HEVESI ERZSÉBET
,
es

VERMES ANNA
bélyeggyűjteménye

5. kötet
MÁJUS

M ÁJ U S

MÁJUS - HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE
AALTO Hugo Alvar Henrik

Finn építész, iparművész

11.

AARONSOHN Aron

Izraeli botanikus

15.

ABDEL KADER AI-Dzsazáiri

Algériai hadvezér, arab emír

26.

ALBENIZ Isaac Manuel Francisco

Spanyol zeneszerző, zongora művész

29.

ALBRECHT Berty

Francia ellenálló

31.

ALFVEN Emil Hugo

Svéd zeneszerző, karmester

1.

ALTOMONTE Martin

Osztrák festő

8.

ARGENTIN KÖZTARSASAG

NEMZETI ÜNNEPE

25.

ARPAD - VEZER

Magyar fejedelem

4.

ASAM Cosmas Damian

Bajor főherceg

11.

ASGEIRSSON Asgeir

Izlandi politikus

13.

AUSZTRIA FÜGGETLENSEGE

15.

AVILA Juan de

Spanyol egyházi szónok

10.

BALASSI Bálint

Magyar költő

30.

BALZAC Honore de

Francia regényíró

20.

BARTH Karl

Svájci református teológus

10.

BATSANYI János

Magyar

BECHER Johannes Robert

Német

BECHET Sidney

Amerikai jazzmuzsikus

14.

BECS

Ausztria fővárosa

9.

BELLA Jan Lavoslav

Szlovák zeneszerző

BENES Eduard

Csehszlovák cseh államférfi

BENN Gottfried

Német

BERZSENYI Dániel

Magyar költő

7.

BEUYS Joseph

Német szobrász

12.

BLAIR Montgomery

Amerikai jogász

10.

BONTEMPELLI Massimo

Olasz regényíró

12.

BOTTICELLI Sandro

Olasz festő

17.

BOUCHER francois

francia

BOUTS Dierick

Németalföldi festő

költő

koltő,

12.
író

költő

festő

22.

25.
28.

2.

30.
6.

BRAQUQ George

Francia

festő

13.

BRAY Salomon de

Holland festő, építész

ll.

BROWN Guillermo

Argentin admirális

3.

BUCHNER Eduard

Német

biokémikus

20.

N

BUDAPESTI ALLAT- ES NÖVENYKERT

20.

BURCKHARDT Jakob

Svájci történész

25.

BUXTEHUDE Dietrich

Német zeneszerző, orgonista

9.

CALAME Alexandre

Svájci festő

28.

CAMPANELLA Tommaso

Itáliai természet-filozófus

2l.

CAN KAR Ivan

Szlovén dráma- és regényíró

10.

CARPEAUX Jean - Baptiste

Francia szobrász, festő

14.

CARPENTER Malcolm

Amerikai űrrepülő

24.

CASTELAR y RIPOLL Emilio

Spanyol író, politikus

25.

CHAMPAIGNE Philippe de

Francia festő

26.

COLI Francois

Francia pilóta

8.
30.

COMEDIE - FRANCOISE
festő

3.

COSTA Lorenzo

Itáliai

CUYPERS Petrus Josephus Hubertus

Holland építész

16.

CUZA Alexandru

Román politikus

15.

CSAJKOVSZKIJ Pjotr I1jics

Orosz zeneszerző

7.

CSEHSZLOVAK - SZOVJET EGYÜTTMU- KÖDESI SZERZODES 1970.

6.

CSEHSZLOVAKIA KOMMUNISTA

PARTJA

14.

D'ESPEREY Louis FElix Marie Francois

Francia marsall

25.

DABROWSKA Maria

Lengyel írónö

19.

DABROWSKI Jaroslaw

Lengyel forradalmár

24.

DALI Salvador

Spanyol festő

16.

DAUDET Alphonse

Francia író

13.
23.

DEL-KAROLINA SZÖVETSEGI ALLAM
DEMBINSKY Henrik gróf

Magyar honvéd-tábornok

3.

DENFERT Pierre Marie Aristide

Francia ezredes

11.

DESGENETTES René-Nicolas Dufriche

Francia orvos

23.

DIAZ Bartholomeu

Portugűl

29.

tengerész

DICKINSON Emily Elisabeth

Amerikai költőnő

15.

DIMITRESCU Stefan

Román festő

22.

DIOCLATIANUS Gaius Aurelius Val.

Római császár

1.

DLUGOSZ Jan

Lengyel történetíró, kanonok

19.

DOLCI Carlo

Olasz festő

25.

DUMONT Gabriel

Amerikai indián vezető

19.

DUNANT Jean Henri

Svájci közéleti személyiség

DUNKERQUE

Francia város

DVORAK Antonin

Cseh

WEBSTER Noah

Amerikai nyelvész

28

ELLINGTON Duke

Afroamerikai jazz-komponista

24.

ENDRESZ György

Magyar pilóta, óceán- és sportrepülő

21.

ENESCU

Román zeneszerző, hegedűművész

4.

ENGSTRÖM Albert

Svéd író, képzőművész

12.

ERHARD Ludwig

Német államférfi, közgazdász

5.

ERZHERZOG Johann

Habsburg

főherceg

11.

ESPROCENDA y DELGADO José de

Spanyol író,

ESZE Tamár

Kuruc brigadéros

George

N

8.
27.

zeneszerző

1.

költő

23.
27.
5.

EUROPA TANACS
EXNER Wilhelm Franz

Osztrák mérnök

23.

FABINI Eduardo

Uruguayi zeneszerző

18.

FAIRBANKS Douglas

Amerikai filmszínész

23.

FAY András

Magyar politikus, író

30.

FERIHEGYI REPÜLOTER

Budapest

7.

FLANAGAN Edward Joseph

Amerikai katolikus lelkész, pedagógus

15.

FONSECA Hermes Rodrigez da

Brazil marsall

12.

FOURNIER Alfred

Francia bőrgyógyász

12.
7.

FOVAROSI NAGYCIRKUSZ
FRIED Alfred Hermann

Osztrák újságíró

FRIEDRICH Casper David

Német festő

GALANDA Mikulas

Szlovák festő

GALLEN - KALLELA Akseli Valdemar

Finn festő

N

4.
7.
4.
26.

GANDHI Radzsiv

Indiai politikus

GARDOS Mariska

Magyar ír, ujságírónő

GAUDI y CORNET Antonio

Spanyol építész

15.

Gentile Giovanni

Olasz filozófus, politikus

30.

GHICA Ion

Román politikus, író

4.

GIANNINI Amadeo Peter

Amerikai bankár

6.

GILBERTH Lillian Moller

Amerikai közgazdász

24.

GIZELLA

Magyar királyné

7.

GLOMBITZA Günter

Német festő

27.

GOLDBERG Lea

Izráeli költőnő

29.

GÖRGEY Artúr

Magyar honvédtábornok

21.

GRIGNARD Francois Auguste Victor

Francia szerves-kémikus

GRIGORESCU Nicolae Ion

Román festő

15.

GRIS Juan

Spanyol festő

11.

GROPIUS Walter

Német építész, iparművész

18.

GRÜNEWALD ISAAC

Svéd

GUERICKE Otto von

Német fizikus

11.

GUICCIARDINI Francesco

Itáliai történetíró, politikus

23.

GÜRSEL Cemal

Török tábornok, államférfi

27.

GÜTERSLOCH Albert Paris

Osztrák író, újságíró

16.

HABIB Phillip Charles

Amerikai diplomata

25.

HAMBURGER Jenő

Magyar orvos, politikus

31.

HAWTHORNE Nathaniel

Amerikai regényíró

18,

HEHRU Jawaharlal

Indiai politikus

27.

HELLER Johann Florian

Osztrák patológus

HENSEL MENDELSSOHN Fanny

Német zongoraművész, zeneszerző

14.

HEPBURN Audrey

Amerikai filmszínésznő

4.

HERNQUIST Peter

Svéd állatorvos

8.

HERWEGH Georg

Német költő

31.

HERZL Theodor

Magy.szárm. osztrák zsidó író, újságíró

2.

HEWISH Antony

Angol rádiócsillagász

11.

HIDALGO Y COSTILLA Miguel

Mexikói római katolikus pap

8.

29.
1.

N

festő

6.

22.

4.

HO CHI MINH

Vietnami politikus

HOKUSAI Katsushika

Japán

festő, fametsző

10.

HOLST Gustav

Angol

zeneszerző

25.

HOMESTEAD - TÖRVENY 1862.

19.

20.

HONECKER Erich

Német politikus

29.

HOWE Julia Ward

Amerikai írónő

27.

HUMBOLDT Alexander von báró

Német természettudós

6.

HUMPHREY Hubert Horatio

Amerikai politikus

27.

HÜNEFELD

Német óceán-repülö

1.

I. GUSZTAV

Svédország királya

3.

I. MIESZKO

Lengyel herceg

25.

I. NAPOLEON Bonaparte

Francia államférfi, hadvezér

5.

Ehrenfrie Günther báró

Nagy

Bolgár fejedelem

27.

I: FElSZAL

Irak királya

20.

IBSEN Henrik

Norvég író

23.

II. FÜLÖP

Spanyolország királya

21.

II. JANOS PAL

Pápa

18.

II. MIKLOS Holstein-Gottorp

Orosz cár

18.

II. ULASZLO Jagelló

Lengyelország királya

31.

I. SIMEON

II. VlLAGHABORU VEGE

9.

1945.

III. RAINIER

Monacói herceg

31.

III. SZENT FERDINAND

Kaszília királyA

30.

IRINYI János

Magyar vegíészmérnök

17.

IV. BELA Arpádházi

Magyar király

3.

IV.HENRIK Bourbon, Navarrai

Franciaország királya

14.

IV.KAROLY luxemburgi

Németország királya

14.

IX.Pius

Pápa

13.

IZRAEL ÖNALLO ALLAM

14.

JAKI BENCES APATSAGI-TEMPLOM

2.

JANSA aNTON

Szlovén méhész, tanár

20.

JAY John

Amerikai államférfi

17.

JELOVSEK Francisek

Szlovén festő

31.

JENDRASSIK György

Magyar gépészmérnök, feltaláló

13.

JILEMNICKY Peter

Szlovák ír

19.

JOLLIET Louis

Francia-kanadai

JORDAENS Jacob

Flamand festő

19.

KALVIN János

Fra ncia-svájci va lIásreformátor

27.

KARAISZKAKISZ Goergiosz

Görög szabadsághős

4.

KARMAN Tódor

Magy.szárm. amerikai fizikus

ll.

KEPES KRONIKA

felfedező,

térképész

1358.

17.

15.

KEY Julian

Belga poszter-grafikus

7.

Német festő

6.

KLEMPERER Otto

Német karmester

14.

KLIC Karl

Cseh karikatúrista

3l.

KNEIPP Sebastian

Német katolikus pap, hydrológus

17.

KOLUMBUSZ Kristóf

Itáliai szárm. Spanyol felfedező

20.

KORANYI Frigyes báró

Magyar belgygyász

19.

KOTSIS Aleksander

Lengyel

KUBIs Jan és GABCIK Josef

Cseh

KUKUCIN Martin

Szlovák író

17.

LA MANCHE CSATORNA ALAGUTJA

EUROPA ALAGUT

6.

LA FAYETTE Marie Joseph Paul de

Francia politikus

20.

LAGERKVIST PAR Fabian

Svéd író

LAKTYIONOV Alekszandr Ivanovics

Szovjet fest

29.

LAMBERT George Washington

Ausztrál festő

29.

LAVOISIER Antoine Laurent de

Francia kémikus

8.

LE - NAIN Louis

Francia festő

23.

LECORDAIRE Jean Baptiste Henri D.

Francia katolikus szerzetes

12.

LESAGE Alain - René

Francia író

8.

KIRCHNER

Ernst Ludwig

életképfestő

3.

merénylők

27.

N

23.

14.

LEWIS ES CLARK FELDERITO UTJA
LIEBIG Justus von báró

Német kémikus

12.

Ligne Charles Joseph herceg

Osztrák diplomata, tábornagy

23.

LIPTOSZENTMIKLOSI GYULES
LOCKWOOD Belva Ann

10.

1848.
Amerikai békeharcos, ügyvéd

19.

MACHIAVELLI Niccolo Bernardo

Itáliai filozófus, író

3.

MACKENZIE Alexander Sír

Kanadai felfedező

ll.

MAETERLI NCK Maurice

Belga

író

6.

1\1

MAGYAR LOVERSENYZES

10.

MAGYAR - SZOVJET KÖZÖS URREPÜ-

LES

26.

MAHLER Gustav

Osztrák zeneszerző. Karmester

18.

MAKART Hans

Osztrák festő

29.

MALINOVSKI Bronislaw

Angol kultúr-antropológus

16.

MANES Josef

Cseh

MANGAN James C1airence

Ir költő

MARATTA Carlo

Olasz festő

15.

MARTINOVICS Ignác József

Magyar természettudós, politikus

21.

MARTINSON Harry Edmund

Svéd költő, író

6.

MATVEJEV Andrej

Orosz festő

4.

MAWSON Douglas

Angol Délisark-kutató

5.

