és akkor határozta el,
hogy apáca lesz. Felnőve belépett a
Szent Domonkos harmadrendjébe.
Segítette
a
szegényeket,
a
betegeket, az elítélteket. 1374-ben
kapott
egy
házat
ajándékba
Sienában, ahol kolostort rendeztt be,
és ápolta a pestises betegeket.
Buzdító beszédekkel és toborzással
segítette XI.Gergely
pápa
(lásd
III.27.)
kereszteshadjáratát
a
törökök ellen. Levelezésben állt több
bíborossal és püspökkel. XI.Gergely
pápa 1376-ban az ő közbenjárására
helyezte
vissza
székhelyét
Avignonból Rómába, s ezzel véget ért
a pápák avignoni fogsága. 1377-ben
megalapította Balcaro kolostorát. A
nyugati egyházszakadás ütötte sebek
begyógyításán
fáradozva,
életét
vezeklései és levelezései töltötték ki.
Rómába költözött és VI.Orbán pápa (1378-1389) tanácsadója lett. Európa valamennyi
fontos személyiségét a béke és az egyház egységének helyreállítására szólította fel.
Misztikus írásai, kűlönösen a Dialógus - 1378-ból - az egyháztanítók sorába emelték.
1461-ben II.Pius pápa (1458-1464) avatta szentté. (Larousse 1992.2k.367 o.,
MNL.l0k.643 o.).

ARTHUR t'1ICHAEL MEIGHEN *1939.MÁRCIUS 25. Amerikai politikus. Édesapja 1920-21-ben Kanada miniszterelnöke
volt. Tanulmányait Montrealban, majd a McGill Egyetemen és a
""-nl'
" ",:"""'"
Laval Egyetemen végezte. Ügyvédi diplomát szerzett, mellyel 40
',
éven át sikeres karriert futott be. 1990.szeptember 27-től tagja a
kanadai Parlamentnek, ahol kereskedeleműgyi-, halászati- és
óceánügyi, a külügyi-, a nemzetvédelmi- és a veteránokkal
foglalkozó szenátusi bizottságokban képviseli a Konzervatív Pártot.
Elnöke a Torontói Metró Mentőszolgálat Tanácsadó Bizottságának és
dolgozik a Kultúrális Központ vezetőségében. Ezeken kívül egyéb szervezetekben is
vállal
különböző
funkciókat.
(Internet:http://www.parl.gc.ca./commun/. .....
townofstma rys.comjvisitjattractions .... , asf.cajCommunications004... )
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BARTÓK BÉLA

* 1881.MÁRCIUS 25.

- +1945.5ZEPTEMBER 26.

Magyar zeneszerző, rongoraművész, népzene-kutató. 1892-96 között Erkel László
zongorapedagógus és operakomponistánál (*1844-1896) tanult Pozsonyban. 1899ben nyert felvételt a Budapesti Zeneakadémiára. Zongoratanulmányai után összhang-

zattant tanult és folyamatosan komponált. Zeneszerzői munkásságát Brahms német
zeneszerző (lásd IV.3.) zenei örökségének jegyében kezdte meg. Liszt- (lásd X.22.) és
Strauss- (lásd X.25.) interpretációival hamarosan ismertté vált a pesti és bécsi zenei
társaságokban.
Kodály
Zoltánnal
(lásd
Il1.6.)
kötött ismeretsége fordítotBARTÓK BÉLA 1881-1945
ta a népdalgyűjtés és
t
~~• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •L---~
népzenekutatás felé. 1904SARTOK BELA 1881 1945 :
től kezdte gyűjtési tevéEz
mellett
kenységét.
~ ~
1907-34 között a Zeneakaz
•
is
démia zongoratanára
>
~
volt. A szomszédos népek
"
zenéjének tgan.ulmányoizá" .
sa,
a népzene élménye
c
>
maghatározó
inspirációt
....
jelentett előadóművészi és

·
·

-
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MAGYAR POSTA

MAGYAR POSTA

főként

zeneszerző;

tevékenységére. 1910-ben
nagy sikert hozott számára
I. vonósnégyesének bemuSZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJA
tatója. Ady Endre (lásd
1.27.) verseire készült az Öt
dal.
Az
1.világháborút
követő évtized sorozatos
külföldi hangversenyutak jegyében telt el. Sokasodó külföldi hangversenyein főként
barokk zongoramuzsikát játszott, de következetesen népszerűsítette az új magyar
zenét is. Az előadói pályával párhuzamosan születtek jelentős zongoraszerzeményei is.
Kimagasló színpadi művei A fából faragott királyfi, A készakállú herceg vára
(szövegírója Balázs Béla /Iásd VIlIA./), és a Lengyel Menyhért szövegkönyvére 1919ben írt A csodálatos mandarin. 1921-ben készült el a Kodállyal közös Erdélyi népdalok,
és sok más énekkari feldolgozás, valamint a kantáta sorozatból 1930-ban a Cantata
profana. Műveire a fegyelmezett szerkesztés, a klasszikus formai egyensúly és a
magasrendű művészi tartalom a jellemző. A fasizmus előretörése miatt 1940-ben az

USA-ban telepedett le. A beilleszkedési és anyagi
nehézségek következtében egészsége megromlott
és egy időre a komponálással is felhagyott. 1943ra javult annyira az állapota, hogy lejegyezze a
majd Yehudi
Menuhin
zenekari Concertót,
amerikai zeneszerző (lásd IV.22.) számára a
szonátát szólóhegedűre. Zenéje és elméleti
munkássága a magyar zenekultúra páratlan
értékei. Hamvait 1988.július 5-én hozták haza
New Yorkból és helyezték el a Farkasréti temető
ben. (Larousse 1991.1k.254 0./ Bélyegvilág 2006/7-8.)
... ... .... .. ...... .....
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SZPUTNYIK - 5 ŰRHAJÓ
1961.március 25-én az ötödik szovjet űrhajó megismétli az
1961.márCius 9-én lefolytatott űrkísérletet és 88 percre egy
kutyát visz fel a föld körüli pályára, majd szintén
szerencsésen földet ér. (A XX.század Kr.1991.)

LUDWIG VAN BEETHOVEN *177ü.DECEMBER 16. -

+ 1827. MÁRCIUS 26.
Német zeneszerző. A bonni választófejedelem
udvari énekesének, Johann van Beethovennek
(*1740
k.-+1792)
és
Maria
Magdalena
Keverichnek (*1746-+ 1787) a fia. Nagyapja,
Ludwig van Beethoven (1712-+ 1773) Leuvenben
és Liegeben kórus karnagy, basszista, majd a
bonni választófejedelem udvari zenekarának tagja
volt. Különleges tehetsége korán feltűnést keltett.
Udvari
muzsikosoknál,
városi
kolostori
el
zenei
tanulmányait
zenészeknél
kezdte
Bonnban. Zongoristaként apja már nyolcéves
korában felléptette Kölnben. 1773-ban nyomtatásban megjelent a választófejedelemnek ajánlott 3 zongoraszonátája. 1783-ban az
udvari zenekar csemballistája, 1784-ben második udvari orgonista lett. Édesanyja
halála után apja elzüllött, a családfenntartó nehéz szerepét kellett vállalnia. Ebből az
időből mintegy 50 műve maradt fenn. Sorsának későbbi alakulását kedvezően
befolyásolta szoros barátsága Ferdinand von Waldstein gróffal, akinek ajánlására a
bécsi nemesi körök kitüntető szivélyességgel fogadták. Bécsben 1791-1802 között
Franz Joseph Haydn (lásd III.31.), Johann Baptist Schenk (*1753-+ 1836), Johann
Georg Albrechtsberger (lásd II.3.) és Antonio Salieri (*1750-+1825) tanítványa volt.
Pártfogója nevét az op.53. "Waldstein-szonáta" ajánlásában örökítette meg. A kölni
., . _.~

választófejedelemség francia megszállásával s ezzel együttjáró megszűnésével 1794ben a bonni támogatás abbamaradt. Ezután tanításból és műveinek tiszteledíjából élt.
1795-ig keveset publikált, tartózkodott a nyilvánosságtól. Megélhetésének fő forrása
az "ajánláskompozíció" volt, mely csaknem valamennyi művét jelentette abban az
időben. Bonni udvari orgonista tiszte után többé nem vállalt állást, kizárólag a
zeneszerzés nek szentelte magát. 1795-ben a bécsi Burgtheaterben debütált B-dúr
zongoraversenyével. KompozíCióit jól megifzették, ezen
felül 1800-tól évi 600
aranyforintot kapott - többek között - Lichnowsky hercegtől és más támogatóktól.
1796-ban Pozsonyban, 1800-ban Budán adott hanversenyt. 1800-1801-ben a Sonata
apassionata-ként ismert későbbi mű ajánlásának címzettjénél, Brunswick Ferenc
grófnál (* 1776-+ 1832) vendégeskedett Martonvásáron A "halhatatlan kedves"-hez
írott nevezetes levele, vélhetően Brunswick Jozein, gróf Deym Józsefné (*1779+ 1821) volt. 1807-ben Kismartonban mutatta be herceg Eszterházy Miklósnak
(*1765-+ 1833) ajánlott C-dúr miséjét. Élete alakulását jelentősen befolyásolta 1795ben kezdődő, s mind súlyosabbá váló hallászavara, mely 1808-ban már erős
nagyotthalláshoz, 1819-ben pedig teljes süketséghez vezetett. Egyre inkább
visszahúzódott a nyilvánosságtól, magányos különccé vált. Már csak írásban lehetett
érintkezni vele. Így az utolsó évek életrajzának különösen értékes forrása a mintegy
140 - a 400 darabból fennmaradt - kisalakú beszélgető-füzet. 1825-ben kezdődő
májzsugor-betegsége és bélfájdalmai elhatalmasodtak és két évi szenvedés után halt
meg. Ezrek kísérték utolsó útjára. A 38 fáklyavivő között volt Franz Peter Schubert
(lásd 1.31.) is. Franz Grillparzer (lásd 1.15.) gyászbeszédét a temető kapujában
Aschütz színész mondta el. Az abszolút zene legünnepélyesebb költője volt. Művei az

emberiség közkincsévé és tiszta művészi élvezetvágyának örök kielégítő forrásává
váltak. Hangja őszinte, küzdelmeinek, vágyainak, érzéseinek és érzelmeinek kifejezési
módja közvetlen. Az örökké küzdő ember talál lelki társra zenéjében. Fegyelmezett
logikája, páratlan emlékezőtehetséggel párosult. A szonáta legnagyobb művésze.
Operáiban, szimfóniáiban is csak tiszta zenei elemekkel és eszközökkel fejezi ki a
lelkében megszületett zenei képzetet és benyomásokat. Életének egy-egy állomásán
művészetének fő műveit alkotta meg. Igy az első korszakban a hat szimfónia, Fide/io,
koncertjei és kimagasló szonátái, kamarművei ezekben a periódusokban keletkeztek.
A következő fejlődési szakaszban egyéb műveit - szonatínák, nyitányok, színpadi
zenék, da/ok, kamarakompozíciók, stb. - vetette papírra. Késői korszakának zenei
termésébe tartozott egyebek között a IX. szimfónia, az utolsó öt zongoraszonátal az
uto/só öt nagy vonósnégyes és a Missa so/emnis, melyet a legsikerültebb művének
tartott. Művei keletkezésének és alkotómódszerének felbecsülhetetlen forrásai
vázlatkönyvei, melyek meghaladják az 5.000 lapot. (Brockhaus: Zenei L.1983.1k.185
o., Falk G.:Zenei kis L. 1938.95 o., MNL.3k.459 o.)

II Dominica \iti
lSOlh Annlvet$ary
ol the death ot
Ludwig van Beethoven
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EJNWEJHUNG DER BEETHOVEN-HALLE ZU BONN
8.5EPTEMBER 1959
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TENESSEE WILLIAMS *1914.MÁRCIUS 26. - +1983.FEBRUÁR 25.
Amerikai drémaíró, költő. Eredeti neve Williams Thomas
Lanier. Tanulmányait a Missouri, a Washington és az Iowa
j;,
Egyetemen végezte 1929-38 közötti években. Kétkezi
l ,
._~~
munkás volt és az 1940-es évek elejéig alkalmi munkákból
."
-..... ~ ,
élt.
Mozgalmas ifjúsága után Rockefeller-ösztöndíjat kapott,
""".,
lehetővé tette, hogy csak az írással foglalkozhasson.
ami
i\'~
1943-ban már forgatókönyvíró Hollywoodban. 1944-től
szabadfoglalkozású író volt. A kortárs amerikai színház legkiemelkedőbb szerzői között tartják számon. Drámáinak hőseit, témáit az amerikai déli
államok élete, pboblémája sugallják. Több drámájában szólaltatta meg azt a
meggyőződését, hogya modern ember civilizált magatartásának vékony rétege alatt
ott rejtőzik a primitív én, hogy vad, ösztönös indulataink döntő módon befolyásolják
létünket, cselekedeteinket. S éppen ezért az egyénnek ez a primitív, rejtett világa
elsőrendű témája kell, hogy legyen az írónak. Első színpadi sikerét az Üvegfigurák
című darabjával aratta. Világhírnevet számára A vágy vil/amosa, Macska a forró
bádogtetőn
és
az
Ifjúság
édes
madara
című
drámái
hozták.
(Világir.KisencikI.1976.2k.515 o., MNL.18k.690 o.)
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LOUISE OTTO-PETERS *1819.MÁRCIUS 26. - +1895.MÁRCIU5 13.
Német írónő, újságíró. Felvilágosult polgári családban egy
jogász és egy meisseni porcelángyári alkalmazott lányaként
nevelkedett. Szülei korán meghaltak, hamar függetienné vált.
Ez megkönnyítette számára az írói pálya választását és az
1840-es években erősödő liberális irányzatok követését. Ez
utóbbi vezette a politikai aktivitáshoz és a szociális akciókhoz.
Élharcosa volt a nőmozgalomnak Németországban. Az 1840-es
évek elején Otto Stem álnéven és saját nevén novellákat, verseket és vitairatokat publikált a nők politikai részvételéről és szervezettségének
szükségességéről. Meggyőződése volt, hogya nők részvétele a politikában polgári
kötelesség. 1848-ban jelent meg Egy német lány beszéde című írása, amely
megmutatta a német nők elnyomott helyzetét és igényét a cselekvésre. 1849-re
megalapította a Nők lapja című hetilapot, amely a cenzúra szüntelen zaklatása
ellenére 1852-ig élt. A lap országszerte híveket szerzett gondolatainak. 1865-ben
megalapította a Német Nők Általános Nemzeti Szervezetét. 2002-ben életéről szóló
könyv jelent meg hazájában, német és lengyel városokban utcák és iskolák, viselik a
,
nevét. (Meyers: Handbuch 1964., Internet: http://de.wikipedia.org/wikijLouise
www.ohiou.edujChastian
,
amazon.comjLife-Work-Germanys
,
)
holocaustchronicle.orgjINDEXj]. htm:

SIR BERNARD KATZ *1911.MÁRCIUS 26. - +2003.ÁPRILIS 20.
Német származású angol orvos, biofizikus és fiziológus.
Orvosi tanulmányait 1934-ben fejezte be a lipcsei
egyetemen, majd 1935-ben elhagyta Németországot és a
londoni University College-ban további tanulmányokat
folytatott,
Archibald
Vivien
Hill
(*1886-+1977)
laboratóriumában dolgozott. Ott nyerte el a doktori címet.
1939-től az ausztráliai a Sydney Hospitalben John Carew
Eccles (lásd 1.27.) laboratóriumának munkatársaként neuro-muszkuláris ingerületátadásra vonatkozó kutatásokat végzett. 1942-ben bevonult
az ausztrál hadseregbe. A háború végén visszatért Londonba és csatlakozott Hill
kutatócsoportjához, mint a kutatás helyettes igazgatója. 1952-től a londoni egyetem
biofizika professzora volt. Azokat az elektromos folyamatokat kutatta, amelyek akkor
zajlanak, amikor a motoros idegekből induló impulzusok izomműködést indítanak meg.
A mozgató idegek a motoros véglemezeken végződnek. Ezekben a speciális
szerkezetekben az ideg működésbe hozza az izmokat. A miniatűr véglemezfeszültségek felfedezésével kimutatta, hogy a motoros ideg és az izom között a
közvetítőanyag az acetil-kolin, amely kis mennyiségekben az idegvégződéseken
választódik ki. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1970-ben kapta,
megosztva J.Axelrod-dal és U.S.Euler-ral, "az idegingerület-vezetés mechanizmusával
kapcsolatos kutatásokért és a transzmitter anyagok felfedezéséért". (Nobel-díjasok
Kisl.1985.395 o., MNL.10k.667 o.)

PALMIRO TOGLIATTI *1893.MÁRCIUS 26. - +1964.AUGUSZTUS
21.
Olasz politikus, újságíró. 1919-től Antonio Gramsci (lásd 1.22.)
mellett az A van ti, majd az L' Ordine Nuovo című hetilap alapítója
volt Empedocle néven. 1921-ben részt vett az Olasz Kommunista
párt - PCI - létrehozásában, majd 1927-től annak főtitkára volt
haláláig.. 1924-től volt tagja, majd titkára a Kommunista
Internacionálé Végrehajtó Bizottságának Ercoli álnéven. 1936-tól
részt vett a spanyol polgárháborúban mint Alfredo. 1939-ben
Franciaországban élt, majd szőnyegkereskedőként Antonio Viale
néven került francia börtönbe. A német megszállás után a
Szovjetunióba ment. 1940-44 között a moszkavai rádió olasz adásának volt a munkatársa Mario Correnti néven. 1944.márciusban tért haza és az
ellenállási mozgalom egyik szervezője és a Rinascita című lap főszerkesztője volt.
1944-45- ben miniszterelnök-helyettes, 1945-46-ban igazságügy-miniszter. Moszkva
gyámságától megszabadulva állást foglalt a sztalinizmus visszaszorítása mellett. A
kommunista mozgalmon belül a "több-központúság" híve volt. (Larousse 1994.3k.895
o., Új Magy.L.1962.6k.454 o., Évfordulók 73.85 o., MNL.530 o.)

ALEKSZEJ JAVLENSZKÍJ *1867.MÁRCIUS 26. - +1941.MÁRCIUS

15.
Orosz származású német festő. Német neve Alexei von
Jawlensky. Szentpéterváron tanult és kezdetben IJ.Repin orosz
festő
(lásd IX.29.) hatása alatt dolgozott.
1896-ban
Münchenben telepedett le, ahol Vaszilij Vasziljevics Kandinszkíj
orosz festő (*1866-+1944) köréhez csatlakozott. 1909-ben
részt vett a müncheni Neue Künstlervereinigung alapításában,
majd 1924-ben - a német származású amerikai festővel Lyonel Feiningerrel (lásd VIL17.), V.V.Kandinszkíjjel és Paul
Klee svájci festőveI (lásd XII.18.) együtt megalapította a "Die
B/auen Vier" csoportot. Erős színekkel, kontrasztosan festett
tákjképei,
csendéletei
és
karaktervonásokra,
plasztikus
formákra redukált portréi a német expresszionista festészet
kolorista irányát képviselik, mint ezt pl. a Jácint, Bajor falu,
Csendélet vázával és korsóval című képei mutatják. Portrésorozatain, mint pl. a Misztikus fejek című képén, színfolttal jelzett arcok, színsíkokból
konstruált fejek tűnnek fel. Betegsége miatt 1938-ban abbahagyta a festést.
(Műv.L.1966.2k.513 o.,MNL.10k.235 o.)

WILHELM von WIED

* 1876.MÁRCIUS 26.

- +?

Albánia fejedelme. A porosz hadseregbe lépett és a 3. gárdaulánusezred kapitánya volt Potsdamban. A Balkáni-háborút
lezáró londoni békekonferencián 1913-ban a nagyhatalmak
Albániát önálló fejedelemséggé myilvánították, és a szerb
területi követeléseket elutasítva döntöttek fő határvonala iról. Az
ország uralkodójának 1913.decemberében Wilhelm von Wied
protestáns német herceget jelölték. 1914.márciusában - miután
elfogadta a nagyhatalmak döntését - foglalta el a trónt. Minden
igyekezete dacára nem tuidott rendet teremteni az anarchiában
sínylődő országban. Kormányt szervezett, de hadügyminisztere
felkelést szított ellene. Az Lvilágháború kitörése után erőre
kapott a felkelés, hívei elhagyták, nem tudott urrá lenni a törzsi vezetők hatalmi
harcain, ezért 1914. szeptemberben elhagyta Durazzot, de - forma szerint - nem
mondott le a fejedelemség ről. Visszatért Németországba és őrnagyi ranggal a német
vezérkarban dolgozott. A háború vége előtt kilépett a hadseregböl, hogy
fejedelemségét elfoglalhassa, de az összeomlás következtében terve meghiúsult.
(MNL.1k.419 o., Révai N1.19k.353 o.)

LOUIS SPIROS

*1873.JANUÁR 12. - +1940.MÁRCIUS 26.

Görög sportoló. Az újkori első, Athénban
megtartott 1896-os olimpiai játékok atlétikai
futásban
versenyszáma
közül
a maratoni
aranyérmet szerzett. A táv a férfiaknál és nőknél
egyaránt 26 mérföld 385 yard, azaz 42.195 méter
volt. A maratoni futás Michel Bréal francia
nyelvész (*1832-+1915) javaslatára került fel az
1896.évi athéni olimpia műsorára, a Kr.e 490.augusztus 12-j marathoni csata győzelmének hírét futva vivő Pheidippides emlékére,
aki a hírrel Athénba érve összeesett és meghalt. Spirossal együtt 25 versenyzö
nevezett be a versenybe. Az 1.helyen Louis Spiros 2 óra 58 perc 50 másodperces
teljesítményével, a magyar Kellner Gyula a 3. helyen 3 óra, 6 perc 35 másodperces
idejével ért a célba. Győzelmével jelképes képviselője lett a modern olimpiai
játékoknak, ezért az 1936-os berlini olimpia megnyitó ünnepségén ő adta át Adolf
Hitlernek (lásd IV .30.) a béke olajágat. Spirost - teljesítménye elismeréseként nemzeti hősként tisztelik. (Encyklopedia Britannica Library, MNL. i2k.675.o,
14k.126 o.)
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+1910.MÁRCIUS

Koreai hazafi. 16 éves korában apjával együtt tért katolikus hitre. A keresztségben
a Thomas nevet kapta. A japánok elől menedéket keresve egy francia katolikus pap
fogadta be és több hónapig rejtegette, főként a templomban. Ez idő alatt sokat
olvasta a Bibliát. Fiatal ember volt, amikor 1905-ben a japánok megszállták Koreát,
majd 1910-ben pedig annektálták. Erőszakos japanizációval az ország teljes
beolvasztására törekedtek. 1905-től számos irása volt ismert hazafias környezetben, mely a megszállással kapcsolatos számtalan problémát
taglalta. Izzig-vérig gyűlölte az előállt helyzetet. 1908-ban egy 12
tagú összeesküvő nacionalista sejt részeként, elkötelezettségük
bizonyításául levágták akisújjukat. 1909-ben úgy döntött, hogy
meg kell ölnie Korea japán kormányzóját Ito Hirobumit (*1841+ 1909). Ahn tudatosan készült a merénylet végrehajtására, ezért miután ismert volt Ito Hirobumit vasútállomáson történő programja
- egy megtöltött pisztollyal a zsebében ő is az adott időpontban a
vasútállomáson tartózkodott. Majd egy adott kedvező helyzetet kihasználva, lelőtte
a kormányzót. Orosz őrök azonnal letartóztatták, majd két nap után átadták a
japán gyarmati hatóságnak. A japán polgári bíróság akasztás általi halálra ítélte,
melyet
1910.március
26-án
végrehajtottak.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u= ...... )

WILHELM CONRAD
RÖNTGEN *1845.MÁRCIUS 27. ,
+1923.FEBRUAR 10.
Német fizikus. Egy ártalmatlan diákcsíny miatt kicsapták az
iskolákból, így nem tehetett érettségi vizsgát sem. 1865-ben a zürichi
Technikai Főiskolán August Kundt (*1839-+ 1894) fizikatanár
felfigyelt képességeire, ezért eltekintettek az érettségitől és
rábeszélésére gépészmérnöki diplomát is szerzett, majd 1869-ben
egy gázelmélettel foglalkozó értekezése alapján fiziológiai doktori
vizsgát tett és August Kundt asszisztense lett. Együtt dolgoztak a
würzburgi, majd a strassburgi birodalmi egyetemen. 1879-ben a
giesseni egyetem kísérleti-fizikai tanszékének élére került, ahol
kísérleteket folytathatta. 1889-ben visszakerült Würzburgba, ahol az
egyetem Fizikai Intézetének vezetését vállalta el. 1894-től az
egyetem rektorává választották. 1895.november 8-ról 9-re virradó
éjszaka Philipp Eduard Lenard (lásd VII.7.) és Heinrich Rudolf Hertz (lásd 11.22.)
katódsugarakkal kapcsolatos kísérleteiknek megismétlése közben figyelte meg az
általa x-sugárzásnak nevezett röntgensugárzás keletkezését, majd vizsgálta
tulajdonságait, mint pl. kémiai hatását áthatolóképességét stb. Eredményéről sokáig
hallgatott, mert a sugárzás egyes hatásait korábban már más kutatók is tapasztalták.
Eredményeit 1896.január 20-án a Párizsi Akadémián Henri Poincaré (*1854-+1912)
jelentette be, felmutatva Röntgen fényképfelvételeit. 1896.január 23-án a Fizikai
Orvosi Társaság előtt számolt be felfedezéséről, ahol Rudolph Albrecht von Kölliker az
ismert német anatómus (*1817-+ 1905) javasolta a Röntgen által X-sugaraknak
nevezett ismeretlen sugarakat jövőben nevezzék röntgensugaraknak. 1901-ben a
világ első tudósa ként kapta meg a fizikai Nobel-díjat "a róla elnevezett sugárzás
felfedezésével szerzett rendkívüli érdemeiért". (Nobel-díjasok L.1985.655 o.,
MNL.15k.652 o.)
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JORGE MANRIQUE *1440 KÖRÜL - +1479.MÁRCIUS 27.
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Spanyol költő. Elégiáit Coplas de Manrique címen adta ki, melyeket
mélabús hangjukkal és mély bölcseleti tartalmukkal a spanyol
költészet egyik kiváló gyöngyeként tartja számon az utókor. Kb.
50 verse maradt meg, de az irodalomtörténet csak egyet emel ki
közülük, a Strófák atyja halálára címűt. Ez a 40 szakaszos
költemény mély filozófiai gondolatokat, emberi érzéseket takar. A
vers utolsó szakaszában kimondja, hogy mi a halál egyetlen
ellenszere: az őrző emlékezet. Fiatalon esett el a Barcelona
melletti felkelőkkel vívott harcban. (Világir.KisencikI.1976.2k.33 o.,
Révaik N1.13k.366 o.)