McKENZIE Robert Tait

Kanadai orvos, szobrász

26.

MECSNYIKOV I1ja Iljics

Orosz zoológus, mikrobiológus

3.

MEIR Golda

Izraeli politikusnő

3.

MELBA Nellie

Ausztrál énekesnő

19.

MERMOZ Jean

Francia pilóta

12.

MEULEMANS Arthur-Jozef-Ludovicus

Belga zeneszerző

19.

MIGNARD Pierre

Francia

festő

12.
1.

N

festő

30.
2.

MILENNIUMI FÖLDALATTI VASUT
MILLENNIUM EZEREVES EVFORD.

1896.

2.

MILLER Oscar von

Német mérnök

7.

MINDSZENTY József

Magyar római katolikus főpap

6.

MIRO Gabriel

Spanyol író

27.

MOLLINAROLO Jacob Gabriel Müller

Osztrák szobrász

1.

MONIUSZKO Stanislaw

Lengyel zeneszerző

5.
18.

MONTECASSINO VISSZAFOGLALASA
MORALES Luis de
MOUNT EVEREST vagy CSOMOLUNGMJl

Spanyol festő

9.
29.

MOZART Leopold Johann Georg

Német zeneszerző

28.

MUNKA ÜNNEPE

l.

MUSSET Alfred de

Francia író

2.

Münchausen Karl Hieronymus von

Német katonatiszt

ll.

MÜNZER Thomas

Német evangélikus teológus

7.

NÁGELI Hans Georg

Svájci zenepedagógus, zeneszerző

26.

NASARJAN Stepan

Örmény író

9.

NASH Paul

Angol festő

ll.

NAZOR Vladimir

Horvát író

30.

NEHRU Jawaharlal

Indiai politikus

27.

NEMZETKÖZI GYERMEKNAP

29.

NEMZETKÖZI LABDARUGO SZÖVETS.

FIFA

21.

NEMZETKÖZI TAVKÖZLESI UNIO

ITU

15.

NERVAL Gerard de

Francia költő, író

22.

NESTROY Johann Nepomuk

Osztrák drámaíró, színész. színigazgató

25.

NIGHTINGALE Florenze

Angol betegápolónő

12.

NILSSON Márta Birgit

Svéd

énekesnő

17.

NSZK MEGALAKULASA

23.

NSZK NATO TAGSAGA

9.

NUNGESSER Charles Eugene Jules M. Francia pilóta

8.

ORSZAGOS MENTOSZOLGALAT

Magyarországon

10.

ORTEGA Y GASSET José

Spanyol filozófus

9.

OSSIETZKY Carl von

Német publicista

OWEN Robert

Angol társadalmi reformer

14.

OXLEY John Joseph Molesworth

Angol földmérő mérnök, felfedező

26.

PALACKY Frantisek

Cseh politikus, történész

26.

PAPAI PARIZ Ferenc

Magyar író, orvos

10.

PAPANICOLAU George Nicole

Görög orvos, kutató

13.

PASZTERNAK Borisz Leonyidovics

Szovjet-orosz író, költő

PEARY Robert Edwin

Amerikai tengernagy, Sark-utazó

9.

PEREZ GALDOS Benito

Spanyol író

10.

PESNE Antoine

Francia festő

23.

N

N

4.

30.

filmszínésznő

PICKFORD Mary

Amerikai

PITI William idősebb

Angol államférfi

ll.

POMBAL Marques

Portugál államférfi

8.

PÖPPELMANN Matthaus Daniel

Német építész

3.

28.

PRAGA FELSZABADULASA

9.

PRAGAI FELKELES

5.

1945.

PRINSTERER Groen van
PU EBLAI GYÖZELEM

Holland történetíró, államférfi

19.

1862.

5.

RADNOTI Miklós
RAKOCZI SZABADSAGHARC

Magyar

költő

5.

1703.

6.

RANDOLPH Asa Philip

Amerikai polgárjogi harcos

16.

REGER Johann Baptist Joseph Max

Német zeneszerző

11.

RENDI GYULES FRANCIAORSZAGBAN 1789.

5.

RHODE - ISLAND SZÖVETSEGI ALLAM

29.

RICCI Sebastiano

Olasz festő

15.

RIPPL - RONAI József

Magyar festő

23.

RIVADAVIA Bernardino

Argentin politikus

20.

RUSSEL Bertrand Arthur William of

Angol filozófus, matematikus

SAAVEDRA LAMAS Carlos

Agentin politikus, jogász

SACHS Leonie Nelly

Svéd írónő

SAFARIK Pa vel Jozef

Szlovák nyelvész, irodalomtörténész

13.

SAINT - JEAN Idola

Kanadai politikusnő

19.

SAMUELSSON Bengt Ingerman

Svéd biokémikus

SANTIC Aleksa

Szerb költő

SCHALL Adam von Bell

Jezsuita misszionárius, csillagász

1.

SCHILLER Friedrich von

Német költő, író

9.

SCHIRRA Walter Marty

Amerikai űrhajós

3.

SCHNITZLER Arthur

Osztrák író

15.

SCHUMANn Clara Josephine

Német zongoraművész-, zeneszerzőnő

20.

SECUNDINO Zuazo

Spanyol építész

21.

SEGALEN Victor Ambroise Désiré

Francia író

21.

SEWARD William Henry

Amerikai államférfi

16.

N
N

N

18.
5.
12.

N

21.
27.

SHEPARD Alan Barlett

Amerikai űrhajós, ellentengernagy

5.

SIENKIEWICZ Henryk

Lengyel író

5.

SIKORSKI Wladyslaw Eugeniusz

Lengíúyel tábornok, politikus

20.

SIRONI Mario

Olasz festő

12.

SISMAN Mihail

Bolgár cár

24.

SLAVIK Josef

Cseh hegedűművész

30.

SNELLMAN Johan Viiheim

Finn író, bölcselő

18.

SOLOHOV Mihail Alexandrovics

Szovjet-orosz regényíró

SPALA Vácvlav

Cseh

STAFF Leopold

Lengyel

STANLEY Henry Morton Sír

Amerikai Afrika-kutató, újságíró

10-

STODOLA Aurel Boreslav

Szlovák gépészmérnök

10.

STRINDBERG Johann August

Svéd író

14.

STURSA Jan

Cseh szobrász, festő

2.

SZAHAROV Andrej Dimitrijevics

Orosz atomfizikus

SZAKASITS Arpád

Magyar politikus

3.

SZAVRASZaV Alekszej Kondratyevics

Orosz festő

24.

SZEKELY Bertalan

Magyar festő

8.

SZENT ANTONIUS

Firenzei érsek

2.

SZENT JAKAB ifjabb

Jeruzsálemi püspök

1.

SZENT JOHANNA Jeanne D'ARC

Francia nemzeti hős

30.

SZENT RITA Casciai

Itáliai szerzetesnő

22.

N

festő

Orosz hadvezér

24.
13.

költő

SZENT VIANNEY Jean Marie Baptiste Francia pap
SZUVOROV Aleexandr Vasziljevics

N

31.

N

21.

8.
18.
16.

TATTERSALL
THENARD Louis Jacques báró

Francia kémikus

4.

THOREAU Henry David

Amerikai író

6.

TINTORETTO

Olasz festő

31.

TITO Joszip Broz

Jugoszláv államférfi

25.

TODD Robert elmAJ

Kanadai festő

7I

•

TOURVILLE Anne Hilarion de Contentin Francia admirális

28.

TRANSZKONTINENTALIS VASUT 1869

10.

TUDJMAN Franjo

Horvát politikus

14.

TUPOUEV Alexej Andrejevics

Orosz repülőgép-tervező

12.

TÜRR István

Magyar tábornok, politikus

3.

UJ-AMSTERDAM - NEW YORK

Amerikai város

4.

UNDSET Sigrid

Norvég írónő

20.

UTAMARO Kitagava

Japán festő, fametsző

31.

VAJDA János

Magyar

költő

27.

VARNHAGEN von ENSE Rahel

Német írónő

26.

VARSOl SZERZODES - KGST

1955.

14.

VASFÜGGÖNY

1989.

2.

VERMEYLEN August

Flamand író

12.

VI. MAGNUS Törvényhozó

Norvégia királya

9.

VIII. FRIGYES

Dán király

14.

VIKTORIA Alexandra

Nagí-Britannia és Irország királynője

24.

VIVES Juan Luis

Spanyol humanista

6.

VLAD Ion

Román szobrász

24.

VOLTAIRE

Francia író, filozófus

30.

VOS Cornelis de

Flamand festő. Mükereskedő

9.

Wagner Wilhelm Richard

Német zeneszerző

22.

WHITE Patrick Victor Martindale

Ausztrál író

WHITMAN Walt

Amerikai költő

31.

WIECHERT Ernst

Német író

18.

WORM Ole

Dán orvos

13.

XI. PIUS

Pápa

31.

XIII. ALFONZ Habsburg-Lotharingiai

Spanyolország királya

17.

XIII. ERIK Pomerániai

Svéd király

3.

ZAGOSKIN Lavrentij Alekszejevics

Orosz hajóskapitány, felfedező

21.

ZIEHRER Carl MICHAEL

Osztrák operett-szerző, karmester

ZOLYOMI Bálint

Magyar botanikus

N

28

2.
31.

MÁJUS - HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE
ALFVEN Emil Hugo

Svéd zeneszerző, karmester

1.

DIOCLATIANUS Gaius Aurelius VaJ.

Római császár

1.

DVORAK Antonin

Cseh zeneszerző

1.

GARDOS Mariska

Magyar ír, ujságírónő

1.

HÜNEFELD

Német óceán-repülő

1.

MANGAN James C1airence

Ir költő

1.

MOLLINAROLO Jacob Gabriel Müller

Osztrák szobrász

1.

Ehrenfrie Günther báró

MUNKA ÜNNEPE

1.

SCHALL Adam von Bell

Jezsuita misszionárius, csillagász

1.

SZENT JAKAB ifjabb

Jeruzsálemi püspök

1.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 0000000000000000000000000000

BENN Gottfried

Német költő

2.

HERZL Theodor

Magy.szárm. osztrák zsidó író, újságíró

2.

JAKI BENCES APATSAGI-TEMPLOM

2.

MILENNIUMI FÖLDALATII VASUT

2.

MILLENNIUM EZEREVES EVFORD.

1896.

2.

MUSSET Alfred de

Francia író

2.

STURSA Jan

Cseh szobrász, festő

2.

SZENT ANTONIUS

Firenzei érsek

2.

VASFÜGGÖNY

2.

1989.

ZIEHRER Carl MICHAEL

Osztrák operett-szerző, karmester

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

0000000000000000000000000000

BROWN Guillermo

Argentin admirális

COSTA Lorenzo

Itáliai

DEMBINSKY Henrik gróf

Magyar honvéd-tábornok

3.

I. GUSZTAV

Svédország királya

3.

IV. BELA Arpádházi

Magyar király

3.

KOTSIS Aleksander

Lengyel életképfestő

3.

festő

2.

3.

MACHIAVELLI Niccolo Bernardo

Itáliai filozófus, író

MECSNYIKOV I1ja I1jics

Orosz zoológus, mikrobiológus

MEIR Golda

Izraeli

PÖPPELMANN Matthaus Daniel

Német építész

3.

SCHIRRA Walter Marty

Amerikai űrhajós

3.

SZAKASITS Arpád

Magyar politikus

3.

TÜRR István

Magyar tábornok, politikus

3.

XIII. ERIK Pomerániai

Svéd király

3.

3.
N

politikusnő

3.
3.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG 0000000000000000000000000000
ARPAD - VEZER

Magyar fejedelem

4.

ENESCU

Román zeneszerző, hegedűművész

4.

FRIED Alfred Hermann

Osztrák újságíró

4.

GALANDA Mikulas

Szlovák festő

4.

GHICA Ion

Román politikus, író

4.

HELLER Johann Florian

Osztrák patológus

4.

HEPBURN Audrey

Amerikai

KARAISZKAKISZ Goergiosz

Görög szabadsághős

4.

MATVEJEV Andrej

Orosz festő

4.

OSSIETZKY Carl von

Német publicista

4.

THENARD Louis Jacques báró

Francia kémikus

4.

UJ-AMSTERDAM - NEW YORK

Amerikai város

4.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

0000000000000000000000000000

ERHARD Ludwig

Német államférfi, közgazdász

George

filmszínésznő

4.

5.
5.

EUROPA TANACS
I. NAPOLEON Bonaparte

Francia államférfi, hadvezér

5.

MAWSON Douglas

Angol Délisark-kutató

5.

MONIUSZKO Stanislaw

Lengyel zeneszerző

5.

PRAGAl FELKELES
PUEBLAI GYÖZELEM

5.

1945.

5.

1862.

RADNOTI Miklós

Magyar

költő

RENDI GYULES FRANCIAORSZAGBAN 1789.
SAAVEDRA LAMAS Carlos

Argentin politikus, jogász

5.

5.
5.

SHEPARD Alan Barlett

Amerikai űrhajós, ellentengernagy

5.

SIEN KIEWICZ Hen ryk

Lengyel író

5.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

0000000000000000000000000000

BOUTS Dierick

Németalföldi festő

6.

CSEHSZLOVAK - SZOVJET EGYÜTTMU- KÖDESI SZERZODES 1970.

6.

GIANNINI Amadeo Peter

Amerikai bankár

6.

GRIGNARD Francois Auguste Victor

Francia szerves-kémikus

HUMBOLDT Alexander von báró

Német természettudós

KIRCHNER

Német

Ernst Ludwig

N

6.
6.

festő

6.
6.

LA MANCHE CSATORNA ALAGUTJA

EUROPA ALAGUT

MAETERLI NCK Maurice

Belga író

N

6.

MARTINSON Harry Edmund

Svéd költő, író

N

6.

MINDSZENTY József

Magyar római katolikus főpap

RAKOCZI SZABADSAGHARC

6.

1703.

6.

THOREAU Henry David

Amerikai író

6.

VIVES Juan Luis

Spanyol humanista

6.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 0000000000000000000000000000

BERZSENYI Dániel

Magyar költő

7.

CSAJKOVSZKIJ Pjotr Iljics

Orosz zeneszerző

7.

FERIHEGYI REPÜLOTER

Budapest

7.
7.

FOVAROSI NAGYCIRKUSZ
festő

7.

FRIEDRICH Ca sper David

Német

GIZELLA

Magyar királyné

7.

KEY Julian

Belga poszter-grafikus

7.

MILLER Oscar von

Német mérnök

7.

MÜNZER Thomas

Német evangélikus teológus

7.

TODD Robert Clow

Kanadai festő

7.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~

0000000000000000000000000000

ALTOMONTE Martin

Osztrák festő

8.

COLI Francois

Francia pilóta

8.

DUNANT Jean Henri

Svájci közéleti személyiség

HERNQUIST Peter

Svéd állatorvos

N

8.
8.

HIDALGO y COSTILLA Miguel

Mexikói római katolikus pap

LAVOISIER Antoine Laurent de

Francia kémikus

8.

LESAGE Alain - René

Francia író

8.

NUNGESSER Charles Eugene Jules M. Francia pilóta

8.

POMBAL Marques

Portugál államférfi

8.

SZEKELY Bertalan

Magyar festő

8.

SZENT VIANNEY Jean Marie Baptiste Francia pap

8.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG 0000000000000000000000000000
BECS

Ausztria fővárosa

BUXTEHUDE Dietrich

Német

II. VlLAGHABORU VEGE

zeneszerző, orgonista

1945.

9.
9.
9.

MORALES Luis de

Spanyol festő

9.

NASARJAN Stepan

Örmény író

9.

NSZK NATO TAGSAGA

9.

ORTEGA Y GASSET José

Spanyol filozófus

9.

PEARY Robert Edwin

Amerikai tengernagy, Sark-utazó

9.

9.

PRAGA FELSZABADULASA
SCHILLER Friedrich von

Német költő, író

9.

VI. MAGNUS Törvényhozó

Norvégia királya

9.

VOS Cornelis de

Flamand festő. Mükereskedő

9.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG 0000000000000000000000000000
AVILA Juan de

Spanyol egyházi szónok

10.

BARTH Karl

Svájci református teológus

10.

BLAIR Montgomery

Amerikai jogász

10.

CANKAR Ivan

Szlovén dráma- és regényíró

10.

HOKUSAI Katsushika

Japán festő, fametsző

10.

LIPTOSZENTMIKLOSI GYULES

10.

1848.

10.

MAGYAR LOVERSENYZES
ORSZAGOS MENTOSZOLGALAT

Magyarországon

10.

PAPAI PARIZ Ferenc

Magyar író, orvos

10.

PEREZ GALDOS Benito

Spanyol író

10.

STANLEY Henry Morton Sír

Amerikai Afrika-kutató, újságíró

10-

STODaLA Aurel Boreslav

Szlovák gépészmérnök

10.

TRANSZKONTINENTALIS VASUT 1869

10.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

AALTO Hugo Alvar Henrik

Finn építész, iparművész

11.

ASAM Cosmas Damian

Bajor főherceg

11.

BRAY Salomon de

Holland festő, építész

11.

DENFERT Pierre Marie Aristide

Francia ezredes

11.

ERZHERZOG Johann

Habsburg főherceg

11.

GRIS Juan

Spanyol festő

11.

GUERICKE Otto von

Német fizikus

ll.

HEWISH Antony

Angol rádiócsillagász

11.

KARMAN Tódor

Magy.szárm. amerikai fizikus

11.

MACKENZIE Alexander Sír

Kanadai felfedező

11.

Münchausen Karl Hieronymus von

Német katonatiszt

11.

NASH Paul

Angol festő

11.

Angol államférfi

ll.

Német zeneszerző

ll.

PIn William

idősebb

REGER Johann Baptist Joseph Max

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC 0000000000000000000000000000
BATSANYI János

Magyar költő

12.

BEUYS Joseph

Német szobrász

12.

BONTEMPELLI Massimo

Olasz regényíró

12.

ENGSTRÖM Albert

Svéd író,

FONSECA Hermes Rodrigez da

Brazil marsall

FOURNIER Alfred

Francia

LECORDAIRE Jean Baptiste Henri D.

Francia katolikus szerzetes

12.

LIEBIG Justus von báró

Német kémikus

12.

MANES Josef

Cseh festő

12.

MERMOZ Jean

Francia pilóta

12.

NIGHTINGALE Florenze

Angol betegápolónő

12.

SACHS Leonie Nelly

Svéd

SIRaNI Mario

Olasz festő

12.

TUPOUEV Alexej Andrejevics

Orosz repülőgép-tervező

12.

képzőművész

12.
12.

bőrgyógyász

írónő

N

12.

VERMEYLEN August

Flamand író

12.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

ASGEIRSSON Asgeir

Izlandi politikus

13.

BRAQUQ George

Francia festő

13.

DAUDET Alphonse

Francia író

13.

IX.Pius

Pápa

13.

JENDRASSIK György

Magyar gépészmérnök, feltaláló

13.

PAPANICOLAU George Nicole

Görög orvos, kutató

13.

SAFARIK Pavel Jozef

Szlovák nyelvész, irodalomtörténész

13.

SPALA Vácvlav

Cseh

festő

13.

WORM Ole

Dán orvos

13.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

BECHET Sidney

Amerikai jazzmuzsikus

14.

CARPEAUX Jean - Baptiste

Francia szobrász, festő

14.

CSEHSZLOVAKIA KOMMUNISTA

PARTJA

14.

HENSEL MENDELSSOHN Fanny

Német

IV.HENRIK Bourbon, Navarrai

Franciaország királya

14.

IV.KAROLY luxemburgi

Németország királya

14.

zongoraművész, zeneszerző

IZRAEL ÖNALLO ALLAM
KLEMPERER Otto

14.

14.
Német karmester

14.
14.

LEWIS ES CLARK FELDERITO UTJA
OWEN Robert

Angol társadalmi reformer

14.

STRINDBERG Johann August

Svéd író

14.

TUDJMAN Franjo

Horvát politikus

14.

VARSOl SZERZODES - KGST

1955.

14.

VIII. FRIGYES

Dán király

14.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

AARONSOHN Aran

Izraeli botanikus

15.
15.

AUSZTRIA FÜGGETLENSEGE
CUZA Alexandru

Román politikus

15.

DICKINSON Emily Elisabeth

Amerikai költőnő

15.

FLANAGAN Edward Joseph

Amerikai katolikus lelkész, pedagógus

15.

GAUDI y CORNET Antonio

Spanyol építész

15.

GRIGORESCU Nicolae Ion

Román festő

15.

KEPES KRONIKA

1358.

15.

MARATIA Carlo

Olasz festő

15.

NEMZETKÖZI TAVKÖZLESI UNIO

ITU

15.

RICCI Sebastiano

Olasz festő

15.

SCHNITZLER Arthur

Osztrák író

15.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 0000000000000000000000000000
CUYPERS Petrus Josephus Hubertus

Holland építész

16.

DALI Salvador

Spanyol festő

16.

GÜTERSLOCH Albert Paris

Osztrák író, újságíró

16.

MALINOVSKI Bronislaw

Angol kultúr-antropológus

16.

RANDOLPH Asa Philip

Amerikai polgárjogi harcos

16.

SEWARD William Henry

Amerikai államférfi

16.

TATIERSALL

16.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG 0000000000000000000000000000
festő

BOTIICELLI Sandro

Olasz

IRINYI János

Magyar vegíészmérnök

17.

JAY John

Amerikai államférfi

17.

JOLLlET Louis

Francia-kanadai felfedező, térképész

17.

KNEIPP Sebastian

Német katolikus pap, hydrológus

17.

KUKUCIN Martin

Szlovák író

17.

NILSSON Márta Birgit

Svéd énekesnő

17.

XIII. ALFONZ Habsburg-Lotharingiai

Spanyolország királya

17.

17.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

FABINI Eduardo

Uruguayi zeneszerző

18.

GROPIUS Walter

Német építész, iparművész

18.

HAWTHORNE Nathaniel

Amerikai regényíró

18,

II. JANOS PAL

Pápa

18.

II. MIKLOS Holstein-Gottorp

Orosz cár

18.

MAHLER Gustav

Osztrák zeneszerző. Karmester

18.

MONTECASSINO VISSZAFOGLALASA

18.

RUSSEL Bertrand Arthur William of

Angol filozófus, matematikus

18.

SNELLMAN Johan Vii heim

Finn író, bölcselő

18.

SZUVOROV Aleexandr Vasziljevics

Orosz hadvezér

18.

WIECHERT Ernst

Német író

18.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

DABROWSKA Maria

Lengyel írónö

19.

DLUGOSZ Jan

Lengyel történetíró, kanonok

19.

DUMONT Gabriel

Amerikai indián vezető

19.

HO CHI MINH

Vietnami politikus

19.

JILEMNICKY Peter

Szlovák ír

19.

JORDAENS Jacob

Flamand festő

19.

KORANYI Frigyes báró

Magyar belgygyász

19.

LOCKWOOD Belva Ann

Amerikai békeharcos, ügyvéd

19.

MELBA Nellie

Ausztrál énekesnő

19.

MEULEMANS Arthur-Jozef-Ludovicus

Belga zeneszerző

19.

PRINSTERER Groen van

Holland történetíró, államférfi

19.

SAINT - JEAN Idola

Kanadai

politikusnő

19.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

BALZAC Honore de

Francia regényíró

BUCHNER Eduard

Német biokémikus

20.
N

20.

BUDAPESTI ALLAT- ES NÖVENYKERT

20.

HOMESTEAD - TÖRVENY 1862.

20.

I: FElSZAL

Irak királya

20.

JANSA aNTON

Szlovén méh ész, tanár

20.

KOLUMBUSZ Kristóf

Itáliai szárm. Spanyol felfedező

20.

LA FAYETTE Marie Joseph Paul de

Francia politikus

20.

RIVADAVIA Bernardino

Argentin politikus

20.

SCHUMANn Clara Josephine

Német zongoraművész-, zeneszerzőnő

20.

SIKORSKI Wladyslaw Eugeniusz

Lengíúyel tábornok, politikus

20.

UNDSET Sigrid

Norvég írónő

20.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

CAMPANELLA Tommaso

Itáliai természet-filozófus

21.

ENDRESZ György

Magyar pilóta, óceán- és sportrepűlő

21.

GÖRGEY Artúr

Magyar honvédtábornok

21.

II. FÜLÖP

Spanyolország királya

21.

MARTINOVICS Ignác József

Magyar természettudós, politikus

21.

NEMZETKÖZI LABDARUGO SZÖVETS.

FIFA

21.

SAMUELSSON Bengt Ingerman

Svéd biokémikus

SECUNDINO Zuazo

Spanyol építész

21.

SEGALEN Victor Ambroise Dési ré

Francia író

21.

SZAHAROV Andrej Dimitrijevlcs

Orosz atomfizikus

ZAGOSKIN Lavrentij Alekszejevics

Orosz hajóskapitány, felfedező

N

N

21.

21.
21.

00000000000000000000000000~ 0000000000000000000000000000

BECHER Johannes Robert

Német koltő, író

22.

DIMITRESCU Stefan

Román festő

22.

GRÜNEWALD ISAAC

Svéd festő

22.

NERVAL Gerard de

Francia költő, író

22.

SZENT RITA Casciai

Itáliai szerzetesnő

22.

Wagner Wilhelm Richard

Német zeneszerző

22.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC. 0000000000000000000000000000
23.

DEL-KAROLINA SZÖVETSEGI ALLAM
DESGENETTES René-Nicolas Dufriche

Francia orvos

23.

ESPROCENDA Y DELGADO José de

Spanyol író, költő

23.

EXNER Wilhelm Franz

Osztrák mérnök

23.

FAIRBANKS Douglas

Amerikai filmszínész

23.

GUICCIARDINI Francesco

Itáliai történetíró, politikus

23.

IBSEN Henrik

Norvég író

23.

LAGERKVIST PÁR Fabian

Svéd író

LE - NAIN Louis

Francia festő

23.

Ligne Charles Joseph herceg

Osztrák diplomata, tábornagy

23.