JANUS PANNONIUS *1434.AUGUSZTUS 29. - +1472.MÁRCIUS 27.
Horvát származású, latinul író, magyarországi költő. Eredeti neve
Csezmicei János vagy horvátul Ivan Cesmicki. Vitéz János
veszprémi püspök (*7 -+ 1499) unokaöccse. Ferrarában Varius
Guarino da Verona itáliai humanista nevelő (*1374-+ 1460) híres
iskolájában majd Padovában tanult. Ferrarában vette fel latin
nevét. Itáliai tanulóévei alatt főleg epigrammákat írt. A Marcus
Valerius Martialis római epigrammaköltő (*Kr.u.40 k.-+ 104) és
Antonio BeccadeIIi olasz humanista (*1394-+1471) műveinek
mintájára szerzett epigrammái csipkelődőek, erotikusak vagy
üdvözlőilletve
gyászversek
voltak.
alkalmi
feliratok,
Magyarországi korszakában epigrammákat és dicsőítő énekeket
írt. Hazai elégiáiban szólalt meg először irodalmunkban a magyar
táj dícsérete, a gyermeki szeretet és a hazafiasság érzése.. Korai korszakának első
verse 1451-ben a Búcsú Váradtól című elégiája. A formát a klssszikus költészettől
kölcsönözte, de mondanivalója mindíg korához szólt. 1458-tól királyi személynök,
1459-től 1472-ig pécsi püspök volt. Mint a Hunyadi-ház híve Mátyás király (lásd
II.23.) humanista udvarának tagja, kezdetben támogatta Mátyás központosító
politikáját. Ismertek Mátyás politikáját szolgáló versek, epigrammák, mint pl. Egy
dunántúli mandulafáról. 1465-ben Mátyás király megbízásából itáliai követként
Velencében, Rómában, majd Firenzében járt. Ott ismerkedett meg Marsi/io Ficino
itáliai filozófussal (*1433-+1499) és a neoplatonizmus eszméivel. 1471-ben részt
vett a király elleni összeesküvésben, amelynek leleplezése után menekülnie kellett.
Menekülése közben halt meg. (Larousse 1992.2k.261 o., Új Magy.L.1960.3k.481 o.,
MNL.10k.187 o.)

HEINRICH MANN *1871.MÁRCIUS 27. - +195ü.MÁRCIUS 12.
Német író. Thomas Mann bátyja. Kereskedő családból származott és
is kereskedőnek szánták. A középiskolát Lübeckben végezte, majd
Drezdában tanult könyvkereskedőnek. 1890-92-ben lektor volt a
berlini S.Fischer Verlagnál. Berlinben és Münchenben egyetemi
előadásokat hallgatott, és festészettel kísérletezett. 1893-ban járt
Franciaországban és a látogatása egész életére kihatott. 1898-ban
Olaszországi kőrutat tett, majd felváltva élt Münchenben és
Berlinben. Az 1900-ban írt Dínomdánom ország című regényének
kedvező fogadtatása után döntött az irodalmi pálya mellett. 1915-ben
jelent meg híres Zola-esszéje, mely a társadalmi igazságtalanságok
ellen küzdő politikailag elkötelezett író portréja, melyben a
nacionalista német írókat támadta. Az Lvilágháborút kezdettől fogva elítélte. Az
L világháború alatt Az alattvaló című regénytrilógiáján dolgozott. A továbbiakban
műveinek témáját meghatározó élményvilága az olasz művészet és a német kisvárOSi
világ volt. Ezt példázzák a Diana, A kis város, Eldorádó földjén stb. című művei. A
Ronda tanár úr című regényéből nagysikerű film is készült A kék angyal címmel. 1931ben a Porosz Művészeti Akadémia Költészet; Osztálya elnökévé választották, de két év
mulva - 1933-ban - az Akadémia kizárta tagjai közül, és könyveit nyilvánosan
hatalomra
kerülése után
Prágába,
elégették.
Adolf Hitler (lásd IV.30.)
Franciaországba, majd 1940-ben az USA-ba emigrált, ahol írásaiban a német fasizmus
ellen buzdított és a német emigráció egyik szellemi vezére lett. Számára az emigráció
a művészi kiteljesedést hozta. Ekkor írta meg monumentális történelmi regényét
IV.Henrik francia királyról (lásd V.14.) Egy király ifjúsága, 1.Ifjúkor, 2.Beteljesedés
címmel. Az emberiség haladásába vetett hit, az ábrázolás mélysége, kompozíciós és
nyelvi szépségei a XX.század egyik legnagyobb regényei közé emelik ezt az alkotást.
(Világir.KisencikI.1976.2k.28 o., Új Magy.L.1961.4k.541 o., MNL.12k.653 o.)
őt

LUDWIG MIE5 VAN DER ROHE *1886.MÁRCIUS 27. + 1969.AUGUSZTUS 17.
Német származású amerikai építÓművész. Korai munkái közül
magasan kiemelkedik az 1929-es
megrendezett
Barcelónában
Világkiállításra tervezett és kivitelezett
német pavilonja.
Funkcionális és
esztétikai
szempontból
a
lehető
legtökéletesebb létesítménye volt a
kiállításnak. Úgy a külső megjelenési
formája, mint belső elrendezése és berendezése a lehető legideálisabb képet mutatta
a látogatóknak. Mint külső és belső építész Németország számos városában hagyta ott
egy-egy létesitmény formájában névjegyét. Így dolgozott Berlinben, Krefeldben,
Stuttgartban stb. 1938-ban emigrált Amerikába. Ott is számos épület hirdeti rendkívüli
tehetségét, főleg Chikágóban. Igen híresek az acél-üveg kombinációval létesített
épületei. (Brockhaus CD.)

ADOLPHUS ,WASHINGTON GREELY *1844.MÁRCIUS 27. +1935.0KTOBER 20.
Amerikai sarkkutató és meteorológus. 1861-64 között az
északi hadseregben harcolt. 1881-ben a kormány annak az
expedíciónak a parancsnokságával bízta meg, melynek
feladata volt, hogya hamburgi földrajzi kongresszuson 1879ben javasolt 13 sarkvidéki meteorológiai állomás egyikét az
Ellesmere-szigetek északkeleti részén, a Discovery-öbölben
felállítsa és berendezze. 1881.július 7-én indultak el a Proteus
hajóval StJohnsból és augusztus 12-én kötöttek ki rendeltetési helyülön, a Grant-föld
keleti partján. Két telet töltöttek itt, közben kutatóutakat tettek, térképeztek. Egyik
szán-expedíciója a Grinnel-föld belsejében felfedezte a Hazen-tavat, a másik
Lockwood és Brainard vezetésével Grőnlandtól északra Hazen-földig hatolt. A jégmiatt
hajóval nem kaphattak utánpótlást, ezért amikor minden élelmük elfogyott,
1883.augusztusban dél felé fordultak. A Smith-szorosban lévő Pim-szigetig jutottak el,
itt vészelték át a harmadik telet. 1884. június 22-én egy bálnavadászhajó legénysége
talált rájuk, de a 26 emberből csak heten élték túl. Greely a túlélők között volt, 1906ban a San Francisco-i földrengés mentőmunkálataiban vett részt, majd tábornokká
nevezték ki. (Révai N1.9k.2 o., MNL.8k.815 o.)

GIOVANNI BATTISTA GRASSI *1854.MÁRCIUS 27. +1925.MÁJUS 4. VAGY NOVEMBER 19.
Olasz zoológus, orvos, egyetemi tanár. G.Bastinellivel leírta a malária
kórokozójának teljes életfolyamatát és kimutatta, hogya kórokozókat
az Anopheles szúnyog emésztő szerve terjeszti. Híres a parazitáknak
az angolnák szervezetébe történő beépülése és átalakulására
vonatkozó
kutatási
eredménye
is
(Új
Magy.L.3k.1ü7
o.,
NTERNET: http://digilander.libero.it/teazzo
,
www.scienzemfn.
uniromal.iit
)

GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO *16596.MÁRCIUS 5. + 1770. MÁRCIUS 27.
Olasz festő, rajzoló és rézkarcoló. Gregorio Lazzarini (*1655-+ 1730)
és Giovanni Battista Piazzetta (lásd IV.28.) tanítványa volt, majd
Paolo Veronese (lásd IV.19.) tisztább festészete felé fordult. Első
munkáinak a fény-árnyék erőteljes kontrasztjára építő modellálása
Michelangelo Caravaggio (lásd VIL18.) és a bolognai iskola
befolyásáról tanuskodik. 1717-ben önálló metserként vett részt a
ITA L I A
Santa Maria dei Derelitti díszítésében Izsák feláldozásával.
Mozgalmas, virtuóz freskói pompaszeretetről, remek szín érzékről
tanúskodnak. Hatalmas életművének legjelen- tékenyebb része nagyszabású,
illúzionoissztikus freskófestészete. A dekoratív barokk piktúra utolsó nagy olasz
mestere. Korai hírnevét megalapozó velencei művei a Chiesa degli Scalzi - Szent
Teréz - , és a Palazzo Sandi freskói - Az ékesszólás diadala - és más mitológiai tárgyú
jelenetek. 1726-tól Udinéban a székesegyházban, majd Milánóban, 1732-33-ban
Bergamoban dolgozott, 1739-ben Velencében a Chiesa dei Gesuati mennyezetét
festette ki Szent Domonkos életének jeleneteivel, mint Szent Domonkos
megdicsőülése, A Szűz megjelenik Szent Domonkosnak stb. A velencei előkelőségek
palotáit díszítette mitológiai, történeti témájú képekkel, mint Pisani admirális
apoiteózisa. E munkái közül legszebbek a Palazzo Labia Salone Principáléjának
festményei, mint a Kleopátra lakomája, mely 1747-50 körül készült. 1743-ban
megismerkedett Francesco Algarotti gróffal (*1712-+1764), aki számos művét
megvásároita III.Ágost szász választófejedelem (*1696-+ 1763) részére. Valószínű,
hogy az ő közbenjárására kérte fel Carl Philipp von Greiffenklau würzbiurgi hercegérsek a Fürstbiscöfliche Residenz szalonja, az úgynevezett Kaisersaalban Barbarossa
Frigyes házasságkötése Burgundiai Beátrixszal freskó és a lépcsőházban az Olümposzi
istenek és a négy világrész freskójának megfestésére. Ezeknél a munkáknál két fia,
Lorenzo Tiepolo (*1736-+1776) és Giovanni Domenico Tiepolo (*1727-+1804) volt a
segítségére. Rinaldo és Armida történetét dolgozza fel würzburgi tartózkodása idején
festett táblakép-sorozata. 1756-tól a velencei akadémia igzgatója lett. Művészetének
ugyancsak jelentős állomása a Vicenza melletti Villa Valamarfana rokokó izlésű
freskóciklusa. III.Károly (lásd 1.20.) meghívására fiaival Madridba utazott, hogy ott
elkészítse a Palacio Real tróntermének mennyezetfreskóját - Spanyolország
megdicsőülése - , amelyben összegezte hatalmas életművének minden tanulságát.
Utolsó munkája az aranjuezi San Pascual Bai/on-kápolna hat olajfestménye volt. A
táblaképfestészet terén is jelentős életművet hagyott hátra. Mint rajzoló is a a
legnagyobb mesterek közé sorolják. (Larousse 3k.880 o., Műv.LAk.544 o.,
MNL.17kA58 o.)

II. RÁKÓCZI FERENC *1676.MÁRCIUS 27. - +1735.ÁPRILI5 8.
Magyarország és Erdély fejedelme. I. Rákóczi Ferenc
(*1645-+ 1676) és Zrínyi Ilona (lásd II.1B.) fia.
Mostohaapja Thököly Imre (lásd IX.13.) oldalán már
1683-ban a Bécs elleni török támadás idején részt vett a
hadjáratokban. Thököly bukását követően édesanyjával
Munkácson élt.
Munkács feladása után 1688-ban
édesanyjától elszakították, a kijelölt gyámja gróf Kollonich
Lipót római katolikus főpap (*1631-+1707) lett. A bécsi
udvar Csehországba vitette, és a jezsuitákkal neveltette, majd a prágai egyetemen
tanult. 1694-ben feleségül vette Sarolta Amália hesseni hercegnőt és visszatért
Magyarországra, ahol Sáros vármegye főispánja lett. 169B-ban gróf Bercsényi Miklós
(1665-+ 1725) hatására a rendi szervezkedés élére állt. Miután XIV.Lajos francia
királlyal (lásd IX.l.) folytatott levelezésére fény derült, 17ül.áprilisban letartóztatták
Nagysároson és a következő hónapban a bécsújhelyi börtönbe zárták. Novemberben a börtönparancsnok segítségével - meg szökött és Lengyelországba menekült. 1703
elején a tiszaháti felkelők kérésére a felkelés élére állt. A brezáni kiáltványában
1703.júniusban
visszatért
fegyverbe
szólította
az
ország
lakosságát
és
Magyarországra és a kibontakozó Habsburg-ellenes rendi függetlenségi szabadságharc
élére állt. 17ü4-ben már az ország legnagyobb része a
kezükre került. Számos hadjáratot és várostromot vezetett,
több csatában győzedelmeskedett. 1704.júliusában a
gyulfehérvári
országgyűlés
Erdély
fejedelmévé,
országgyűlés
a
1705.szeptemberben
a
szécsényi
magyarországi szövetkezett rendek vezérlő fejedelmévé
választotta.
Központosított,
reguláris
hadsereggel
rendelkező állam megteremtésére törekedett. 17ü8-ban a
a földesúri
katonáskodó jobbágyokat felszabadította
kötöttségek alól. Szövetséget keresett a francia királlyal és
az orosz cárral,
de a szabadságharc külpolitikai
elszigeteltségét nem tudta áttörni. 17ü4-ben és 1706-ban
sikertelen béketárgyalásokat folytatott a bécsi udvarral. A császári hadsereg egyre
inkább megnyilvánuló fölénye a szabadságharc gyengülését, 17ü8-tól pedig sorozatos
katonai vereségek elszenvedését eredményezte. 1709-től a tomboló pestisjárvány
következtében katonai ereje egyre csökkent. 1711 februárben orosz katonai
segítségért Lengyelországba ment, és távollétében gróf Károlyi Sándor kuruc tábornok
(*1669-+ 1743), 1711.április 30-án megkötötte a szabadságharc végét jelentő
szatmári békét, és a kuruc csapatok május l-én a majtény i síkon letették a fegyvert.
Rákóczi, miután nem fogadta el a békekötés feltételeit, Lengyelországban maradt,
majd 1713-15 között Franciaországban élt, és támogatást próbált szerezni Erdély
önállóságának megvalósításához. 1715-ben az udvari élettől a kamalduliak grosbolis-i
kolostorába vonult vissza. 1717-től III.Ahmed török szultán (*1673-+ 1736)
meghívására és az osztrák-török háború hírére Törökországba utazott, de a harcokba
- a közben létrejött békekötés miatt - nem kapcsolódhatott be, de Törökországban
maradt, Rodostóban élt haláláig. Ezután sikertelen diplomáciai tervezgetésekkel, az
emigráció ügyeivel és írásaival foglalkozott. Hamvait 1906-ban hozták el Rodostóból
és a Kassai dómban temették el. (Larousse 1994.3k.423 o., MNL.15k.290 o.)
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XI. GERGELY PÁPA *1329.