N

23.

23.

NSZK MEGALAKULASA
PESNE Antoine

Francia festő

23.

RIPPL - RONAI József

Magyar festő

23.

OOOOOOOOOOOOOOOOooooOooooOoc. 0000000000000000000000000000

CARPENTER Malcolm

Amerikai űrrepülő

24.

DABROWSKI Jaroslaw

Lengyel forradalmár

24.

ELLINGTON Duke

Afroamerikai jazz-komponista

24.

GILBERTH Lillian Moller

Amerikai közgazdász

24.

SISMAN Mihail

Bolgár cár

24.

SOLOHOV Mihail Alexandrovics

Szovjet-orosz regényíró

SZAVRASZOV Alekszej Kondratyevics

Orosz festő

24.

VIKTORIA Alexandra

Nagí-Britannia és Irország királynője

24.

VLAD Ion

Román szobrász

24.

N

24.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO( 0000000000000000000000000000
ARGENTIN KÖZTARSASAG

NEMZETI ÜNNEPE

25.

BELLA Jan Lavoslav

Szlovák zeneszerző

25.

BURCKHARDT Jakob

Svájci történész

25.

CASTELAR y RIPOLL Emilio

Spanyol író, politikus

25.

D'ESPEREY Louis FElix Marie Francois

Francia marsall

25.

DOLCI Carlo

Olasz festő

25.

HABIB Phillip Charles

Amerikai diplomata

25.

HOLST Gustav

Angol zeneszerző

25.

l. MIESZKO

Lengyel herceg

25.

NESTROY Johann Nepomuk

Osztrák drámaíró, színész. Színigazgató

25.

TITO Joszip Broz

Jugoszláv államférfi

25.

OOOOOOOOOOOOO~OOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

.

ABDEL KADER AI-Dzsazáiri

Algériai hadvezér, arab emír

26.

CHAMPAIGNE Philippe de

Francia festő

26.

GALLEN - KALLELA Akseli Valdemar

Finn festő

26.

MAGYAR - SZOVJET KÖZÖS URREPÜ- LES

26.

McKENZIE Robert Tait

Kanadai orvos, szobrász

26.

NAGELI Hans Georg

Svájci zenepedagógus, zeneszerző

26.

OXLEY John Joseph Molesworth

Angol földmérő mérnök, felfedező

26.

PALACKY Frantisek

Cseh politikus, történész

26.

VARNHAGEN von ENSE Rahel

Német írónő

26.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~ 0000000000000000000000000000

CARPENTER Malcolm

Amerikai űrrepülő

24.

DABROWSKI Jaroslaw

Lengyel forradalmár

24.

ELLINGTON Duke

Afroamerikai jazz-komponista

24.

GILBERTH Lillian Moller

Amerikai közgazdász

24.

SISMAN Mihail

Bolgár cár

24.

SOLOHOV Mihail Alexandrovics

Szovjet-orosz regényíró

SZAVRASZOV Alekszej Kondratyevics

Orosz festő

24.

VIKTORIA Alexandra

Nagí-Britannia és lrország királynője

24.

VLAD Ion

Romá n szobrász

24.

N

24.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO~0000000000000000000000000000

ARGENTIN KÖZTARSASAG

NEMZETI ÜNNEPE

25.

BELLA Jan Lavoslav

Szlovák zeneszerző

25.

BURCKHARDT Jakob

Svájci történész

25.

CASTELAR y RIPOLL Emilio

Spanyol író, politikus

25.

D'ESPEREY Louis FElix Marie Francois

Francia marsall

25.

DOLCI Carlo

Olasz festő

25.

HABIB Phillip Charles

Amerikai diplomata

25.

HOLST Gustav

Angol zeneszerző

25.

r. MIESZKO

Lengyel herceg

25.

NESTROY Johann Nepomuk

Osztrák drámaíró, színész. Színigazgató

25.

TITO Joszip Broz

Jugoszláv államférfi

25.

000000000000000000000000000~0000000000000000000000000000

.

ABDEL KADER AI-Dzsazáiri

Algériai hadvezér, arab emír

26.

CHAMPAIGNE Philippe de

Francia festő

26.

GALLEN - KALLELA Akseli Valdemar

Finn festő

26.

MAGYAR - SZOVJET KÖZÖS URREPÜ-

LES

26.

McKENZIE Robert Tait

Kanadai orvos, szobrász

26.

NAGELI Hans Georg

Svájci zenepedagógus, zeneszerző

26.

OXLEY John Joseph Molesworth

Angol

PALACKY Frantisek

Cseh politikus, történész

26.

VARNHAGEN von ENSE Rahel

Német írónő

26.

földmérő

mérnök,

felfedező

OOOOOOOOOOOOOooOOOooOooooOOG 0000000000000000000000000000

26.

DUNKERQUE

Francia város

27.

ESZE Tamár

Kuruc brigadéros

27.

GLOMBITZA Günter

Német

GÜRSEL Cemal

Török tábornok, államférfi

27.

HEHRU Jawaharlal

Indiai politikus

27.

HOWE Julia Ward

Amerikai írónő

27.

HUMPHREY Hubert Horatio

Amerikai politikus

27.

l. SIMEON

Bolgár fejedelem

27.

KALVIN János

Francia-svájci valfásreformátor

27.

KUBIs Jan és GABCIK Josef

Cseh merénylők

27.

MIRa Gabriel

Spanyol író

27.

SANTIC Aleksa

Szerb költő

27.

VAJDA János

Magyar költő

27.

Nagy

festő

27.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOG 0000000000000000000000000000
BENES Eduard

Csehszlovák cseh államférfi

28.

CALAME Alexandre

Svájci festő

28.

EBSTER Noah

Amerikai nyelvész

28

MOZART Leopold Johann Georg

Német zeneszerző

28.

PICKFORD Mary

Amerikai filmszínésznő

28.
28.

TOURVILLE Anne Hilarion de Contentin Francia admirális
WHITE Patrick Victor Martindale

Ausztrál író

N

28
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ALBENIZ Isaac Manuel Fra ncisco

Spanyol

zeneszerző, zongoraművész

29.

DIAZ Bartholomeu

Portugűl

tengerész

29.

GANDHI Radzsiv

Indiai politikus

29.

GOLDBERG Lea

Izráeli költőnő

29.

HONECKER Erich

Német politikus

29.

LAKTYIONOV Alekszandr Ivanovics

Szovjet festő

29.

LAMBERT George Washington

Ausztrál

festő

29.

MAKART Hans

Osztrák festő

29.

MOUNT EVEREST vagy CSOMOLUNGM,ll

29.

NEMZETKÖZI GYERMEKNAP

29.

RHODE - ISLAND SZÖVETSEGI ALLAM

29.
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BALASSI Bálint

Magyar

költő

30.

BOUCHER Francois

Francia festő

30.

COMEDIE - FRAN<;OISE

30.

FAY András

Magyar politikus, író

30.

Gentile Giovanni

Olasz filozófus, politikus

30.

III. SZENT FERDINAND

Kaszília királyA

30.

MIGNARD Pierre

FranCia

NAZOR Vladimir

Horvát író

PASZTERNAK Borisz Leonyidovics

Szovjet-orosz író, költő

SLAVIK Josef

Cseh hegedűművész

30.

SZENT JOHANNA Jeanne D'ARC

Francia nemzeti hős

30.

VOLTAIRE

Francia író, filozófus

30.

festő

30.
30.
N

30.
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TINTORETTO

Olasz festő

UTAMARO Kitagava

Japán

KLIC Karl

Cseh karikatúrista

31.

HERWEGH Georg

Német költő

31.

HAMBURGER Jenő

Magyar orvos, politikus

31.

WHITMAN Walt

Amerikai költő

31.

STAFF Leopold

Lengyel költő

31.

II. ULASZLO Jagelló

Lengyelország királya

31.

ZOLYOMI Bálint

Magyar botanikus

31.

JELOVSEK Francisek

Szlovén festő

31.

XI. PIUS

Pápa

31.

ALBRECHT Be rtY

Francia ellenálló

31.

III. RAINIER

Monacói herceg

31.

festő, fametsző

31.
31.

MÁJUS

1.

A XIX.század végétől a munka ünnepe. Az
Amerikai Munkaszövetség 1888-ban felhívást
tett közzé, hogy az 1886.május l-én
lezajlott véres összecsapásokba torkolló, majd
négy anarchista kivégzésével végződő chicagói
munkásdemonmstráció emlékére, nemzetközi
tüntetéseket szervezzenek. A javaslatot átvéve,
EMHN'-IK-Ha-HM-o-KP-ATI""A"'
401.. Párizsban 1889-ben a II.Internacionálé alakuló
kongresszusa, 1890.május l-re a nyolcórás
munkanap bevezetését követelő felvonulások szerverzését
indítványozta minden országban, a chicágói munkások tömegtüntetésének emlékére pedig ezt a napot nemzetközi üneppé avatta. A május 1.
meg ünneplése az 1890-es évektől fokozatosan elterjedt, az Lvilágháború után több
országban állami munkaszüneti nappá nyilvánították. Magyarországon 1890-1914
között tartott ünnepségeken a munkásság politikai jogaiért és a nyolcórás
munkaidőért emeltek szót. 1914-17 között hatóságilag tiltották május elseje
megünneplését. 1945-től Magyarországon is hivatalos munkaszüneti nap. (Larousse
1992.2k.787 o., MNL.12k.572 o.)

GÁRDOS MARISKA *1885.MÁJUS 1. - +1973.JANUÁR
Magyar író,újságíró. A Magyar Munkásnő Egyesület egyik
alapítója 1903-ban, és a magyarországi szociáldemokrata
nőmozgalom egyik vezetője volt.1905-től a Nőmunkás-t
szerkesztette.
Fiatalon
bekapcsolódott
a
kereskedelmi
alkalmazottak szervezésébe is. Részt vett az 1918-19-es
forradalmi mozgalmakban. A Tanácsköztársaság bukása után
emigrált, 1931-ben tért haza. Az 5ZDP-on belüli "balos"
magatartása miatt többször perbefogták, letartóztatták. Az
1945 után a Magyar Kommunista Párt tagja lett és nőmozgalom
szervezője let6t. (Új Magy.L.1960.3k.20 o.)

GAIUS AURÉUUS VALERIUS DIOCLETIANUS *239. - +313.
Római császár 284-től 305-ig. Apja felszabadított rabszolga volt. A születési helye
alapján Dioclesnek nevezték. A Diocletianus nevet császárrá választása után vette fel.
Egyszerű katona volt, de tehetsége és kitartása folytán Marcus Aurelius Carus római
császsár (ur.282-283) főtisztjévé emelkedett. A császár elleni merénylet után
megölte Apert, a császár gyilkosát és a hadsereg császárrá kiáltotta ki. 285 végétől
hatalmát megosztotta volt bajtársával Marcus Aurelius Valerius
Maximiánusszal (+310L akit caesarrá nevezett ki, ő maga az
augustusi címet használta. 286-ban Maximianust augustusként
társcsászárrá emelte, és Keleten ő maga, Nyugaton Maximianus
uralkodott. 293-ban mindketten maguk mellé vettek egy-egy
caesart, Diocletianus Galeriust, Maximianus Constantinus Chlorust.
Az így létrejött négyes uralom - tetrarchia - biztosította a hatalom
folytonosságát és a katonai feladatok jobb elosztását. 297-ben
hozzálátott a birodalom belső újjászervezéséhez. Nagy jelentőségű
volt a közigazgatásban végrehajtott sokirányú intézkedése. Rendbehozta a
pénzügyeket, hatalmas építkezéseket rendelt el, különválasztotta a polgári és katonai
közigazgatást. Ellenszenvvel viseltetett, mint tősgyökeres pogánya manicheusok
ellen, ezért 303-4-ben megindította a keresztényüldüzést. A birodalom határainak és
új rendjének megszilárdítása után, 305.május l-én Maximianusszal együtt,
váratlanul lemondott császári méltóságáról és átadta a trónt a két caesarnak. Élete
hátralévő éveit a Spalatóban emeltetett hatalmas palotájában töltötte. (Larouse
1991.1k.602 o., MNL.6k.617 o.)

ADAM

SCHAll

VON

BELL

*1591.MÁJUS 1. - +1666.AUGUSZTUS

15.
Német származású jezsuita misszionanus és csillagász.
1622-ben érkezett Kínába, ahol a Tang Jo-Wang nevet
~
vette fel. Az akkor uralkodó Ching-dinasztia első
e
~
császárának
Abahaj-nak
(ur.1626-1643)
lett
első
~
tanácsadója.
Tudását
nagyon
hamar
elismerték
és
a
:s
; 140
tanácsadói tisztsége mellett a Császári Csillagászati
ADAM CHALL
~
Társaság vezetőjévé is kinevezték. 1650-ben császári
engedéllyel templomot építtetett és a katolikus szertartáson
- a szentmisén - a császár is több alkalommal megjelent. (Kanadai L.)
I

BÁRÓ EHRENFRIED GÜNTHER HÜNEFElD *1892.MÁJUS 1. +1929.FEBRUÁR 5.
Német óceánrepülő. Három pilóta - Hermann Kőhl, báró
Hünefeld és James C.Fritzmaurice - sikerrel hajtotta végre
első
kelet-nyugati
irányú
1928.április
13-án
az
óceánrepülést az Atlanti-óceán felett. Április 12-én reggel 6
óra 38 perckor startoltak aBremen nevű egymotoros
Junkers géppel Írországból. Több mint 35 órás repülőút és
6.750 km megtétele után április 13-án délben landoltak ÚjFundland és Labrador közti Greenly Islandon. CA XX.század
Kr.1994.)

ANTONIN DVORÁK *1841.5ZEPTEMBER 8. - +1904.MÁJUS 1.
Cseh
zeneszerző.
1857-59 között a prágai
zeneiskolában orgonát, zeneelmételet és éneket
tanult. Ugyanakkor brácsásként 1866-71 között a
prágai Ideiglenes Színház Bedrich Smetana (lásd
lIL2.) vezette zenekarában megismerte Liszt Ferenc
(lásd X.22.), Wilhelm Richard Wagner (lásd V.22.) és
Robert Alexander Schumann (lásd VII.29.) műveit.
Első kompoziciói, mint két szimfónia, két opera,
da/ok és kamarazene, stílusban követik e példákat.
Első zeneszerzői sikerét 1873-ban aratta a Hymnus
című kantátával. 1874-77 között a prágai Szent Adalbert-templom orgonistája volt. Az
1875-78-as éveket ösztöndíjjal Bécsben töltötte. 1878-ban a Simrock cég kiadta Szláv
táncok című zongoramúveit és op.32-es da/ait. Művei egyre önállóbb zenei nyelvről
tanuskodnak, amelyben a klasszikus modellekhez igazodó formálás, a cseh-morva
folklór elemivel ötvöződik. 1884-ben meghívást kapott a londoni filharmónikusoktól,
saját műveinek dirigálására.
utak
és
Ezt
további
meghívások követtek. 1890ben a cambridgei egyetem,
1891-ben pedig a prágai
Károly-egyetem díszdoktorává
avatták. 1891-1904 között a
prágai konzervatórium zeneszerzés tanára, majd 1901-től igazgatója is volt. 1900-ban volt legsikeresebb
operájának a Ruszalka-nak a prágai premierje. Kompozícióinak legsikeresebb előadói
Hans Guido von Bülov (*1830-+1894), Hans Richter (*1843-+1916), Joachim József
(*1831-+ 1907) voltak. Elete utolsó éveiben elsősorban szimfónikus kö/teményeket és
operákat írt. Ezek a művek impresszionista stílusjegyeket viselnek. Kompozíció;
Smetana művei mellett a modern cseh zene alapjai, melyet tanítványai fejlesztettek
tovább. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.479 o., MNL.6k.882 o.)

EMIL HUGO AlFVÉN *1872.MÁJUS 1. - +196ü.MÁJU5 8.
Svéd zeneszerzŐ és karmester. 1887-91 között Stockholmban,
Németországban, Franciaországban és Belgiumban tanult. 1910-39
között az uppsalai egyetem zenei~azgatója, 1947-ig pedig az
egyetemi énekkar dirigense volt. Elete során többek között öt
szimfóniát, szimfónikus kö/teményeket, rapszódiákat, kantátákat,
kamaraműveket, zongoraműveket, da/okat alkotott. Zenéje a
posztromantikához kötődik. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.36 o.,
MNL.-lk.485 o.)

IFJ. SZENT JAKAB
Jeruzsálem első püspöke. Alfeusnak és Máriának - Szűz Mária
rokonának - fia, ezért az Úr testvérének is nevezik. Kortársai
"igaz" melléknévvel tisztelték meg. A 12 apostol egyike.
Hittérítő munkája nyomán a kereszténység jelentősen hódított a
zsidók között, ezért Ananus főpap bujtogatására a templom
tetejéről letaszították. Ünnepe május l-én van. Akalaposok
és a szatócsok védőszentje. (Révai N1.10k.746 o., MNL.l0k.144
o.)

JACOB GABRIEL MŰLLER MOLLINAROLO *1721 KÖRŰL +1780.MÁJUS 1.
Osztrák szobrász. 1757-től az akadémia tanára, Georg Raphael
Donner (*1693-+1741) tanítványa volt. Késő-rokokó stílusú művei
a különböző templomokat, kastélyokat díszítik. Így a Wien erNeustadt-i dóm főoltára és a győri székesegyház Szent István és
Szent László mellékoltárának domborművei 1770-7S-ből. A
Apollót
és
Diánat
ábrázoló
1764-ben
készült
Minervát,
domborművei, korábban
a Liechtenstein család ebergassingi
kastélyának hídját díszítették. A szobrok 1788-ban elvesztek, majd
előkerülésük és restaurálásuk után, ma a liechtensteini Múzeum
bejáratánál láthatók. Ismert még Venus és Amor szoborcsoportja i
is. (Műv.L.1967.3k.362 o., Internet:http://www.stadtmuseum., wrn.
atje ..... , liechtensteinmuseum.atjen ...... u)

JAMES CLAIRENCE MANGAN

* 1803.MÁJUS 1. - + 1849.JÚNIUS 20.

Ír költő. Egy szegény kereskedő fiaként született. Tanulmányait egy jezsuita iskolában
kezdte, ott szerezte alapvető ismereteit a latin, spanyol, francia és olasz nyelv
területén, majd 15 éves koráig különböző iskolákba járt. Szegénysorsú családjának
támogatása érdekében állandó anyagi gondokkal kellett megküzdenie. Így már 15
éves korától egy ügyvédi irodában kényszerült tisztviselői munkát vállalni. Később az
Ír Térképészeti Ügynökség nél, majd dublini egyetemi magazinnál másoló hivatalnokként dolgozott. Verseit 1818-ban publikálták először. 1920-ban
egészítette ki nevét a Clairence keresztnévvel. 1830-tól az autodidakta
módon tanult nyelvtudásával németből verseket fordított. Írásait 1834től a Dublini Egyetemi Magazin és több ír napilap és folyóirat is közölte.
1840-től már török, perzsa, arab nyelvből is fordított. Az 1845-től
1851-ig tartó írországi Nagy Éhínség hatására írt versei erős
nacionalizmust fejeznek ki. A nehéz megélhetési problémák, magányossága, depressziója, irracionális szorongásai alkoholistává és drogfüggővé tették.
Elgyengülve a nyomortól, éhezéstől és az alkoholtól, kolerában megbetegedett és
1849. június 20-án Dublinban halt meg. A XIX .. század egyik legnagyobb költőjének
tartják. Igen termékeny író volt, aki a költészet minden ágát gyakorolta, csak
meglehetősen rapszódikusnak látszó időközökkel (Britannica 2001., Internet:http://
en.wikipedia.orgjwikijJames
, irishcultureandcustoms.comj
, epa.oszk.huj
00400j
)

ALFRED DE MUSSET *1810.DECEMBER ll. - +1857.MÁJUS 2.
Francia író. Jómódú, irodalomkedvelő családból származott. 1828-ban
bemutatták Victor Hugo (lásd 11.26.) romantikus körének, és miután
bebocsátást nyert a Charles
Nodier (*1780-+1844)
körül
csoportosuló írók körébe is, a Spanyol és olasz mesék című kötetével
vált ismertté. Művének parodizáló hangja a megrögzött romantikusok
ellenszenvét eredményezte. Drámakísérlete is megbukott. Újabb
színműveit csak olvasásra szánta. 1833-ban rövid, viharos kapcsolata
George Sand francia írónővel (*1804-+1876)1 feldúlta életét. Erről
szól A század gyermekének vallomása és a Vallomás című önéletrajzi
regénye. Megörökítette nemzedékének fölöslegességérzetét, a
romantikus tettvágy és a hétköznapok ellentmondásait. Verseinek tanúsága szerint a fájdalom kultuszában talált vigaszra. Kiapadhatatlan tehetsége a
búskomorság éveinek költői ötleteiben is tetten érhető, akárcsak drámáiban, valamint
a romantikáról írt szatíráiban. (Larousse 1992.2k.992 o., MNL.13k.387 o.)

GOTIFRIED BENN

* 1886.MÁJUS 2. - + 1956.JÚUUS 7.

Német költő. Lelkészcsaládból származott. Teológiát végzett, majd
orvosi diplomát szerzet. 1917-tőlk, bőrgyógyász szakorvos volt
Berlinben. 1935-től katonaorvos volt Hannowerben. 1933-ban hitet
tett a nemzetiszocializmus mellett, de rövid idő után kiábrándult. Ez
a
kiábrándulása váltotta ki belső emigráCióját, a nihiibe
menekülést. 1937-ben műveit természetellenesnek minősítették,
kizárták az írói kamarából, és csak a II.világháború után
publikálhatott újra .. Korai művein az expresszionizmus és Friedrich
Wilhelm Nietzsche német filozófus (*1844-+1900) hatása érződik. A
befelé forduló, mindenfajta elkötelezettségtől, a történelemtől távoltartó magatartás dokumentuma A líra problémái című 1951-ben írt esszéje. Kizárólag
irodalmi munkásságának csak élete utolsó évtizedében élt Nyugat-Berlinben.
(Világir.KisencikI.1976.1k.122 o.,Larousse 1991.k.298 o., MNL.3k.620 o.)

CARL MICHAEL ZIEHRER *1843.MÁJUS 2. - +1922.NOVEMBER 14.
Osztrák operettszerző és karmester. Simon
Sechter (*1788-+1867)tanítványa volt. 1893-ig
katonakarmester, majd zenekarával koncerteket
adott. Utóbb a román király udvari karmestere
volt, 1908-ban pedig a császári-királYi udvar
báligazgatójává nevezték ki. A jellegzetes bécsi
tánczene utolsó képviselője volt. Mintegy 600
zenekari indulón és táncon kívül 220prettet írt
Bécs számára. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.714
o.)

THEODOR HERZL *1860.MÁJUS 2. - +1904.JÚUUS 3.
Magyar születésű zsidó író,
Gyermekkorát
újságíró.
Pesten töltötte, családja 1878A
ban költözött Bécsbe. 1844ZSIDO U.A I
ben jogi diplomát szerzett, de
IIrnl rh.dar
szakmáját
soha
nem
18.0- ....
gyakorolta, újságíró lett. Egy
ideig a Wiener Allgemeine
Zeitungnál dolgozott, 1891-től
haláláig a Neue Freie Press e
párlzsllevelezője,
később a lap tárcarovatának szerkesztője volt.
l89l-ben
Franciaországban és Ausztriában megnyilvánuló sokkoló antiszemitizmus és annak
esszenciáját mutató Dreyfus-per nyomán vált cionistává. A megoldást egy önálló zsidó
állam létrehozásában látta. Így lett a politikai cionizmus úttörője. A cionista
mozgalmat 1896-ban A zsidó áJ/am című művével indította el. Lankadatlanul tárgyalt
és írt, utazott Európa-szerte és küzdött a zsidó állam megteremtéséért. 1897-ben az
általa alapított Die Welt című lap hasábjain
fejtette
ki
nézeteit.
1897.augusztusban
az
I.Cionista
Bázelben
összehívta
Kongresszust, melynek elnöke volt. Ennek a
kongresszusnak a nyomán alakult meg a
Cionista Világszövetség. Tárgyalt II.Vilmos
német császárral (ur.1888-l918), II.Abdul
Hamid szultánnal (ur.1867-l909), az orosz cár
minisztereivel, az angol kormánnyal, az olasz királlyal és magával a pápával, hogy
megnyerje őket a zsidó állam ügyének. Eközben folytatta írói, újságírói
tevékenységét. Színműveket, regényt, tá reá kat írt. Utópisztikus regényben - Ősi föld új ország - láttatta zsidó államot Palesztina földjén. Sírja Jeruzsálem egyik, utóbb róla
elnevezett hegyén található. (Larousse 1992.2k.97.0.,Révai N1.10k.15 o.,Az emberiség
Kr.1994., MNL.9k.4l7 o.)
_........"'~~V'\
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MILLENNIUMI FÖLDALATTI VASÚT
l894.januárjában már javában készült az ország a
millennium megünneplésére és a nagyszabású kiállításra,
amikor a nagyszámú látogatók szállitásának megoldására
javaslatot tett a Budapesti Villamos Vasút és a Budapesti
Közúti Vaspálya társaság. A vasút megépítésére 20 hónap
~AGYf\RORSZÁG
állt rendelkezésre. 1861-ben épült meg az első európai
földalatti vasút Londonban, a második Budapesten, melynek
bejáratása 1896.április ll-én kezdődött és 1896.május 2-án adtak át a
forgalomnak 20 motorkocsival 3,65 km hosszban. Az elkészült létesítményt I.Ferencz
József király (lásd XI.21.) adta át annak "királyi kocsiján" és azt megtekintvén
"legkegyelmesebben megengedte", hogya vasút az ő nevét viselje. (Révai NI.7.k.754
o"Az emberiség Kr.1994., Magyar Nemzet 1996.IV., MNL.13k.148 o.)