-- - +1378.MÁRCIUS 27.

Az utolsó franCia és avignoni pápa 1370-től 1378-ig. Eredeti világi neve
Pierre Roger de Beaufort volt. Unokabátyja, V1.Kelemen pápa (13421352) nevezte ki 1348-ban bíborossá. Bíbornok-alszerpap volt, amikor
l370.december 30-án megválasztották pápává. Ő közvetítette IV
Luxemburgi Károly (lásd V.l4.) és L Nagy Lajos (lásd IX.lO.) magyar
király között a békét. A Pápai Államot megtámadó Firenzét
kiközösítette és 1375-ben a hadseregét legyőzte. Fő célja volt a
pápaság székhelyét Avignonból ismét Rómába tenni. Tervének
megvalósítását a franciák ellenállása és az újra kezdődő angol-francia
háború miatt többször el kellett halasztania. 1376-ig Avignonban
székelt, ahonnan 1377.január l7-én visszahelyezte a pápaságot a 70
éves úgynevezett babiloni fogság után Rómába, Siena i Szent Katalin (lásd III.25.) intő
szavának engedve. (Révai N1.8k.483 o., MNL.8k.587 o.)

ono

WALLACH *1847.MÁRCIUS 27. - +1931.FEBRUÁR 26.

Német kémikus. Kémiai tanulmányait a göttingeni egyetemen
Friedrich Wöhlernél (lásd VII.30.) és a berlini egyetemen August
Wilhelm von Hofmann-nál (*1818-+ 1892) végezte. Göttingenben
doktorált 1869-ben, majd August Kekulé (lásd VII. 13. ) asszisztense
lett Bonnban. l876-ban a berlini egyetem rendkívüli professzorává
nevezték ki. 1889-ben a göttingeni egyetem kémiai intézetének élére
kapott kinevezést és professzori katedrát, ahol 1915-ig - nyugalomba
vonulásáig - tevékenykedett. Kutatásait azonban csaknem haláláig
folytatta. Kezdetben a szerves vegyületek szerkezeti problémá iva I
foglalkozott, majd 1884-től alapvető munkát végzett az éteres olajok
vizsgálata, alkotórészeik felismerése és rendszerezése területén. Megállapította, hogy
ezek különböző vegyületek keverékei, amelyek között az aiiCiklusos vegyületek közé
tartozó terpének vanna túlsúlyban. Ezek felépítésére vonatkozóan felismerte az
izonprénszabályt, amelyet azzal is bizonyított, hogy izoprén hevítésével racénlimonént állított elő. Számos, esetenként illatszeripari szempontból is fontos terpént
izolált, megállapította szerkezetüket, vizsgálta átalakulásai kat. A kémia Nobel-díjat
19l0-ben kapta /laz aiiCiklikus vegyületekkel végzett úttörő kutatásai elismeréséül,
amelyekkel nagymértékben hozzájárult a szerves kémia és a kémiai ipar
fejlesztéséhez." (Nobeld.KisI.811 o., MNL.18k.63ü o.)

ERICH OLLENHAUER
14.

*1901.MÁRCIUS 27. - +1963.DECEMBER

Német politikus. 1920-OOn csatlakozott a Németország Szociáldemokrata Pártjához az
SPO-hez. Amikor a nácik Németországban hatalomra kerültek, 1933-ban, elmenekült
az országból. Először Dániában keresett menedéket, majd Franciaországban,
Spanyolországban, Portugáliában próbálkozott. Végül Londonban állapodott meg és
maradt majdnem a ILvilágháború végéig. 1946.februárban tért vissza Németországba, ahol a májusi választásokon Kurt Schumacher (lásd
VIIL20.) mögött a párt helyettes vezetője lett.
Schumacher egészségi állapota miatt átvette a nemzetközi
ügyek és kapcsolatok rendezését. 1949-es választások
eredményeként a német Bundestag és az SPO parlamenti
frakciójának helyettes elnöke lett. 1951-ben részt vett az
Oeulschlalld
Európai Szén- és Acélközösség ülésének munkájában.
1952. szeptembertől - Schumacher halála következtében
- az SPO elnöke és az ellenzék vezetője volt. Az 1953-as választáson az SPO
kancellár-jelöltje volt. A kancellári posztot Konrad Adenauer (lásd IV.19.) nyerte el.
1957-es választásokon hasonlóképpen. Harmadszorra már nem vállalta a jelölést sem,
és az SPO politikájának újragondolását tartotta szükségesnek. A párt rendkívüli
Kongresszusán, 1959-ben terjesztette elő az úgynevezett Godesberg-programot.
1961-ben Willy Brandt (lásd X.8.) kancellári jelölését sikerrel támogatta.
(Internet: http://transtate.googleusercontent.com/translate_c7hl = hu&sl =en&u = ooo ooo)

I

IVAN GASPAROVIC

*1941.MÁRCIUS 27. -

Szlovák politikus, jogász. Pozsonyban a Comenius Egyetem jogi karán végzett 1964ben. 1965-66-ban a túrácszentmá rton i kerületi ügyészségen dolgozott, majd a
pozsonyi ügyészség munkatársa volt 1966-68-ig. 1968-ban belépett a Szlovák
Kommunista Pártba, mint Alexander Dubcek (lásd XL7.) reformjainak támogatója. Az
augusztusi intervenció után megfosztották párttagságától, majd a Comenius Egyetem
Büntetőjog, Kriminológia és Kriminológiai Gyakorlat tanszékének tanára
lett.
1990.februárban az Egyetem rektorhelyettesévé nevezték ki. 1990.júliustóf - Vaclav
Havel (lásd X.5.) főállamügyésszé nevezte ki. 1992. márciusban a Csehszlovák
Törvényhozó Tanács alelnöke lett az év végéig, de a független Szlovákia alkotmányának megszövegezésében részt vett. 1993.januárban Csehszlovákia
megszünt, Gasparovic visszament az Egyetemre tanítani, majd
Vladimir
MeCiar
(*1942)
Néppárt-Mozgalom
egy
belépett
Demokratikus Szlovákiáért - HZDS - nevű pártjába, melynek
parlamenti képviselője is volt. 1992-98-ig a parlament elnöki tisztét is
ellátta. 1998-as választásokat a HZDS elvesztette, ellenzékként
...~ lflY;, N s K o került a parlamentbe, ezért a szlovák SIS titkosszolgálatot felügyelő
parlamenti bizottság tagja, illetve egyik küldötte lett az Interparlamentáris Unióba. 2002.júliusban Mozgalom a Demokráciáért - HZO - néven önálló
pártot alapított, mellyel nem került be a parlamemtbe, visszament a Comenius
Egyetemre, ahol tankönyveket és tanulmányokat írt. A 2004-es államelnök
választáson MeCiarraI szemben nyert, 2004.júniusban iktatták be államelnöki
tisztségébe. A 2009-es elnökválasztás eredményeként, a szavazatok 55,53 %-áva/
ismét
álamelnökké
választották.
(MNL.19k.339
o.,
Internet:http://huwikipedia.org/wikijlvan_ Ga%C5%A 1 parovi%C4%80)

JAN AMüS KOMENSKY *1592.MÁRCIUS 28. - +167ü.NüVEMBER

15.
Cseh-morva pedagógus, iskolaszervező, filozófus. Családi neve
Szeges. Első elméleti munkáin Nivanus, Nivnicenus, Neufeldius
néven szerepel. Tanulmányait a cseh testvérek strassnitzi
iskolájában, Prerov város latin iskolájában folytatta, majd a
herborni akadémia és a heidelbergi egyetem hallgatója volt.
Annak befejezése után Prerov városában tanított. l6l8-tól Fulnek
városának volt a lelkésze és iskola felügyelője. A harmincéves
háborúban szüleit elvesztette, otthonát feldúlták, menekülnie
kellett. l627-ben a cseh testvérek rendjének egy részénél, a
lengyelországi Leszno városában nyert menedéket, ahol
nyugalomban végezhette lelkészi és tanári teendőit tizenkét éven
át. Itt írta meg egyik legfontosabb művét l633-ban, a nevelés
egész munkáját feltáró Didactica magna, első cseh nyelvű
változatát és első jelentős latin nyelvkönyveit A nyelvek kitárt
arany kapuja, Előcsarnok-ot. Az l640-es években született meg nagyszabású
filozófiai, pedagógiai, politikai műve az Egyetemes tanácskozás az emberi állapotok
megjavításáról, amelyben már fontos szerepet játszik Panszofia-koncepciója. 1641ben Angliába, majd Svédországba hívták, hogy közreműködjön az oktatási reformban.
Angliai tartózkodása idején alkotta meg jelentős nyelvtan-metodikai munkáját és a
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harmadik latin nyelvkönyvét az Átriumot. 1647-ben a cseh testvérek püspökévé
választották. Lesznoba való visszatérése után Lórántffy Zsuzsanna (lásd IV.18.)
hívására Sárospatakon 1650-54 között iskol reformátorként működött. Kísérletet tett a
sárospataki hétosztályos panszofikus iskola létrehozására. l652-ben kiadták a
tervezett iskola első három osztályának tankönmyveit. Megújította nyelvtanítási
módszerét. Ebben az időben készült a Lucidarium című olvasókönyve. Ennek
átdolgozott változata A látható világ képekben, első kikadása latin-német szöveggel.
Magyarországról tovább ment Németországba, Hamburgba, majd Amszterdamba, ahol
jelentős anyagi támogatást kapott tudományos munkásságához. Ott rendezhette sajtó
alá pedagógiai műveinek teljes, gyűjteményes kiadását. A világ útvesztője és a szív
paradicsoma című önéletrajzi elemekkel átszőtt szépirodalmi művében végleg
felszámolta és meghaladta a középkor szellemiségét. Jelentős teológus is volt.
Reménye szerint a sokféle vallást és felekezetet egy egyetemes békeegyházba lehet
vezetni, és ez az út a panszofia. Az egyház és a társadalom megújítására három
testület létrehozását javasolta: egy világ-béke tanácsot, a bölcsek akadémiáját és egy
világ-egyház tanácsot. Optimista és demokratikus nevelésfelfogása szerint a nevelés
feltételeiről a szülőknek, az egyházi és világi közösségeknek kell gondoskodni. Fontos
szerepet szán a jól képzett tanítóknak és a demokratikusan működő nyilvános
iskoláknak. Elsőként foglalta egységes, didaktikailag is megalapozott pedagógiai kon- .

cepcióba az európai iskoláztatás belső életének fontos szervezeti kereteit. A
pedagógiai realizmus nagy képviselője, a modern pedagógia megalapítója.
Comeniusnak az anyanyelvi kisiskolákat, gimnáziumokat és egyetemeket magában
foglaló iskolatervezete az alapja a polgári társadalom alapvető iskolaszervezeti
tagolódásának. Eszménye a magyarok vonatkozásában az egységes, erős, művelt, a
töröktől és osztráktól megszabaduló Magyarország volt. Törekvései nem csak nagy
megbecsülést szereztek számára, hanem távoli országok is meghívták saját iskolarendszerük jobbítása Céljából. Emlékét könyvein kívül, működése állandóbb helyein
emlékművek őrzik és oktatási intézmények egész sora viseli nevét Európában. (Révai
NIAk.609 o., Larousse 1991.1kA91 o., MNL.5k.548 o.)

JAN MAURICE EMILE BAUDOT *1845.SZEPTEMBER 11. +1903.MÁRCIUS 28.
Francia
elektromérnök.
Hírnevét
a
távírással
kapcsolatos
találmányainak köszönheti. l870-től a French Telecommunications
és
Service-nél
dolgozott.
E munkája
során
dolgozta
ki
szabadalmaztatta l874-ben - a világon a legelső - digitalis távíró
kódot. l894-ben öt alapjeiből álló távíró-ábc-t dolgozott ki és sok
kombinációs, elméletileg végtelen számú kapcsolat létesítésére
alkalmas automatikus közvetítő adót épített. Ez a multiplex módszer
a XX. század közepére kiszorított minden más távíró-kódot, és
lehetővé tette a közlemények nagyon gyors és egyidejű továbbítását
ugyanazon az áramkörön, vagy csatornán. Az üzenetek továbbításának egység nyi sebességét neve alapján "Baud"-nak nevezték el. Találmányai a
telekommunikáció uttörői, amelyek elvezettek a mai computertechnika eredményeihez
,)
Larousse 1991.1k.260 o., Internet:htpp://en.wikipedia. org/wiki/OfoC30f089mile
eu ropages.comj cgi! epq .cgi 7 L=
, answers.comjtopic/baudot-jean- .. ' _.. )

MAXIM GORKIJ

* 1868.MÁRCIUS 28. - +1936.JÚUUS 18.

Szovjet-orosz író. Eredeti neve Alekszej Maximovics Peskov. Korán árvaságra jutott,
így nyolcéves kora óta felnöttek között élt és dolgozott, mint kifutófiú, hajósinas,
teherhordó, ikonfestő. Gyalog bebarangolta Oroszorszság és a Kaukázus területeit.

1884-től csavargók között élt, 1887-ben öngyilkosságot kísérelt meg. Ekkor
választotta a Gorkij avagy "Keserű" álnevet. 1889-ben a narodnyikokkal való
kapcsolata miatt letartóztatták és állandó rendőri felügyelet alá helyezték. Az 1905-ös
forradalom aktív résztvevője volt, le is tartóztatták, de 1906-ban a nemzetközi
közvélemény nyomására kiengedték. Capri szigetére emigrált, ahol hét évet töltött. Az
I.világháború előtt tért vissza hazájába. Hosszú olaszországi
tartózkodása után bizonyos ellenérzésekkel, de üdvözölte az októberi
forradalmat. 1919-ben megalapította az írók és
tudósok házát és átvette a Világirodalom című lap
tüdőbetegségének
szerkesztését.
1921
nyarán
gyógyítására
külföldre
utazott,
majd
1924-től
Sorrentóba n
élt.
1931-ben
tért
vissza
a
Szovjetunióba. Ettől kezdve Sztalin (lásd 111.5.) nem
engedte ki az országból. - Írói pályája kezdetén a
klasszikus orosz irodalom hagyományait folytatta
regényeivel és drámáival. A Foma Gorgyejev című
regénye 1899-ben, az Éjjeli menedékhely - első alkalommal - 1902-ben jelent meg. Családregénye Az Artamonovok, a szocialista
realizmus alapműve Az anya, Klim Ssamgin élete, stb. Elbeszéléseinek, regényeinek,
drámáinak és életrajzi trilógiájának O realista leírásait is vándorévei ihlették. 191020-as években született meg. Egy élet regénye, Gyermekkorom, Emberek között,
Inasévek, Az én egyetemeim. Az 1930-as években írt drámája a Jegor Bulicsov és a
többiek vagyaVassza Zseleznova végleges változata. Rendkívül sokoldalú
publicisztikai és elméleti munkássága a kultúra, az irodalom és a művészet szinte
valamennyi ágára kiterjedt. (Világir.KisencikI.1976.1k.414 o., Larousse 1991.1k.1011
o., MNL.8k. 714 o.)

WENCESLAUS HOllAR *1607.JÜUUS 13. - +1677.MÁRCIUS 28.
Cseh grafikus, rézkarcoló. Frankfurt am Mainban tanult. 1627-ben
készítette első, mellékalakokkal benépesített panoréma-tájképeit,
mint pl. Mainz című képét. 1636-ban Kölnben telepedett le, itt
ismerkedett össze az angol Thomas Howard Arundel gróffal (*1585+ 1646), aki magával vitte Angliába. A gróf megbízásából az angol
kastélyokról - Windsor - , Londonról - A Szent Pál katedrális készített madártávlatú sorozatokat. A gróf gyűjteményében lévő
képekről is kellett metszeteket készíten ie. 1640-től a welsi herceg
rajztanára volt. 1642-44 között adta ki az angol nők ruhaviseletének
28 lapos sorozatát, majd a többi európai női ruhaviseletet is megörökítette. II.Károly
király (ur.1660-1685) rajzolójaként és megbízásából Afrikába utazott, Tanger és
környékét rajzolta le, 1673-ban pedig Észak-Anglia városainak látképét készítette el.
Igen termékeny művész volt. Rézkarcainak számát 2.500-3.000 darabra becsülik.
Mások festményei és saját rajzai után egyaránt készített lapokat, főleg városképeket.
Rézkarcai, melyek tökéletes és finom technikával készültek, tartalmuk gazdag
változatosságával fontos művészet- és kultúrtörténeti források. (Révai NUOk.204 o.,
Műv.L.1966.2k.412 o., MNL.9k.562 o.)
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SPANYOL POLGÁRHÁBORÚ
Spanyolország II.Köztársasága 1931-ben jött létre. Az 1936.februári választásokon a baloldal győzelmét a jobboldal nagy része
nem fogadta el. Az évek óta lappangó feszültségek egyre hevesebb összecsapásokat váltottak ki. 1936.július ll-18-án
Franco Bahamonde (lásd XI.20.) vezetésével Spanyol Marokkóban katonai felkelés tört ki a köztársaság kormány
ellen, mely néhány nap alatt átterjedt a nagyobb városokra is. 1936.szeptemberben FranCisco Largo Caballero
(*1869-+ 1946) vezetésével republikánus-szocialista-kommunista kormány alakult. 1936.október l-én a nacionalista erők
Burgosban Francót választották föparancsnokukká és államfővé.
Olaszország és a nemzetiszcialista Németország a kezdetektől támogatta a lázadókat. A Komintern által szervezett, antifasiszta önkéntesekből álló
Nemzetközi Brigádok egységeinek első csoportja 1936.október 14-én érkezett
Albacetébe (lásd X.14.). 1937.márciusától Franco csapatai elfoglalták Baszkföldet,
Asturiát, miközben a német Condor Légio gépei április 26-án lebombázták Guernica
baszk kisvárost (lásd IV.26.). Májusban Barcelonában utcai harcok törtek ki,
Caballero lemondott, és Juan Negrin (*1894-+1956) az új miniszterelnök a
kommunistákkal kötött szövetséget. 1938.júliusban az Ebrónál indított utolsó nagy
köztársasági offenzíva kifulladt,a nacionalista hadsereg Katalóniát is megszállta.
1939. elején több mint 200.000 közársasági katona menekült Francaországba, ahol
internálták őket. 1939.március első felében véres harcok árán a Nemzeti Védelmi
Tanács vette át Madrid irányítását és a Francóval való sikertelen tárgyalások után
1939. március 28-án a főváros kapitulált. Franco 1939.április l-re német és
olasz segítséggel teljes győzelmet aratott a köztársasági kormány fölött. A
polgárháborúban legalább 600.000 ember vesztette életét és mintegy 500.000
ember menekült el az országból. 1959.április 1.-én avatták fel a polgárháborúban
áldozatul esettek emlékére készült emlékművet. (MNL.16k.219 o.)

WILLIAM CHRISTOPHER
+1958.MÁRCIUS 28.

HANDY *1873.NOVEMBER 16. -

Amerikai jazzmuzsikus, dalszerző és kiadó. Lexingtonban
tanult, először kürtön játszott a Bessemer Brass
együttesben, majd 1896-tól különböző együttesekben.
Többször szervezett saját zenekart is. Az 1930-as években
fokozatosan
elvesztette
látását.
Életét
1957-ben
filmesítették meg Nat King Cole főszereplésével. A zenei
világ a blues atyjaként tartja számon. Ő az egyik blueskomponista, aki kottában is megjelentette darabjait. Az afró-amerikai folklór,
elsősorban a
népzenei bluesok gyűjtőjeként és kiadójaként jazztörténeti
jelentőségű tevékenységet vállalt és végzett. (Brochkaus:Zenei L.2k.l04 o.)

RENÉE SINTENIS *1888.MÁRCIUS 28. - +1965.ÁPRILI5 22.
Német szobrásznő. Emil Rudolf Weiss német festő (*1875+ 1942) felesége. Gyermekkorát falusi környezetben töltötte, ahol
közel került az állatokhoz. Ez motíválta későbbi népszerű
állatszobrait. A Stuttgarti Főiskolán tanult, majd 1908-1911
között Leo von Kőnigtől festést és rajzot, Wilhelm Haverkamp
irányításával szobrászatot tanult. Korai - meztelen nőket és
állatokat ábrázoló - munkái stilizáltak, sima felületűek. Az 1920as évek közepétől stílust váltott; egyenetlenebb felületű atlétaszobrai élénkséget, természetes mozgalmasságot mutatnak. Az 1920-1930-as
években ért pályafutása csúcsára. 1931-ben személyében elsőként választottak
szobrászt a berlini Művészeti Akadémia tagjává. Olimpiai Díjat nyert a finn futóról, Nurmiról (lásd X.2.) készített szobrával. Különösen a naturalisztikus frisseséget és a
művészi stilizálást egyéni hangon ötvöző állatplasztikája jelentős. (Műv.L.1968Ak.285
o., Internet: http://de.wikipwdia.org/wiki/Ren%C3%A
,,artnet.com/library/., )

ARI5TIDE BRIAND *1862.MÁRCIUS 28. - +1932.MÁRCIU5 7.
Francia politikus, államférfi. Jogi tanulmányai, rövid ügyvédi és
újságírói tevékenység után kapcsolódott be a francia politikai életbe.
1889-ben a francia szocialista párt balszárnyához csatlakozott. A
1901-től 1905-ig a Francia Szocialista Párt főtitkára volt. 1902-től
képviselő, 1905-ben az államot és az egyházat szétválasztó törvény
előterjesztője volt.
1909-től
ll-szer miniszterelnök, 8-szor
különböző tárca minisztere, 1906-tól 3 alkalommal külügyminiszter
volt. 1925-32 között meghatározta a francia politika és diplomácia
irányvonalát. Európában a béke megszilárdítására törekedett,
kereste a francia-német közeledés
lehetőségét.
Üdvözölte
Magyarország felvételét a Népszövetségbe. Neve elsősorban az
1925.októberi locarnói általános konferenciához illetve az 1928-as Briand-Kellogpaktumhoz fűződik, mely morális megfontolások alapján szállt síkra a nemzetek
közötti ellentétek békés megoldásáért, és amely bűnténynek minősített mindenfajta
háborút. 1929.szeptemberben vetette fel először a Nemzetek Szövetségében, majd
1930-ban megjelent memorandumában részletesen kifejtette Páneurópai tervezetét,
amelyben a gazdasági és politikai határok fokozatos lebontásával létrejövö egységes
Európa mellett szállt síkra. A Nobel-békedíjat 1926-ban kapta, megosztva Gustav
Streseman (lásd X.3.) német külügyminiszterrel. (Nobel-díjasok L.1985.121 o.,
Larousse 1991.1k.386 o., MNLAk.548 o.)

VITO DUMAS

*1900.5ZEPTEMBER 26. - +1969.MÁRCIUS 28.

Olaszországi születésű "különc". Fiatal korában hatalmas
úszó teljesítményeivel hívta fel magára a figyelmet. PI. 15
óra alatt átúszott Uruguayból Argentínába, mely 42 km-es
táv volt. Abban az időben vált szenvedélyévé az óceánutazás.
1931-ben
Franciaországból
magányosan
áthajózott 74 órás úttal Argentínába. 1945-46-ban egy
2,5 tonnás csónakkal hajózott át az Atlanti-óceánon
Útjaira a fedélzeti
Buenos Airestől New Yorkig.
csavarhúzón kívül semmit nem vitt - elvből - magával.
1957-ben teljesítményei elismeréséül az ilyesfajta teljesítményekért járó legmagasabb
rendű jutalmat, elismerést kapta. Hajózási szünetekben egy farmon kereste kenyerét,
mint állattenyésztő. Szabadidejében lelkesen festett és muzsikált. Életét Argentínában
fejezte be. (Internet http.//www.bokus com/cgi ...... )

EIGIL WILHELM SCHWAB
4.

*1882.MÁRCIUS 28. - +1952.JÚUUS

Svéd festő, karikaturista. A Stockholmi Művészeti
Akadémián tanult. Pályáját plakátok, könyvborítók,
folyóirat illusztrációk tették viszonylag rövid idő alatt
ismertté.
Ezek
mellet
portré-festészettel
is
foglalkozott. Az évek során helyét a szatíra, a politikai
karikatura területén találta meg. Utolsó éveiben a
tájképés
csendélet-festés
kötötte
le.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/tran
slate_c7 hl=hu&sl=
)

CARL ORFF *1895.JÚUUS 10. - +1982.MÁRCIUS 29.
Német zeneszerző. Münchenben tanult 1914-ig, majd
a mannheimi és a darmstadti színház karnagya volt,
majd 1921-22-ben Heinrich Kaminskinél (*1886+1946) képezte magát tovább. 1924ben Dorothee Günther társaságában
mozgásművészeti,
tánc
és
zeneiskolát alapított, mely tanítás és
kísérletezés útján a zene és a
mozgás újszerű összekapcsolására
törekedett. Itt alakította ki Karl
Maendler zongoraépítővel a róla
elnevezett "Orff-Instrumentarium"ot. 1930-33-ban a Münchner Bachverein karmestere, majd 1950-60 között a
müncheni zeneművészeti főiskolán a zeneszerzés mesteriskola vezetője volt. 1961-től
az Orff-módszer pedagógiai központját irányította. Egyedülálló zenés szinpadi műfajt
teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú. Dallamosság
helyett előtérbe került a hangismétlés, a hangszerelésben az ütőhangszerek.
Leghíresebb műve a középkori világi diákénekeket feldolgozó Carmina Burana 1937ből. Csaknem minden korábbi művét visszavonta. Színpadi művei mesék, húsvéti
játék, antik tragédiák. Pedagógiai munkája az Orff-Schulwerk, amely a beszéd, zene
és a mozgás egységére, a gyermeki improvizációs készségre épül. .(Brockhaus:Zenei
L.1985.3k.35 o., Larousse 1994.3k.174 O., MNL.14k.195 o.)