VASFÜGGÖNY
Az egykori szocialista országok nyugati határán a szabad
közlekedés, érintkezés meggátolására létesitett, szigorúa n
őrzött és műszakilag is megerősített drótakadályt elsőként Magyarország tette átjárhatóvá a nyitás- és
reformpolitika során. 1989.május 2-án az
osztrák
határon
megkezdték
a
lF megfigyelőállások és a szöges-drót-akadály
lebontását. Eltávolították a határzárakat és az
elektromos riasztóberendezéseket a 350 km
hosszú osztrák-magyar határszakaszon. A nyílt
határ nem csak a magyarok, hanem a keleti tömb országaiból jövő látogatók számára
is átjárhatóvá vált. A vasfüggőny teljes eltávolításáról a későbbiekben november 9-én
emlékeztek meg.(Larousse 1993.3k.l037 o., A XX.század Kr.1994., MNL.18k.251 o.)

JÁKI BENCÉS APÁTSÁGI - TEMPLOM
Ják, magyarországi község Vas megyében, az
Alpok alján, az osztrák-magyar határ közelében,
Sombathelytől délre. Az
apátság
alapitója
a
Vercellini nemzetségből
v, aló Jáki Nagy Márton
gróf volt a XIII.század
elején. 1256.május 2án szentelte fel az
apátság;
templomot
Omode győri püspök. A
török uralom alatt a lángok martaléka lett és 1745-ben Erdődy Gábor gróf - a jáki
apát - épittette fel. A modern restaurálás Schulek Frigyes (lásd XI.19.) tervei alapján,
Gyalus L. vewzetésével történt 1896-1904 között. Alapformája a jellegzetes
Magyarországon kialakult háromhajós bazilika, kereszthajó nélkül, urasági karzattal,
nyugati főhomlokzatán nagyméretű toronypárral. A tornyok közötti oromzatot
ikerablakok és egyszerű rózsaablak töri át. Az apszisok félkörives záródásúak. Építési
tervét többször változtatták. Az első szakaszban szentélynégyzetet épitettek, gazdag
keresztboltozatot terveztek. Ennek hordására a pillérkötegek el is készültek. Az
oszlopfejek a késő román épületszobrászat legszebb alkotásai közé tartoznak.
Kiemelkedő szépségű a nyugati igen gazdagon díszített főkapu, háromszögű
oromzattal lezárt épitménybe foglalva. A rézsűs kapu oszlopait és pillérsarkait
nagyrészt geometrikus, finom technikájú diszítés borítja. A kapuépitmény
háromszögletű oromzatát
a hazai román stilusú monumentális szobrászat
legjelentősebb alkotásai diszitik. Középen Krisztus, két oldalán lépcsőzetesen tíz
apostol (kettő a tornyok homlokzatára került) életnagyságú szobra. A templom
belsejét XIII.századbeli freskók diszitik. (Műv.L.1966.2 k.490 o.,Révai NI.10 k.745 o.,
MNL.10k.)

SZENT ANTONIUS *1389. - +1459.MÁJUS 2.
A Domonkosok rendjébe lépett, több kolostor
priorja volt. 1446-ban firenzei érsekké nevezték
ki. 1523-ban iktatták a szentek sorába. (Révai
N1.1k.706 o.)

JAN STURSA

*1880.MÁJUS 15 .. - +1925.MÁJUS 2.

Cseh szobrász, festő és grafikus. Prágában Jo?ef Vaclav Mysibeknél
(lásd VI.2.) tanult. 1904-ben Párizsban, 1907-ben Olaszországban
dolgozott. 1908-ban Mysibek asszisztense lett. A Művészeti
Akadémia tanára volt 1916-tól. A XX.századi cseh szobrászat egyik
vezető képviSelője volt,
főként bronzszobrai
kiemelkedőek.
Műveiben a nemzeti jelleg és a formálókészség szerencsés módon
egyesült. Férfi-aktjain bonyolult mozgásformákat, mozdulatokat
örökített meg virtuóz módon. A harmónikus és kiegyensúlyozott
leány- és asszony-aktajiban a természetből kiinduló lírai felfogása
nyilvánul meg. Jelentősebb alkotásai: a Serdülés, Melankolikus leány, Prima vera,
Pihenő táncosnő, Az ég és föld ajándékai, A sebesü.lt stb. (Műv.L.4k.367 o.,
MNL.16k.311 o.)

MILLENIUM

A HONFOGLALÁS EZEREVES ÉVFORDULÓJA

A Magyar Tudományos Akadémia történeti
bizottsága szakvéleményében a honfoglalás
és államalapítás idejét 888-900 közötti
évekre tette. Az ünnepségek időpontját
kormánydöntés határozta meg. Az 1892.évi
II.törvénycikk
1895-re
írta
elő
egy
Budapesten tartandó országos nemzeti
kiállítás megrendezését. Világossá vált
azonban, hogy az elvégzendő munkák ekkorra nem fejeződnek be, ezért az
országgyűlés
az 1893.évi III.törvénycikkel 1896-ra halasztotta amillenium
meg ünneplését. Budapesten a Városligetben felépített kiállítás megnyitására a
királyi pár - I. Ferenc József császár (lásd XI.21.) és felesége Erzsébet (lásd IX.10.)
- és kísérete jelenlétében került sor 1896.május 2-án. Az október 31-i zárásig
2,928.946 napijegyes látogató tekintette meg a kiállítást. Május 3-án a királyi
család és a külföldi képviseletek jelenlétében ünnepélyes hálaadó Istentisztelet volt
a budavári koronázó templomban. Az ünnepek fénypontja volt a koronázás
évfordulóján - június 8-án - rendezett hódoló menet. Az ország összes
törvényhatóságaitól küldött díszes bandériumok kiséretében a Szent Koronát az új
országháznak akkorra elkészült kupolacsarnokába vitték és itt a törvényhozás két
háza együttes díszülést tartott. - A milleniumra Budapesten számos középületet
emeltek, mint pl. a Vígszinházat, a Műcsarnokot, az Iparművészeti Múzeumot, a
földalatti vasutat, a Kuria épületét stb. Az Andrássy út végén felállított emlékmű is
elkészült és az országban még 7 helyen külön emlékműveket állítottak fel az
államalapítás 1.000 éves évfordulója alkalmából. Igy 1896. év folyamán nagy
ünnepségek között avatták fel Pusztaszeren, Munkácson, Pannonhalmán, Zoborhegyen - Nyitra mellett - , Dévényben, Brassó fölött a Cenk-hegyen és Zimonyban
az emlékműveket. Országszerte nagy ünnepségek zajlottak maradandó alkotások
és jótékony célú intézmények alapításával. 2000.augusztus 20. és 2001.augusztus
20. között rendezvénysorozattal ünnepelte az ország Szent István király
meggkoronázásának 1.000-ik évfordulóját. (MNL.13k.148 o., Révai N1.13k.768 o.)

IUA IUICS MECSNYIKOV

* 1845.MÁJUS 3. - + 1916.JÚUUS

2.

Orosz zoológus, mikrobiológus és immunológus.
Még liceumi hallgató korában látogatta a harkovi
egyetem előadásait, majd be is iratkozott, és ott
7S ....
szerzett
1864-ben
diplomát.
1864-ben
Helgolandban a tenegeri állatvilágot tanulmányozés
eredményeiről
a
természettudós
ta
kongresszuson be is számolt. Agiesseni
laboratóriumba kapott meghívásnak eleget téve,
néhány
év
múlva,
1870-ben
visszatért n.!/P".m""",,,,,,,,,,.,,,,....
Oroszországba, és az Odesszai Egyetemen ~"M""",,,
''''191.
álattant és összehasonlító szervezettant tanított.
Labilis egészségű, rossz idegzetű, nyugtalan ember volt, mégis mindig visszatért
tudományos problémáihoz. 1882-ben Messinában rendezett be magának laboratóriumot, bizonyos fertőző betegségek megfékezésével kapcsolatos
kisérleteihez. Itt fedezte fel, hogy az állatok szervezetében amőba
szerű testek találhatók, melyek az idegen
testeket, pl. a baktériumokat bekebelezik. A
sejteket fagocitáknak nevezte el. Ez a jelenség
az
immunológia
fagocitózis
néven
tudományának egyik alaptétele. Kutatásai
nyomán hívta meg Louis Pasteur (lásd XII.27.)
Párizsba, ahol a Pasteur Intézet igazgatója volt
1895-1916 között. Itt kizárólag mikrobiológiai
kutatásokat folytatott. foglalkozott még az öregedés problémáival és anyagcserefolyamatok kutásával is. Elméleti megállapításai és eredményei szinte minden
területen korszakalkotóak voltak. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1908ban kapta, megosztva Paul Ehrlich-hel (lásd III.14.) "az immunitás terén végzett
munkáinak elismeréseként". (Nobel-díjasok Kis1.1985.499 o., MNL.12k.841 o.)
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TÜRR ISTVÁN *1825.AUGUSZTUS 11. - +1908.MÁJUS 3.
Magyar tábornok, politikus. 1842-től a császári hadseregben,
Lombardiában szolgált, ahol 1849-ben átálIt az osztrákok ellen
harcoló piemonti hadsereghez, amelyben az általa szervezett
magyar légió parancsnoka lett. A novarai vereség után Badenbe
menekült, ahol részt vett a forradalomban. Ezt követően többnyire
Svájcban .és Piemontban élt. 1853-ban a sikertelenül végződött
milánói felkelés egyik szervezője volt. A krimi háború idején 185356 között török, majd angol szolgálatban állt. Bukarestben a
megszálló osztrák hatóságok letartóztatták és hadbíróság elé
állították, de az angol kormány közbenjárására a halálos ítéletet
örökös száműzetésre változtatták. 1859-ben Guiseppe Garibaldi (lásd VBI.2.)
seregében harcolt az osztrákok ellen, 1860-ban Garibaldi seregének főfelügye/ője és
tábornoka lett. Nápoly elfoglalása után Garibaldi, a város katonai és politikai
kormányzójává nevezte ki, rangját az olasz kormány megerősítette. 1866-ban
Poroszországban tárgyalt a Magyar Légió felállításáról. Az 1867-es kiegyezés után
hazatért, 1868-69-ben egy porosz ellenes koalíció létrejhozását kívánta elérni. Az
1870-71-es porosz-francia háború után a gazdasági életben igyekezett érvényesülni.
Számos csatornázás i és vízügyi vállalkozást kezdeményezett. Nevéhez fűzödik a
ferenc-csatorna továbbépítése és a Korinthoszi-csatorna építésének megkezdése.
(Larousse 1994.3k.959 o., MNL.17k.831 o.)

NICCOLO BERNARDO Dl MACHIAVELLI *1469.MÁJUS 3. +1527.JÚNIUS 22.
Itáliai filozófus, író és politikus. Titkári minőségben a firenzei
köztársaság szolgálatában állt 1498-ban. Különféle diplomáciai küldetéseket teljesített Itáliában, Franciaországban és Németországban. lS12-ben, amikor
a Mediciek megdöntötték a köztársaságot,
rá száműzetés várt. 1513-ban megírta
leghíresebb művét A fejedelem címmel,
amely
csak
halála
után,
1532-ben
jelenhetett meg. Az 1520-ig tartó kényszerű
visszavonulása idején írta műveinek jelentős részét. Ekkor született Az aranyszamár,
mely nevét ismertté tette. Majd visszatért a politikai életbe, de hamarosan ismét
visszavonulásra kényszerült. Machiavelli a görög politikai filozófiával szemben abból
indult ki, "hogyan élünk és nem abból, hogyan kellene élnünk". Az általa kidolgozott
elmélet arra törekszik, hogyelőmozdítson egy "teljesen új (politikai) rendet", egy
erkölcsös, szabad és világi rendet. Kormányozni ugyanakkor annyit jelent nála, mint
az embert megjavítani, kiemelve önnön természet adta gonoszságából. Róla nevezték
el machiavellizmusnak azt a kormányzati módszert, mely politikai, erkölcsi és
lelkiismereti kérdések figyelmen kívül hagyásával, céljai érdekében minden eszközt
felhasznál. Szerinte az egyes államformák nem erkölcsi helyesség ük, hanem
stabilitásuk alapján ítélhetők meg. Tőle származik az állam újkori fogalmának
meghonosítása is. Gondolatait másik fontos művével - az Értekezések Titus Livius
római történetének X első könyve fölött és a Beszélgetések Titus Livius első tíz
könyvéről cíművel - egybevetve, világos a keresztény természetjoggal való szakítása.
Az ember a maga sorsának kovácsa, elsődlegesen önmaga erejére kell támaszkodnia.
Tanításai a kortarársak és az utókor részéről elutasításban részesültek, mint az
erkölcsi nihilizmus, avagy "machiavellizmus" megnyilvánulásai. Műveit az egyház a
tiltott könyvek listájára is felvette. A politikatudomány egyes képviselői "realista
pesszimizmus"-át követik a poliktikai cselekvések megítélésében. (Larousse
1992.2k.748 o.,Révai N1.13k.80 o., MNL.12k.335 o.)

GRÓF DEMBINSZKY HENRIK

* 1791.MÁJUS 3.

- + 1864.JÚNIUS 13.