PHIUP GALLE *1537. - +1612.MÁRCIUS 29.
Holland származású flamand rézmetsző és metszetkiadó-család
egyik tagja. Antwerpenben élt. Az általa alapított műhely és kiadó
volt az antwerpeni metszetek egyik legfontosabb központja a
XVI.század második felétől a XVII.század elejéig. A korabeli
flamand festők műveit sokszorosította és híres emberek
arcképsorozatát adta ki. Önálló munkáin túl Maarten van
Heemskerck (*1498-+1574), id.Pieter Brueghel (lásd IX.9.) és
Frans Floris (*1516-+1570) kompozíciói nyomán is készített
metszeteket. Tevékenységét fiai, Theodor Dirck Galle (*1571+ 1633) és id.Cornelius Galle (*1576-+ 1650) folytatták. A családi
szaknmát unokái is folytatták. (Műv.L.1966.2k.178 o., Révai
N1.8k.317 0.,MNL.8k.444 o., MNL.8k.444 o.)

OCEONOGRÁFIAI INTÉZET
A szárazfölkdeket körülölelő Világtengernek önálló medencével
és áramlási rendszerrel rendelekező nagy területű részei az
óceánok. A klasszikus felosztás szerint három óceán van: az
Atlanti-, a Csendes- és az Indiaióceán. Újabb felfogás szerint a
Jeges-tengert is óceánnak tekintik. A tengerekben, óceánokban
zajló fizikai, kémiai, biológiai és geológiai folyamatokat van
hivatva vizsgálni asz Oceonográfiai Intézet. Ebből a célból létesült, és 1910.március 29-én avatták fel Monaco nagyhercegség ben a világhírűvé
vált Oceonográfiai Intézetet. (Révai N1.13k.854 o.)

JACOB DE GHEYN *1565. - +1629.MÁRCIUS 29.
Németalföldi rézmetsző és festő. Művészete a
XVLszázad végi manierizmusból a XVILszázad eleji
sokkal naturalisztikusabb stílusig ívelt. Először
apjától, majd 1585-től Hendrick Goltziustól (lásd
Ll.)
tanult
Haarlemben.
1596-1602
között
Leidenben élt és a híres jogtudós, Hugo Grotius
(*1583-1645)
sok
metszetéhez
készített
inscriptiókat - feliratokat. Rajzainak és metszeteinek
stílusát 1600 előtt Goltzius hatása határozta meg.
Portrékat,
mitológiai alakokat és jeleneteket,
'''"',:::.:.::: tájképeket és
allegórikus jeleneteket festett.
Kiváltképpen szépek voltak virág csendéletei.
Foglalkozott ezen kívül építészeti tervek készítésével és kertek, parkok
megtervezésével is. (Brockhaus CD, MNL.8k.616 0.575)

EMANUEL SWEDENBORG *1688.JANUÁR 29. - +1772.MÁRCIUS 29.
Svéd misztikus és teozófus. Eredeti neve Emanuel Swedberg volt, melyet 1719-ben,
amikor a család nemességet nyert Swedenborgra változtatott. Jómódú lelkészcsaládból származott. Tanulmányait az uppsalai egyetemen végezte, majd 4 éven át
utazgatott Európában. Visszatérve 1716-ban hazájába XII.Károly svéd király (ur.16971718) bányatanácsossá nevezte ki, mely tisztét 1747-ig töltötte be. Az 1740-es évek
közepéig
természettudománnyal,
ásványtannal,
metallográfiával,
fiziológiával
foglalkozott. Vallásos látomások hatására fordult a figyelme a teológia és a teozófia
felé. 1745-ben megalkotta misztikus teozófiai rendszerét, amelyről Égi
titok címmel 8 kötetes munkát írt. Olyan misztikus tanítást dolgozott
... ki, mely szerint egy láthatatlan - démonokkal és angyalokkal teli / világ befolyásolja a látható világot. A szellemlátóként híressé vált
Swedenborg rajongásával polemizált többek között Johann Gottfried
Herder (lásdXII.18.) és a dogmatikus metafizikától elforduló Immanuel
Kant (lásd 11.12.) is. Vízióiról, hallucinációiról Az álmok könyve című,
1859-ben megjelent naplójában számolt be. Halála után hívei társaságokat hoztak
létre, majd megalapították a swdenborgiánusok Új Egyházát, a ma is működő Új
Jeruzsálem Egyházat. Misztikus ezotérikája, vallásos látomásai hatottak számos XVIIIXIX.századi gondolkodóra és művészre, így pl. Friedrich Schellingre (*1775-+1854), a
német romantikára, Honore de Balzacra (lásd V.20.), Charles Baudelaire-re (lásd
VIII.31.), Ralph Waldo Emersonra (*1803-+1882), Wilhelm Butler Yeatsre (lásd
VI.13.), Johann August Strindbergre (lásd V.14.). 1910-ben az uppsalai főtemplomban
gránitemléket állítottak tiszteletére. (Révai NI.17k.246 o., Új Magy.L.1962.6k.145 o.,
Larousse 1994.3k.661 o., MNL.16k.380 o.)

FRANKEL LEÓ *1844.FEBRUÁR 28. - +1896.MÁRCIUS 29.
Magyar politikus. Az óbudai hajógyár orvosának a fia. Eredetileg ötvös
volt. Az 1860-as évek végén telepedett le Párizsban. 1868-77 között
nagy része volt az Llnternacionálé tevékenységének irányításában.
1870.májusban IlL Napoleon (lásd 1.9.) bírósága börtönbüntetésre
ítélte. A szeptemben 4-iki párizsi forradalom szabadította ki, majd
részt vett az 1871.március 18-iki felkelésben. A forradalom bukása
után Londonban élt, ahol az !.Internacionálé Főtanácsának tagja lett.
1875-ben hazafelé tartva, a bécsi rendőrség letartóztatta, majd
Budapestre szállították. Itt apja, 1876 márciusában 5 ezer korona
kauciója ellenében szabadlábra helyezték. Ezt követően is aktívan részt
vesz a munkásmozgalomban. 1880-ban megalakította - elvbrátaival - a Nemválasztók
Pártját, majd a Magyarországi Általános Munkáspártot. 1881-ben izgatásért
letartóztatták és 2 évi fogházbüntetésre ítélték. Büntetése letöltése után 1883-ban
elhagyta Magyarországot és részt vett a II.Internacionálé szervezésében és
irányításában. 1902.november l-én a párizsi Lachaise temetőben sírja fölé obeliszket
állítottak. (Új Magy.L.1960.2k441 o., Évfordulók 76.)

JOHANN HEINRICH VOSS *1751.FEBRUÁR 20. - +1826.MÁRCIUS
29.
Német költő, műfordítÓ. 1772-től Göttingenben teológiát és
filológiát tanult. 1771-től a Göttinger Mvsenalmanach című
folyóirat munkatársa volt, majd
1775-től
szerkesztője.
Leginkább mint műfordító fejtett ki nagy munkásságot.
Homeros-fordításait lelkiismeret, hűség és természetesség
jellemzik. 1781-ben németre fordította az Odüsszeiát, 1793-ban
pedig az Ifiászt. Egész életében töretlenül képviselte a német
felvilágosodás eszméit. A német zsánerköltészet megújítója, a
parasztidilI műfajának megteremtője. Legjelentősebb versei az
idillek, a feudális abszolutizmust élesen bíráló A jobbágyok,
annak két folytatása, továbbá az alnémet nyelvjárásban írt A harácsolók, és a
harmonikus kiegyensúlyozottságot és felvilágosult vallási türelmet hirdető
hexameterekben írt Lvise. (Világir.KisencikI.1976.2k.488 o., Révai N1.19k.454 o.)
:~()O

REJTŐ JENŐ *190S.MÁRCIUS 29. - +1943.JANUÁR 1.
Magyar író. Műveit P.Howard vagy G.Lavery irói álneveken
adta közre. Rákosi Szidi (*1852-+ 1935) színiiskolájában majd
Berlinben folytatott színházi tanulmányokat. Beutazta Európát,
mialatt alkalmi munkákból tartotta fenn magát. Néhány napot
töltött Afrikában
is.
Hazatérve Budapestre, a Nova
Könyvkiadónak írt történeteket. A magyar irodalom egyik
legolvasottabb szerzője, az abszurd humor mestere volt. Írt
operett-librettókat,
ka ba réjeleneteket,
légiós
és
kalandregényeket. Bohózatait és jeleneteit mindíg telt házzal
jétszották a színházak. Groteszk látásmódjának köszönhető, hogy ponyvaregényparódiái kiemelték a ponyva-szerzők körébő!. Regényeinek helyszíne többnyire Afrika,
San Francisco és a Távol-Kelet volt. Helyismerete útikönyvekre és utazási reklámokra
épűlt. Életműve a magyar irodalom egyedi jelensége. A ILvilágháború alatt
munkaszolgálatosként halt meg Jevdokovo helyiségben a Szovjetunióban.
(MNL.15k.384 o.)

VINCENT VAN GOGH

* 1853.MÁRCIUS 30.

-

+ l890.JÚLIUS 29.

Holland festő. Kálvinista
lelkipársztor-családból
származott. Az elemi iskola
1890
1853
befejezése után a tilburgi
internátusban tanult 186668-ban. 1869-ben a párizsi
Goupil
és
Társa
műkereskedés
hágai
fióküzletében
dolgozott,
melynek nagybátyja volt a
tulajdonosa. Műkereskedő
• ol
nek
készült.
1873-ban
Londonba, majd Párizsba
.
helyezték
át.
1876-ban
és
erkölcsi
okokból
Self-portrai/1887
Self-por/rai/1888
SlIllflowers 1888
művészeti elvből kifolyólag
felhagyott
az
üzleti
foglalkozásával és segédtanár volt egy anglikán isko1877-től
lában Angliában, majd belépett egy metodista pap iskolájába.
Amszterdamban teológiát tanult, majd prédikátornak képezték ki és 1878-ban a
belgiumi Borinage szénbányavidékre küldték hittérítőnek egy misszió tagjaként. Ott
osztozott a munkások nyomorában és szenvedésében és ezek az élmények keltették
fel művészi képzeletét. A prédikátorságot túlzott odaadással végezte, ezért egy év
után felmentették. 1880-83 között művészi tanulmányokat folytatott, majd 1883-85ben a szülői háznál lévő műtermében dolgozott. Itt születtek meg első képei, a
Krumplievők, Csendélet krumplival, Parasztház napszálltakor. Ebben az időben komor
realizmus nyilvánult meg műveiben az arc és a test pszichológiai jellemzésével, a
barna tónusok mélységével. 1886-ban Párizsba ment és ott felfedezte az
impresszionistákat, Henri de Toulouse-Lautrecet (lásd IX.,9.) és Paul Gauguint. (lásd
VL7.). Találkozott CamilIo Pissarroval (lásd XL13.), Georges Seurat-val (lásd XII.2.),
Paul Cezanne-nal (lásd 1.19.). A tiszta színeket kedvelte. Provanceban 1888-ban
elkápráztatta az aranyló napfény, az ég ragyogó kékje, az éjszaka. Akkor festette az
,
Artistanő a Tamboujrin kávéházban, Vendéglő bejárata
VINC T'/ANGOGH
Asnieres-ben című képeit. Ebben az időszakban több
18531890
1990
mint 20 önarcképet festett. A párizsi időszakban alakult
ki a "pálcikás" ecsetkezelése, mellyel számos rajzot
készített, jellegezetes vonalkázott stílusban. 1888-ban
Arlesbe költözött, ahol Gauguinnal közös munkát
tervezett, de az meghíúsult. Egy veszekedést követően
levágta a bal fülét és kórházba került. Az arlesi képeket
erőteljes színek, torz, kanyargó felüleletek és kontúrok
állandó mozgása jellemzi. Szenvedélyesen festette pl. a
Napraforgók sorozatát vagy az Éjszakai Kávéház, Önarckép, Vincent szobája Arlesban
képeit. Lázasan dolgozott tovább, szenvedélyességét tükrözik a hullámzó ég alatt
"csavarodó" mezők, olajfák, ciprusok, palettájára ugyanakkor tompább színek - az
okker és a szürke
is felkerültek. 1889.májusban került a saint-rémy
elmegyógyintézetbe. Az ott eltöltött egy év alatt is dolgozott. Ott készült A csillagos
éj, Két ciprus, Önarckép, Olajfák, Szieszta, Út ciprussal stb. Élete utolsó hónapját
Auvers-sur-Oise-ban töltötte, ahol megismerkedett 1890-ben Gachet doktorral, akinek

l
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.

a közelében némi megnyugvást talált. Portrékat, a falut, falusi tájakat festett, többek
között a Gachet doktor kertje, Mező a viharos ég alatt, majd egy utolsó vásznon Búzamező hollókkal - örökítette meg gyötrő magányát, kétségbeesését. l890.július
27-én a mezőn, ahova festés ürügyén ment öngyilkosságot követett el és két nap alatt
belehalt sérüléseibe. Életében egyetlen képet adott el, a Vörös szőlőskertek Arles-ban
címűt. A döntő stílusirányzat a poszt-impresszionzmus egyik legnagyobb erővel
sugárzó alakjává vált. A fauve-ok és az expresszionisták elődjüknek tekintették.
(Műv.L.1966.2k.230o.,Larousse 1991.lk.l002 O., MNL.8k.679 o.)