Lengyel
származású
magyar
honvéd-tábornok.A
béCSi
hadmérnöki akmadémián végzett. A Varsói Nagyhercegség
századosaként részt vett Napoleon (lásd V.5.) 1812.évi
oroszországi hadjáratában. A harcokban tanúsított vitézségéért
francia Becsületrendet kapott. Az 1830-31. évi lengyel felkelés
idején a hadsereg főparancsnoka volt. A felkelés bukása után
Franciaországban telepedett le. 1848-49 fordulóján felajánlotta
szolgálatait a magyar kormánynak. Kossuth Lajos (lásd 111.20.)
altábornaggyá és hadtest főparamcsnokká nevezte ki. Az elvesztett kápolnai csata
után (1849.február 26-27-én), leváltotta Szemere Bertalan (*1812-+ 1869) és a felső
magyarországi hadsereg főparancsnoka lett. 1849.július végén a Déli magyar fősereg
fővezéreként a vesztes szőregi csata után Temesvár felé vonult vissza. A világosi
fegyverletétel után Törökországba menekült. 1851-től Párizsban élt. Francia nyelvű
emlékiratai máig kéziratban vannak. (Larousse 1991.1k.583 o., Révai N1.5k.415 o.,
MNL.6k.459 o.)

SZAKASITS ARPAD *1888.DECEMBER 6. - +1965.MÁJUS 3.
Magyar politikus. Eredetileg kőfaragó segéd volt. 19D3-tól a ,Magyarországi
Szociáldemokrata párt tagja, 19D7-ben belépett a Magyarországi Epítőmunkások
Országos Szövetségé be (MEMOSZ), amelynek 1908-tól vezetőségi tagja volt. 1910-től
a párt végrehajtó bizottságának a tagja, és a Népszava munkatársa lett. Az
I.világháború kitörése után hátországi szolgálatra hívták be. 1917-től a Villamos és
HÉV Alkalmazottak Országos Szövetségének ügyvezető titkári teendőit látta el. Az
1918.júniusi általánois sztrájk szervezése miatt letartóztatták, majd büntetőszázadba
osztották be. Onnan megszökött, és októberig bujkált. Az őszirózsás forrradalom után
a Tanácsköztársaság alatt a Budapesti Központi Forradalmi
Népbiztosság osztályvezetője volt. A kommün bukása után a
Népszava és az Építőmunkás főszerkesztője volt. 1922-ben
miatt
kétév
börtönbüntetésre
ítélték,
de
nemzetgyalázás
1923.decemberben kegyelmet kapott. A Horthy-rendszerben
szakszervezeti vezető 1938-42 között és 1938 végétől a
Szociáldemokrata Párt főtitkára, 1942-ben részt vett a Magyar
Történelmi Emlékbizottság mujnkájában. 1942 nyarán leváltották a
főtitkári posztjáról. A német megszállás után illegalitásba vonult,
majd a Magyar Front szervezője és elnöke. 1945.februártól ismét az
SZDP főtitkára lett. A koalíció időszaka alatt 1945-48 között állam- illetve iparügyi
miniszter. A szociáldemokrata és a kommunista párt egyesülésével létrejött Magyar
Dolgozók Pártja elnöke 1948-50 között. 1948.augusztustól köztársasági elnök az új
alkotmány értelmében 1949.augusztustól az Elnöki Tanács Elnöke. 1950.májusban
lemondatták és egy koncepciós per során életfogytiglani börtönre ítélték. 1956-ban,
szabadulása után rehabilitálták, belépett a Magyar Szocialista Munkáspártba és
haláláig középszintű párt és állami funkciókat töltött be. (Larousse 1994.3k.672 o.,
MNL.16k.432 o.)

GOLDA MEIR *1898.MÁJUS 3. - +1978.DECEMBER 8.
Izraeli
politikusnő.
Eredeti
neve Goldie
Mabovich. Kijevben született, de családja
19D6-ban emigrált az USA-ba. Középiskolás
korában
csatlakozott
a
Poale
eion
szervezethez. 1921-ben emigrált az USA-ból
Palesztínába, ahol szakszervezeti aktíva lett,
majd a Mapai munkapártban dolgozott. 1946tól a Zsidó Ügynökség Politikai Osztályának
helyettes vezetője, majd vezetője volt. 1948-ban az ideiglenes
"'1"'-DlU""
.•.......
kormány tagja, 1948-49-ben Izrael első nagykövete volt a
Szovjetunióban. 1949-56 között munkaügyi- és szociálisminiszter.
Nagyszabású lakás- és útépítéssel támogatta a zsidók izraeli
betelepedését. 1956-66 között külügyminiszterként megszilárdította
országa és az USA kapcsolatát. A Mapai Párt főtitkárává választották
1966-ban. 1969-től miniszterelnök. Az arab államokkal szembeni
békepolitikája kudarcba fulladt. 1973-as arab-izraeli háború után a
kormányát ért szemrehányások következtében 1974.áprilisban lemondott. (Larousse
1992.2k.883 o., MNL.12k.881 o.)
~tlo1n

IV.BÉLA *12ü6.NDVEMBER - +1270.MÁJUS 3.
Árpádházi magyar király 1235-től 1270-ig. Az ország
második alapítója. II.Endre (ur.1205-1235) és Gertrúd
(*1185-+ 1213) királyné fia, Szent Erzsébet (lásd
XLi7.)
bátyja.
Apja
már 8
éves
korában
megkoronáztatta.
1224-től
Szlavóniát,
1226-tól
Erdélyt kormányozta. 1220-ban vette feleségül
Laszkarisz Teodor nikaiai császár (ur.1205-1222)
lányát, Máriát (*1205-+1270). A domonkosokkal
együtt kormányzósága
területein
irányította a
keresztény térítést és a megkeresztelkedett kunokat
birtokaikba és szabadságjogaikba megerősítette. Apjával nézeteltérései voltak, melyek
egyre gyakoribbá váltak. Gyakorlatilag Béla lett apja politikáját ellenzők táborának
vezetője. 1228-ban megkezdte az apja által eladományozott királyi birtokok
visszavételét. Trónra lépése után az anyja meggyilkolásában részes főurak egy részét
börtönbe vetette, birtokaikat elkobozta, apja egykori híveivel való leszámolás
keretében folytatta a birtokvisszaszerzést, majd jelentős létszámú kun csoportot
fogadott be az országba. E népszerűtlen intézkedések miatt feszült légkör alakult ki,
ami megakadályozta a megfelelő intézkedések megételét a készülődő tatár invázió
ellen. A késve mozgósított magyar sereg rossz vezetése következtében 1241.április
ll-én a muhi csatában vereséget szenvedett, és II.Frigyes Stájerország hercegéhez
'''''WTlllaAAI''''_'''._'
(ur.1230-1246) menekült. A herceg - helyzetével visszaélve,
IVBELAW",,"
Bélát kincseinek és 3 dunántuli vármegyének az átadására
kényszerítette. Miután a tatárok megszállták az országot,
családjával tovább menekült Dalmáciába, Trau várában talált
menedéket. A tatárok kivonulása után 1242-ben, tervszerűen
látott hozzá országa újjáépítéséhez. Királyi várakat építtetett,
birtokadományokkal támogatta a várépítő nagybirtokosokat, fallal
vette körül a városokat, visszahívta a kunokat, külföldi
be.
Családi
kapcsolatok
kiépítésével
telepeseket hívott
megbízható szövetségeseket keresett a tatárok ellen. Élete végén
súlyos harcokat folytatott fia, István herceg (* 1239-+ 1272) - a
későbbi V.István - és ILOttokár cseh király (ur.1253-1278) ellen. 1264-65-ben
fegyveres harc robbant ki apa és fia között, mely István győzelmével végződött. A
rossz viszony továbbra is megmaradt, ezért a halálos beteg király, egykori ellenfele,
ILOttokár védelmébe ajánlotta családját. IV.Béla volt az első magyar király, aki a
budai Várhegyen épült palotában rendezte be az udvarát. Budán letelepítette a
domonkos rendet, pártfogolta a ferences rendet, kolostort épittetett a Nyulak-szigetén
a domonkos rendi apácáknak és ide adta a később szentté avatott Margit nevő
leányát. A két fián kívül még hét leánya volt, akik közül Margit a legnevezetesebb,
boldogként tisztelik Kunigundát és Jolánt. IV.Bélát az esztergomi minioriták
templomában temették el. (Larousse 1991.1k.281 o., MNL.3k.SOl o.)
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*1836.MÁJUS 3. - +1877.AUGUSZTUS 7.

Lengyel életképfestő. Krakkóban és Bécsben tanult. Költői
felfogással ábrázolta a kisvárosok és falvak életét, a lengyel
tájakat. A lengyel kritikai realizmus jelentős mestere.
(Műv.L.2k.694 o.)

I. GUSZTÁV *1497.MÁJUS 3. - +1560.5ZEPTEMBER 19.
Svéd király, ur.1523-1560. Csaáldi neve Gustavus Eriksson Vasa. A Vasa dinasztia
megalapítója. Erik Johansson Vasa svéd szenátor fia, XIV.Erik svéd király (ur.15601568), III.János svéd király (ur.1568-1592) és IX.Károly svéd király (ur.1604-1611)
apja. Ifj.Sten Sture (Svédország régenskormányzója 1512-20 között) felkelése idején
túszként Dániába került 1518-19-ben, onnan Lübeckbe szökött.
1520.ban tért haza Svédországba és a dalarnai lázadók élére állt.
Királlyá választása után - 1523.június 6-án - Lübeck városának
támogatásával és a II.Keresztély dán király (ur.1520-1523)
uralmát megdöntő I. Frigyes dán
királlyal (ur.1523-1533)
egyetértésben felszámolta akalmari uniót, s ezzel végleg
függetienné vált Dániától. Ezzel ért véget a három skandináv állam
szövetsége. Uralkodása idején - megfelelő nyugalmat biztosítva elérte, hogy a Lübecktől felvett kölcsönök visszafizetésére az
1527-es országgyűlés az egyházi birtokokat rendelkezésére
bocsássa. 1544-re államvallássá tette az evangélikus hitet. Óvatos
külpolitikát folytatott, csak azért avatkozott be egy alkalommal a
dán polgárháborúba, mert II.Keresztély visszatérésével fenyegetett. Sokat fáradozott
országa jólétének és királyi hatalmának emelésén. Az utóbbi érdekében 1544-ben az
országgyűléssel
örökletessé nyilváníttatta a királyságát.(Révai N1.9k.88 o.,
MNL.8k.896 o.)

LORENZO COSTA *1460 KÖRÜL - +1535.MÁJUS 3.
Itáliai festő. Korai alkotói korszakában a ferrarai festészeti
hagyományokat követte. 1483-tól Bolognában működött. A San
Giacomo Maggiore templom részére festette a Trónoló Madonna
Bentivoglio és családja képmásával, valamint Petrarca diadala című
képét. 1499-ben a ferrarai dómban, majd ismét Bolognában Francesco
Franciával (*1450 k.-+1517) Valerianus m egtérése, Szent Cecília
alamizsnát oszt című freskókon dolgozott. Ezeket a freskóit jellemzi
leginkább az umbriai mesterek hatása. 1507 után a Gonzaga család
meghívására Mantovában dolgozott, ahol művészetében elődje, Andrea
Mantegna (lásd IX.13.) hatása is megmutatkozott (Műv.L.1965.1k.441 o., Magy.NI.
5k.625 o.)
c
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XIII. PüMERÁNIAI ERIK

*1382 KÖRÜL - +1459.MÁJUS 3.

VII.Erik néven dán, IV.Erik néven norvég és XIII.Erik néven svéd
király (ur.1397-1412, 1439-1441) A Pomerániában uralkodó hercegi
család tagja. Nagyanyjának nővére, Margit királynő (ur.1389-1412)
adoptálta, s a kalmari unió (Skandináv országok önvédelmi rendszere
1397-1523.) megalapításakor megkoronáztatta 1397-ben. Erik a
kormányzást csak Margit királynő halála után 1412-ben vehette át.
Nagyhatalmi törekvései vesztes háborúba sodorták a Hanzavárosokkal. A súlyos adók miatt és a trónöröklés kérdésében
szembekerült országai rendjeivel, Dániában és Svédországban 1439ben, Norvégiában 1441-ben megfosztották trónjától. Ezután Gotiandon, majd
Pomerániában élt. (MNL.7k.438 o.)

MATTHAUS DANIEL PÖPPELMANN *1662.MÁJUS 3. +1736.JANUÁR 17.
Német építész. A késő barokkból a rokokó felé vezető stílus jelentős képviselője.
1868-ban lépett az udvar szolgálatába Drezdában.1710-től II.ErŐs Ágost (1694-1733)
bécsi, prfégai, római, párizsi tanulmányútra küldte. A tanulmányút után főépítész lett.
Legtöbb munkája - templomok, kastélyok, polgárházak - Drezdában épült, és szinte
mindegyik elpusztult a ILvilágháború idején. Fő műve az Erős Ágost udvari mulatságai
számára épített, a rokokó egészen sajátos nagyvonalóan elegáns, dús
díszítésű alkotása a drezdai Zwinger, mely lényegében 1710-20 között
épült. Északkeleti részét Gottfried Semper (*1803-+1879) reneszánsz
galériájával zárták le. A gazdag pompájú állati és növényi
ornamentikával díszített főépület előtt architektonikusan elrendezett
tér van, lugaszerű körjárattal s bejárati tornyos pavilonokkal, amelyek
mint önálló épületek símulnak bele a körjáratba. A Zwinger szépségét
az építészet és szobrászat teljes összhangja alkotja. Pöppelmann tervei
szerint épült Erős Ágost pillnitzi kastélya,a moritzburgi vadász- és vízikastély, a
drezdai Japán Palota. Templomok közül említésre méltő a pi/lnitzi Bergkirche és a
drezdai Dreikőnigkirche éptésének elkezdése. (Műv.L.1967.3k.827 o., MNL.15k.85 o.