I L REPUBlI[ Df mRlDIUE5

KOLOMAN MOSER *1868.MÁRCIUS 30. - +1918.0KTÓBER 18.
Osztrák festő és grafikus. A bécsi szecesszió megalapítójaként is
ismert. Rendkívül sokoldalú munkásságot fejtett ki. Készített
és
üvegfestményeket,
tapétákat,
kerámiát,
plakátot
bélyegterveket egyaránt. Tervezett és el is készített kisebb
úgynevezett háztartási felszerelési alkalmatosságokat, ékszereket
stb. Ezek mellett még könyvillusztrációk készítésével is
foglalkozott. (Brockhaus CD)

ADAM RIESE

* 1492.

+1559.MÁRCIUS 30.

100

Német matematikus. Szászországban,
Annabergben bányafelügyelő volt. Az Ein
gerechnet Büchlein című munkájával vált
nevezetessé. Ő találta fel a fapályákon
történő Csillés szállítást nagy csillékkel.
Ezeket a berendezéseket róla nevezték el
Riesehundnak. 1893-ban Annabergben
emeltek
tiszteletére.
emlékoszlopot
(Révai N1.16k.267 o.)

STEFAN BANACH *1892.MÁRCIUS 30. - +1945.AUGUSZTUS 31.
Lengyel matematikus. 1917-ben jelent meg H Steinhausszal
együtt írt tanulmánya a Fourier-sorok - harmonikus analízis, a
trigonometrikus
sorok
elméletének
alapfogalma
konvergenciájárÓI. Bár főiskolai végzettsége nem volt, 1919ben a lvovi főiskola tanára volt. 1920-ban doktorátust
szerzett, a funkcionálanalízis doktori értekezésével. 1927-től a
~ lvovi tudományegyetem professzora, majd dékánja volt.
Körülötte és Steinhaus körül alakult ki a híres Lvovi
funkcionálanalízis-iskola. A lineáris terek elméletében elért
eredményei jelentősek a matematikában. Az algebrák elmélete széles körű
alkalmazásra talált a topológiában (topológia= a matematikának a folytonosság
általánois törvényszerűségeivel foglalkozó ága), a matematikai analízisben, a
differenciál- és integrálegyenletek elméletében. Eredményei jelentősek az ortogonális
(ortogonális=geometriai értelemben a merőleges szinonímája) sorok elméletében, a
mérték-elméletben, és a halmazelméletben is. Róla nevezték el a teljes lineáris normál
tereket Banach-térnek. Koncentrációs táborban halt meg. (Larousse 1991.1k.237 o.,
MNL.3k.159 o.)

15,00

FRANZ OPPENHEIMER *1864.MÁRCIUS 30. +1943.5ZEPTEMBER 30.
Német orvos, társadalomtudós. Egyetemi tanulmányai befejeztével
praktizált ugyan, de alapvetően már 1896-tól nemzetgazdasági
elemzéseket készített, majd 1919-tőI1929-ig a majna-frankfurti
egyetem szociológia professzsoraként dolgozott. Kezdetben szociális
kérdésekkel foglalkozott, a hatalomért küzdő társadalmi csoportokat
elemezte az európai politikai és történelemfilozófiai hagyomány alapján,
elsősorban a marxizmus által felvetett kérdések mentén. Liberális szocialista elvei hatottak a kora német illetve amerikai gondolkodására, továbbá a cionista
mozgalom európai gondolkodóira. Helyi társadalmakról, települési szervezkedésekrőlis
írt. A kibucok létrehozásának egyik szellemi ösztönzője volt. (MNL.2002.14k.174 o.)

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN *1818.MÁRCIUS 30. +1888.MÁRCIU5 11.
Német közgazdász. Eredetileg katonai pályára készült, de
látási problémái miatt elképzelésén változtatnia kellett.
1845-52
között
polgármester volt
Weyerbuschban,
Flammersfeldben és Heddesdorfban. Látva a rajnai
tartományokban elharapódzott hitel uzsorát, a körletéhez
tartozó kisgazdák számára segélyező egyleteket alapított.
1865-ben nyugdíjba vonult, de haláláig folytatta a
mozgalom szervezését. Az első szövetkezeti kölcsönpénztárat 1872-ben alapította, melyet továbbiak - hesseni, vestfáliai - követtek. 1876-ban
alapította a mai Deutsche Raiffeisen Bank AG. elődjét. Munkássága eredményeként
Németországban - halálakor - 425 Raiffeisen-szövetkezet működött. (Révai N1.16k.35
o., MNL.15k.276 o.)

VASZILIJ ANDREJEVICS TROPINYIN *1776.MÁRCIUS 30. +1857.MÁJUS 16.
Orosz portréfestő. A jobbágycsaládból származó tehetséges ifjút ura, gróf Markov
taníttatta a szentpétervári akadémián 1793-97 között. 1804-1823 között Ukrajnában
szolgált földesuránál, aki 1812-ben tette szabaddá. 1823-ban Moszkvában telepedett

le, és mint portré- és életképfestő vált ismertté. Főképpen egyszerű dolgozó
embereket ábrázolt realista felfogásban, közvetlenül és megkapó festőiséggel. Képein
jellegzetes orosz karaktereket örökített meg. Ismertebb képei: Fia portréja,
Csipkeverőlány, Puskin portréja, Lány gyertyával stb. (Műv.L.1968Ak.589 o.,
MNL.17k.752 o.)

LOUISE ELISABETH VIGÉE - LEBRUN
+1842.MÁRCIUS 30.

*1755.ÁPRILIS 16. -

Francia festőnő. Louis Vigée arcképfestő (*1715-+ 1767)
leánya és Jean-Baptiste-Pierre.Lebrun műkereskedő (*1748+1813) felesége. Apja tanítványa volt, de stílusára később
Claude Joseph Vernet (*1714-+1789), illetve Jean-Baptiste
Greuze (lásd III.211.) hatottak. 1779-ben Versailles-ba
. hívták, ahol megfestette Maria Antoinette arcképét. A
királynét több mint 20 képén örökítette meg. Első alkotói
korszakában szalonja Párizs szellemi életének egyik
központja lett. A forradalom kitörése után menekülni
kényszerült. 1789-től Itáliában, majd Bécsben és Berlinben
élt. 1796-tól öt évet Pétervárott töltött. 1802-től 1805-ig
Londonban, később ismét Franciaországban dolgozott és ott
O;~ POSTA ROMANA
is telepedett le. Főleg női portrékat készített, rendkívül
elragadó bájjal. Legismertebb képe Önarcképe leányával.
Önéletrajza 1835-37-ben jelent meg Párizsban. (Műv.LAk.688 o., MNL.18kA41 o.)

JEAN-FRANcors PILATRE DE ROZIER
+ 1785.JÚNIUS 5.

* 1857.MÁRCIUS 30.

Francia fizikus. A Montgolfier fivérek (lásd X.1S.) 1783ban őt és barátját Marquis d'Arlendst megnyerték egy
léghajójuk
kipróbálására.
1782-ben
elkészült
1783.október lS-én Párizsban került sor a sikeres
kipróbálásra, immáron utasokkal együtt. Az út során 12,1
km-t tettek meg 915 m magasságban, kevesebb mint fél
óra alatt. Rozier ezen felbuzdúlva határozta el, hogy
légballont épít, mely forró levegővel és gázzal fog működ
ni. A ballon 1785. június 5-én fel is szállt Rozierrel és barátjával Pierre Romainnel.
Boulogneból Angliába tervezték útjukat, de a tengerszint feletti 900 m-es
magasságban a ballont hajtó hidrogén a forró levegőtől felrobbant és két utasa ott
lelte halálát. (Internet: http:jwww.spartacus schoolnet.co.uk
)

JOHANNES SCHARRER

*1785.MÁJUS 30. - +1844.MÁRCIUS

30.
Német vállalkozó. Már gyermekkorában egy rendkívül
eleven észjárású, minden iránt érdeklődő gyermek volt,
akit szülei egy igényes latin iskolába írattak be. Az iskolai
tanulmányokat kiváló minőségben és mennyiségben
elsajátította és az iskola és a szhülők megdöbbenésére
nem akarta tanulmányait folytatni, hanem kereskedő
akart lenni. Kitanulta gyakorlatban a kereskedést,
megtanulta annak elméleti alapjait is, majd az angol,
francia, spanyol és olasz nyelveket is megtanulta. Olyan nagy képességű és magas
végzettségű emberré vált, hogy szilárdan elláthatott volna magas állami
kereskedelmi szakmai tevékenységet is. De ő Nürnbergbe költözött és
megalapította a Scharrer, Amberger Kereskedési Ház-at, fiának Sörgyár-at
Hersbruckban a koimló városában. Vállalkozásai i~en sikeresek voltak. Később a
komló értékesítés is a fia érdekkörébe tartozott. Allítólag napjainkban is működik
még a Scharrer, Amberger kereskedési ház "Hopunion" néven. 1818-ban pályát
módosított és alpolgármesteri funkciót vállalt 1821-29 között. Pénzügyi és oktatási
területekkel
foglalkozott,
igen
eredményesen.
Megalapította
a
helyi
takarékpénztárat, az első vasútvonalat Nürnberg éls Fürth között. Nevéhez fűződik
egy szakközépiskola és egy kereskedelmi szakiskola 1834-ben, ami ma a Johnműködik.
Scharrer-Gymnasium
néven
(Internet: http://tra nslate.googleuserconent.comjtranslate_c?hl= hu&sl=de&u = http)

DIEGO GARCIA de PAREDES
1533.FEBRUÁR 15.

* 1468.MÁRCIUS 30.

-

Spanyol katona. Közismert beceneve lISamson, az Extremadura"
volt. Ezt azért kapta, mert a természet herkulesi fizikummal,
csodálatos rugalmassággal, arányos aIkattai áldotta meg.
Termete messze meghaladta társaiét, arca férfias, de minden
arrogancia és gőg nélkül. Szeméből nemes őszinteség sugárzott.
1485-től ezredesként szolgált a gyalogságnál. Prototípusa volt a
bátorságnak, erőnek és a katonai dicsőségnek. 1492-ben
elfoglalta Granadát és VI.Sándor pápa (1492-1503) közvetett
szolgálatát is ellátta. Elfoglalta Navarra nagy részét. Az 1500-as
évek elején Észak-Afrikában harcolt a törökökkel. Miután
visszaállították Aragónia Nyugat-mediterráneumi főhatalmi szerepét, 1508.decemberében létrejött cambrai-j ligáhozcsatlakozott az ország. A liga
együttes erővel lépett fel - Paredes hathatós és sikeres közreműködésével Padova, Ravenna, Vicenza ellen. Navarrai Királyság Kasztíliához csatolásának harcai
voltak 1512-ben. A Navarra spanyol részének a Kasztliai Királysághoz való
csatolása is súlyos harcokba került. Egész életét a háborúkban töltött el és kitűnt
hatalmas fizikai erejével. Személyes ismeretségbe került V.Ferdinánd Kasztília
királyával (lásd III.10.) és XII.Lajos francia királlyal (ur.1498-1515), akik igen
értékelték
harci
tudását
és
elért
sikereit.
nagyra
(Internet: http:jjtranslate.googleusercontent.comjtranslate_c?hl = hu&sl =en&u ooo ooo.)

EGON ERWIN KISCH *1885.ÁPRILI5 29. - +1948.MÁRCIUS 31.
Prágai születésű németül lro
újságíró.
Befejezetlen
tanulmányai után 1913-ig a
Bohemia című prágai német
nyelvű helyi
lap tudósítója
volt. Akkor látott napvilágot
első riportgyűjteménye Prágai
utcák és éjszakák címmel. Az
I.világháborúban súlyosan megsebesült. 1919-ben az osztrák Kommunista Párt tagja
lett. 1921-től 1933-ig berlini újságoknál dolgozott, majd letartóztatták, de cseh
tiltakozásra szabadon engedték. 1924-ben könyvként is megjelent A Redl-ügy és
egyéb történetek című leleplező írása, mellyel megalapozta újságírói hírnevét. 1925ben megjelent riportgyűjteményének volt a címe A száguldó riporter, ami a
későbbiekben személyének állandó jelzője maradt. Visszatért Prágába, majd 1933-ban
a nácizmus terjeszkedése miatt - sikerei csúcsán - onnan is emigrálni kényszerült.
1936-38-ban tudósítóként részt vett a spanyol polgárháborúban. A II.világháború alatt
Mexikóba költözött. 1946-tól Prágában élt, és jelentős szerepet vállalt a
békemozgalomban. Pályafutása során beutazta csaknem az egész világot és a
készített riportjaiban átfogó kultúrális-társadalmi ábrázolásra törekedett. Stílusában az
irónikus-szatírikus hangvétel objektivitásra való törekvéssel, anekdótázó adottsággal
párosult. (Világir.KisencikI.1976.1k.589 o., MNL11k.36 o.)

RENE DESCARTES *1596.MÁRCIUS 31. - 1650.FEBRUÁR 11.
Francia filozófus, matematikus, természettudós. Nyolcéves
kora óta jezsuita nevelésben részesült. Iskolai tanulmányai
után l6l8-tól a hadseregben szolgált, de felhagyott vele és
1622-től Európában utazgatott, majd Hollandiában telepedett
le l629-ben. Krisztina svéd királynő (lásd IV.19.) meghívására
- l649-ben - Stockholmba költözött. Ismeret-elméletben és
metafizikában egyaránt a legjelentősebb francia filozófus.
Életműve a tudományok valamennyi területére - matematika,
természettudomány, orvostudomány, filozófia - kiterjed. Valamennyi tudomány
együttvéve nem egyéb, mint az emberi bölcsesség, amely mindíg egy és ugyanaz
marad. Ez a szabály szolgált számára alapul egy univerzális matematika eszméjének,
vagyis egy általános tudománynak akialakításához, mely magyarázatot ad mindarra,
amit a rendre és mértékre vonatkozóan kérdezni lehet. Nézeteit legközérthetőbben Az
Értekezés a módszerről című munkájában foglalta össze. l637-ben jelent meg
Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának
módszeréről című műve. A megismerés ezen elmélete később jelentős hatást
gyakorolt a tudományok történetére. Számára metodológiájának érvényességét a
metafizika alapozza meg. A metafizika más szóval Isten létezésének racionális úton
való bizonyítása. Az Elmélkedések a metafizikáról című munka meghatározó szerepet
játszott az európai filozófia történetében. Természettudományos elképzelései szorosan
összefüggnek metafizikájával. Antropológiáját és etikáját utolsó nagy filozófiai
művében, A lélek szenvedélyei című munkájában fejtette ki. Matematikában is
maradandót alkotott. Az Ő nevéhez kapcsolható az analítikus geometria megteremtése.
Fizikusként a virtuális sebességek elvét alkalmazta a lejtőre, az emelőre és a csigasorra.
Megfogalmazta a fénYVisszaverődés és fénytörés geometriai törvényeit. Kozmogóniája
materialista. Descartes hatása szinte felmérhetetlen, az újkortól kezdve alig van
jelentős gondolkodó, aki ne szembesült volna tanaival. (Larousse 1991.1k.588 o.,
MNL.6k.502 o.)

V.FRIGYES *1723.MÁRCIUS 31. - +1766.JANUÁR 14.
Dán
és
norvég
király.
VI. Keresztély
(ur.1730-1746)
fia,
VI1.Keresztély (ur.1766-1808) apja. 1746-ban követte atyját a
trónon. Híve volt a fe/világosodott abszolútizmusnak és igyekezett
országát felvirágoztatni. Megszüntette a királyi birtokon a
jobbágyságot és a robotot. Székvárosában a szépművészetek
akadémiáját megalapította.. Külföldi írók és tudósok is sokra
tartották
a
művészet
és
kultúra
fejlesztéséért
tett
intézkedéseit.Friedrich Klopstock (lásd VII.2.), kinek évi fix
jövedelmet biztosított, hálája je/éül Messiás című művét neki dedikálta. Megszerezte anikobari szigetcsoportot A hétéves háborúban megőrizte
országa semlegességét. Az ország kormányzását A.Moltke és Johann Hartwig
Berstoff (*1712-+ 1772) grófoknak engedte át. utóda fia, VI1.Keresztély követte a
trónon. (Révai N1.8k.161 o., MNL.8k.319 o.)

ANNE FRANK *1929.JÚNIUS 12. - +1945.MÁRCIUS 31.
Német-zsidó
szülők
gyermeke.
A
nácizmus elől 1933ban Hollandiába menekült szüleivel. Több
mint négy évig egy
amszterdami házban
rejtőzködött nyolcadmagával. Itt kezdte
írni 1943.február 27én holland nyelven
drámai naplóját, mely
megfigyelésekben gazdag, életkedvet sugárzó, egyszerűségében is megkapó mű.
Anna Frank naplója címmel F.Goodrich és A.Hackett drámaírók elkészítették a mű
színpadi változatát is. Így naplója nemcsak könyv alakban, hanem film és
színdarabként is bejárta a világot. 1944.augusztus l-én a német megszállók
felfedezték rejtekhelyét és Bergenbelsenbe deportálták, ahol nem sokkal a háború
vége előtt elpusztult. (Világir.KisencikI.1976.1k.361 o, MNL.8k.288 o.

ASBÓTH OSZKÁR *1891.MÁRCIUS 31. - +196ü.FEBRUÁR 27.
Magyar mérnök. Az Lvilágháborúban a császári és királyi
repülőcsapatok
fischamendi
kísérleti
telepén
a
Légcsavarkísérlati Intézet vezetője volt, majd 1917-18ban az Első Magyar Légcsavar Gyár Rt.igazgatja. 1919től 1928-ig az Express Légcsavarüzem vezetője volt.
Mindezek közben saját szabadaimat is nyújtott be
egyenes élű, nagy teljesítményű légcsavarra. Az általa
készített légcsavarokat az L világháborús gépeken alkalmazták. 1928-től helikopter-kísérleteket is folytatott, így a légcsavar hajtású
Asbóth-hajó, a függőlegesen fel- és leszálló, egy helyben lebegni tudó repülőgép,
az Asbóth-helikopter legelőször 1928.szeptember 9-én emelkedett a levegőbe.
Később még kb.200 felszállást hajtott végre, de a stbilitási problémákat nem
sikerült megoldania. 1941-től hajócsavarokkal kísérletezett. (A XX.Század Kr.1994.,
Új Magy.L.1k.167 o., MNL.2k.4S0 o.)

SZABÓ LŐRINC *1900.MÁRCIUS 31. - +1957.0KTÓBER 3.
Magyar költő, műfordító. Apja mozdonyvezető volt. 1918-ban
a budapesti műszaki egyetemre iratkozott be, majd a
bölcsészkar Magyar-német-Iatin szakán tanult. 1921-től az
..,
Est-lapok
munkatársa lett, ahol apósa volt az irodalmi
'::l
szerkesztő. Költői indulásakor Babits Mihály (lásd VIllA.)
'"
tanítványa lett. Első versei 1920-ban jelentek meg Föld,
Erdő, Isten címmel aNyugatban. 1923-ban Kalibán című
kötete
Babits
újklassziocista
költészetétől
való
elhatárolódásának megfogalmazása. A 20-as években jelent
meg még a Fény, fény, fény, és A sátán műremekei című
verses-kötetei. 1928-44 között a Magyarország című lap
munkatársa volt, miközben 1940-től többször behívták
katonának. Az 1930-as évek elejétőllíratörténetifordulópontnak is tekinthető új pálya-szakasza. Érett költészetét a Te meg a világ és a
Különbéke című kötetektől számítjuk. Világ és ember összefüggéseit kutató versek
kerültek előtérbe, magas hőfokon izzó gondolati költészetet teremtett. Felfedezte
közvetlen környezetét, az apró örömöket, melyeket a LóCi-versek tükröznek. 1945ben jobboldali megnyilvánulásai miatt igazoló bizottság elé kellett állnia, rövid időre
vizsgálatri fogságba is került. Ezt követően két nagy versciklusa volt. Az egyik az
1947-ben született Tücsökzene, melyben több mint háromszáz pillanatképben
összegezte életét, a számvetés igényével. Ez a műve a magyar líra egyik
csúcsteljestményének számító mű. A másik, a Huszonhatodik év, melynek százhúsz
szonettjét az 1950-ben öngyilkosságot elkövető szerelme Korzáti Erzsébet ihletett.
Lényegében ez egy negyedszázados szerelmi kapcsolat rekviemje. Kezdetektől nagy
ívű és nagy igényű műfordítói tevékenységet is folytatott. Kiemelkednek Shakespeareátültetései. Versfordításait Örök barátaink címmel foglalta kötetbe. (Larousse
1994.3k.667 o., Világir.KisencikI.1976.2k.376 o., MNL.16kA09 o.)
N

SIR WILLIAM LAWRENCE BRAGG * l890.MÁRCIUS 31. + 1971.JULIUS 1.
Angol fizikus. Apja Sir William Henry Bragg angol fizikus (lásd
VlI.2.). Tanulmányait az adelaide-i egyetemen kezdte, majd a
cambridge-i Trinity College-ba folytatta. Még egyetemi hallgató
volt, amikor 1912-ben felfigyelt Max Theodor Felix von Laue (lásd
IV.24.)
eredményeire.
Apjával
együtt
röntgensugarakkal
tanulmányozta a kristályok szerkezetét. Az általuk kidolgozott
kísérleti módszer - a Bragg-módszer - lehetőséget adott a
kristályszerkezet meghatározására, a röntgensugárzás hullámhosszának pontos mérésére.
Az általuk kidolgozott röntgenspektrográf a
kristályanalízis alapvető eszköze. Kutatásai mellett mindíg elsődleges feladatának a
tanítást tartotta. 1919-37 között a manchesteri egyetem, majd 1938-53 között a
cambridgei Cavendish Laboratórium professzora, 1954-től a londoni RoyalInstitution
igazgatója volt. A szilikátok, fémek, ötvözetek és a fehérjék szerkezetét
tanulmányozta. A fizikai Nobel-díjat 1915-ben kapta, megosztva apjával, W.H.Bragg~.el, lia kristályszerkezet röntgensugár-módszerrel történő analízisének felfedezéséért".
O volt a legfatalabb Nobel-díjjal kitüntett fizikus. (Nobel-díjasok KisI.1985.115 o.)

ALFRED COSSMANN

*1870.0KTÓBER

- +1951.MÁRCIUS 31.

Osztrák
rézmetsző.
Rajztehetsége
nagyon
korán
megmutatkozott, hiszen több generációs művészcsaládból
származott. Középiskolai tanulmányait már 15 éves korában
Először
majolikabécsi művész-tanulmányokra cserélte.
készítést,
festést
és
üvegfúvást
tanult.
Később
a
(
Képzőművészeti Akadémián az akt-rajzolást, rézmetszést és
.~
maratást tanulta meg. 14 évi folyamatos tanulását elsősorban
" .•~!,- ' - f l '
Itt,).. />"i.
ösztöndíja biztosította, melyet szerényen fizető munkákkal
, " s
REllII BL/Ii osn RREICH
egészített ki. 1900-ban képzett rézmetszőként hagyta el az
Akadémiát. 19ü5-ben a Művészek Háza tagjaként dolgozott, miközben fontos szerepe volt az ex-libris készítés fejlődésében is. Számos
kitüntetéssel ismerték el nem csak művészi, de kutatói és oktatói tevékenységét is.
A művész-világ ma is úgy tartja, hogy halálával a rézmetsző-művészet a
legnagyobb alakját veszítette el. (Internet: http. ://wwwexlibris-austria ... )
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BERNHARD HEISIG

*1925.MÁRCIUS 31.. -

Német festő. Apja és testvére szintén ismert festők és
grafikusok voltak. A Breslaui (ma Wroclaw) Iparművészeti
Iskolában tanult 1941-42-ben, de a II.világháború miatt
tanulmányai megszakadtak. Részt vett az Ardennekben
1944.december 16 és 1945.január 4.között folyó utolsó nagy
német offenzívában, a szövetségesek ellen. Tanulmányait a
háború után folytatta és 1945-ben végzett. 1947-től 1949-ig
grafikusként
dolgozott,
majd
tanulmányait
a
lipcsei
Grafikusművészeti Akadémián folytatta két évig. Pályafutása
korai szakaszában a XIX.századi realista festészet híve volt,
Gustave Courbet (lásd VI.1ü.), I1ja Jefimovics Rjepin (lásd
IX.29.) és Adolf von Menzel (lásd XII.8.) stílusában dolgozott.
Lassan azonban a XX.századi német expresszionista művészek
.... .-.. _ ..-::::-"
követőjévé vált. Képein megjelentek háborús élményein túl a
korabeli társadalmi problémák, melyeket főként figuratív képei tükröznek. Festett tájképeket és csendéleteket is. Alkotói tevékenysége mellett
az 1950-es évek közepétől a Grafikai és Könyvművészeti Főiskola docense, később
professzora, majd rektora lett. 1968-ban - az eluralkodott dogmatizmus miatt lemondott főiskolai pozícióiról. Az NDK egyik vezető festőművészeként tartották
számon. 1972-ben és 1978-ban a részére megítélt Állami Díjakat nem vette át.
(Internet: http://www.artnet.com/
dw-world.de/dw/
)
X.PARTEITAG DER SED

BUNESCU MARIUS

*1881.MÁJUS 14. - +1971.MÁRCIUS 31.

Román
festő.
Az
iskolai évek után
dolgozott
a
kereskedelemben,
majd megtanulta a
számviteli -' szakmát
és·
. könyveléssel
. foglalkozott.
Újabb
hely-kereséssel
áttért a
műszaki
tervezés területére.
A próbálkozások
nem elégítették ki, ezért - még mindig fiatalon - 1904-1906-ban Konstancán
festészetet tanult. 1906-tól a Müncheni Királyi Akadémián folytatta tanulmányait,
ahol Nico/ae Tonitza (1886-1940), Luchian Petras~u, Octav Bancila (lásd 1.7.) voltak
kollégái. ott ismerkedett meg Hermann Groeberrel, aki festői tanulmányait
teljesebbé tette. Müncheben sajátította el az impresszionizmus német változatát, s
azt hamarosan a nyilvánosságnak is bemutatta. Hivatalosan 1911-ben mutatta be
műveit, de első önálló kiállítása 1919-ben volt a bukaresti Minerva Könyvtárban.
1920-ban kezdődött hosszú közigazgatási pályafutása. Szervezője volt a Nemzeti
Művészeti Múzeumnak, alapító tagja, titkára majd elnöke volt a Képzőművészeti
Szindikátusnak. A II.világháború után vette át a Nemzeti Művészeti Galéria
irányítását. Ezekkel együtt festőként is dolgozott, számos kiállítása volt, a
műgyűjtők és kritikusok érdeklődésén túl, a művészetet kedvelők is lelkesítették
munkájában. 1940-ben a Kulturális Érdemrend lovagi rangra emelte. (Internet:
http://translate.googleus!=!rcontentjtranslate_c?hl =hu&sl = ro&u =
)