GUILLERMO BROWN *1777.JÚNIUS 22. - +1857.MÁJUS 3.
Ír száramzású argentin admirális. Szülei 9
éves
korában Philadelphiába emigráltak.
5.000
Édesapja 1787-ban sárgalázban meghalt,
ezért sürgősen munkába kellett állnia.
Hajósinasként kezdte, majd pincér lett a
hajón. Megbízható, komoly és eszes férfivé
fejlődött az évek során. Ezért kerülhetett néhány
előléptetés
után
egy
kereskedelmi
hajó
parancsnoki
REPUB~ICA ARCENTINA
beosztásába. A napoleoni háború során
fogságba, majd börtönbe került, ahonnan
sikerült Angliába szöknie. Ott - 1809-ben benősült egy gazdag családba, s ezzel lehetővé vált, hogy saját
hajóján Argentinába utazzon. Hamarosan megalapította illetve
megindította az első postahajó-járatot Buenos Aires és Montevideo
gyarmatosítók
elleni
Buenos
Aires-i
között.
A spanyol
forradalomban a felkelők 1814 februárjában egy hét hajóból álló
hajóraj parancsnokává nevezték ki. Hajórajával hatalmas sikereket
ért el és visszavonulásra kényszerítette a spanyolokat. Montevideo
kapitulációja után számos spanyol foglyot ejtett. Sikerei
elismeréséül admirálisi rangot kapott. 1816-ban körülhajózta a
Horn-fokot azzal a céllal, hogy segítsen megerősíteni a nyugati partok mentén alakult
új köztársaságokat. Ez azonban csak részben sikerült, mert 10 év után kitört Uruguay
birtoklásáért az argentin-brazíl háború. Pályafutása során számtalan ütközetben vett
részt, képviselve mindíg Argentina érdekeit. Szerepe elvitathatatlan Argentinának a
függetlenségéért vívott harcában. (Internet: http://www.aoh61.com/history....... ,
www.visitmayo.com/pages .... )
~~SOS

WALTER (WALLY) MARTY SCHIRRA

*1923.MÁRCIUS 12. -

+2007.MÁJUS 3.
Amerikai űrhajós. 1959-ben az első hét amerikai asztronauta egyikeként kezdte
meg az űrhajósképzést a Mercury-program keretein belül. Ő az ötödik, aki a
világűrben járt.
Mercury Atlas-8/Sigma-7 volt a Mercury-program harmadik orbitális repülése
1962.október 3.-án, melyet két űrugrás is megelőzött. Schirra ekkor hatszor
kerülte meg a Földet, majd 9 óra 13 perc 11 másodperc repülés után landolt a
Csedes-óceá non.
Gemini-3 volt az első többszemélyes amerikai űrhajó 1965.március 23.-án (lásd
III.23.). Tartalékegységének parancsnoka volt Schirra.
Gemini-6A parancsnoka Schirra, a legénység másik tagja Thomas Stafford volt. Az
űrhajó küldetése eredetileg az első dokkolás lett volna a világűrben, azonban az
Agena céltárgy 1965.október 25.-én a fellövést követő hatodik percben
megsemmisült. Eközben a Gemini legénysége már az űrhajóban beöltözve várta a
saját fellövését. A módosított terv szerint a - Gemini-6-ról időközben Gemini-6A-ra
átnevezett - küldetésnek találkoznia kellett a világűrben a Gemini-l-tel. A teljes
utazás 1965.december 15-16.-án, 25 óra 51 perc 24 másodpercig tartott. A két
Gemini kabin 30 cm-re közelítette meg legjobban egymást. (lásd XII.16.)
Apollo-7 volt az Apollo-program első emberes repülése 1968.október 11-22-ig. A
legénység - Walter Schirra parancsnok, Donn Eisele parancsnokimodul-pilóta és
Walter Cunningham holdkomppilóta - 11 napos küldetést teljesített, amivel Schirra
lett az első háromszoros űrrepülő a világon.
(Intemet :http://hu .wiki ped ia .org/wikijWalter
)
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CARL VON OSSIETZKY *1889.0KTÓBER 3. - +1938.MÁJUS 4.
Német publicista. Lengyel nemesi
száramzású közalkalmazott fra.
Már 20 éves korában politikai
költeményeket
írt
különböző
liberális lapokban. Az I.világháború
után, amelyben frontkatona ként ő
maga is részt vett, pacifista és
köztársasági
beállítottságú
lapoknál dolgozott. 1926-tól a
a Weltbühne című haladó folyóirat munktársa, majd főszerkesztője volt. Utolsó
vezérCikke 1933 februárban jelent meg. Újságírói tevékenysége során rendkívül élesen
tiltakozott Németország militarista hatalommá való újraszervezése és általában a
német katonai szellem ellen. Emiatt 1931-ben hazaárulási pert indítottak ellene és 18
hónapi börtön büntetésre ítélték, de 2 hónap után amnesztiával szabadult.
1933.február 27-28-án a Reichstag felgyújtásának éjszakáján koncentráCiós táborba
hurcolták. Az 1935-ös Nobel-békedíjat 1936-ban kapta, de Adolf Hitler (lásd IV.3D.)
megtiltotta a díj átvételét. A koncentráCiós táborban a kíméletlen bánásmód miatt
súlyosa n megbetegedett és a közvélemény nyomására szabadon bocsátották.
Szanatóriumba vitték, de - nem sokkal ezután bekövetkezett haláláig - ott is
háziörizetben tartották. (Nobel-díjasok Kis1.1985.574 o., MNL.14k.279 o.)

ALFRED HERMANN FRIED *1864.NOVEMBER 11. - +1921.MÁJUS 4.
Osztrák újságíró. Pályáját könyvkereskedöként kezdte, majd
újságíró volt. Bertha von Suttner (lásd VI.9.) hatására lett a
békemozgalom híve, és Berlinben, majd Bécsben csatlakozott a
békemozgalomhoz. 1892-ben megalakította az első Német
Béketársaságot. vezércikkeket, tanulmányokat és recenziókat
jelentetett meg a béke kérdéseivel foglalkozó könyvekről. A
békemozgalom nemzeti kereteit túllépve, nemzetközi szervezetet
akart létrehozni. Eszméit 1899-töl kiadott folyóirata a Die
Friedenswarte hasábjain népszerűsítette. Legismertebb műve A
békemozgalom kézikönyve 1913-ból. A Nobel-békedíjat 1911-ben
kapta, megosztva Tobias Asser holland miniszter-rel. (Nobeldíjasok Kis1.1985.266 o.,
MNL.8k.313 o.)

UJ AMSZTERDAM - NEW YORK VÁROS
A holland gyarmat első kormányzója Peter Minnewit,
telepeseivel együtt 1626.május 4-én kikötött a mai
Manhattan szigetén, amelyet 60 guldenért vásárolt meg az
indiánoktól. A szigeten alapította meg Új-Amszterdamot.
1664-ben angol kézre került, ekkor neveztéK el New
Yorknak, York hercegének, II.Károly Anglia, Írország és
Skócia királya (ur.1660-1685) bátyjának a tiszteletére. 1711ben rabszolgakereskedés színhelye volt. 1741-ben a négerek
fellázadtak, 1783-ban a szövetségesek elvették az angoloktól és 1790-ig a szövetségi
kormány székhelye volt. Ettől kezdve rohamos fejlődésnek indult.(Az emberiség
Kr. 1994.,Larousse 1994.3k.82 o., Révai N1.14k.455 o.)

GEORGE ENEseu *1881.AUGUSZTUS 7. - +1955.MÁJUS 4.
Román zeneszerző és hegedűművész. Héttől tizenegyéves koráig a
konzervatóriumban Bachrich Zsigmond magyar szármszású osztrák zeneszerző

bécsi

(*1841-+1913) és ifjabb Joseph Hellmesberger osztrák hegedűművész (*1855+1907) tanítványa volt. Ebben az időben került kapcsolatba Brahms-sal (lásd IV.3.),
aki később stílusára mély hatást gyakorolt. 13 éves korában Párizsban a Conservatoire

növendéke volt. Mionden téren kitűnt ragyogó tehetségével. Első két zenekari művét
1898-99-es zednei évadban Párizsb an mutatták be. 1902-ben zongorás triót, 1904ben vonósnégyest alapított. 190G-ban jelentős sikert aratott a Román rapszódiája. Az
I. világháború kitörése előtt hazatért és Bukarestben a Filharmónikmusok karmestere
lett. Tevékenyen részt vett a zenei életben. Modern műveket is műsorára tűzött és
henegdű-hangversenyeket adott. 1912-ben Enescu-díjat alapított a fiatal román
zeneszerzők támogatására .. 1917-ben megalapította a George Enescu Szomfonikus
Zenekart Később tanárként is működött amerikai egyetemeken, és Párizsban,
Sienában. Többek között tanítványa volt Yehudi Menuhin (lásd IV.22.) is. Több Ravelművet is bemutatott. Korának legjelentősebb, a romániai zenei élet meghatározó,
iskolateremtő egyénisége volt. Zenéjében fontos szerep jutott - Bartók Bélával (lásd
111.25.) párhuzamosan - az eredeti román folklórnak (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.518
o., MNL.7k.325 o., Bélyegvilág 200G/7-8.)

ION GHICA *1816.AUGUSZTUS 2. - +1897.MÁJUS 4.
Román politikus, író. Macedóniai származású oláh fejedelmi család a
Ghica-család, melynek tagjai a XVII.-XIX.században több ízben
uralkodtak Moldva és Oláhország felett. Ion Ghica tanulmányait
Párizsban végezte, hazatérve tanár volt. 1845-ben Bukarestbe
költözött és 1848-ban nagy része volt a havasalföldi forradalmi
mozgalomban, Gheorge Bibesco fejedelem megbuktatásában. 185Gban Szamosz-sziget kormányzója lett, majd Törökörszágból 1859ben visszatért hazájába. 18GG-G7-ben és 1870-71-ben a liberális
r
kormány miniszterelnöke volt. Kélsőbb képviselő, majd a szenátus
elnöke lett. 1874-ben a Román Akadémiai Társaság tagjává
válassztották. 1881-től 1889-ig Románia londoni nagykövete volt. A
memoár-irodalom jeles alakja. (Révai N1.8k.519 o., MNL.8k.G17 o.)

GEORGIOSZ KARAISZKÁKISZ *1782. - +1827.MÁJUS 4.

>

Görög szabadsághős. Ali Tepelini török pasa (*1744-+ 1822)
gárdájában szolgált, majd 1822-ben a görög felkelőkhöz csatlakozott
és Etoliában harcolt. 1825-ben a ruméliai csapatok fővezére lett.
1826.december 6-án Arachova mellett a törökökön fényes győzelmet
aratott és 2.000 elesett török koponyájából piramist emelt.
Karisztosznál l827.február l8-án újra győzelemesen harcolt, de két
hónappal később Athén előtt elesett. (Révai NI.Uk.241 o.)

ÁRPÁD - VEZÉR *850-855 KÖRÜL - +907?
Magyar fejedelem, honalapító, az Árpád-ház őse. Álmos fia (*8197+8957) a törzsszövetség nevét adó Magyar törzs vezére. Árpád okos és
vitézségre termett egyéniség volt. A honfoglalás idején a tényleges
katonai hatalmat birtokló gyula tisztét viselte. A kende méltóságot viselő
Kurszán fejedelem halála után - 904 körül 7 - a teljes hatalmat
megszerezte. 889-ben a magyar törzsek Árpád vezetésével átkeltek a
Kárpátokon és benyomultak az Alföldre. A "Vezér" választás a krónikák
szerint vérszerződéssel pecsételődött meg, azaz szerződést kötöttek az
új fejedelemmel, mely 5 pontban foglalta össze kötelezettségeiket és jogaikat. Ez a
vérszerződés rakta le a magyar alkotmány szilárd alapjait. Az évek hosszú sora
állandó harcokban, küzdelmekben teltek el az új haza védelmében illetve
kialakításában. Árpád a legyőzőtt népekkel szemben nagylelkű volt, mert
legtöbbjüknek nem csak a szabadságát, de a földjét is visszaadta. Miután a honfogla-

lás "művét" befejezte, a következő éveket az új haza belső dolgainak rendezésével
töltötte. Húsz évi kormányzás után halt meg 907-ben. Holttestét ősi szokás szerint
egy patak mellé temették, melyet még a rómaiak egy kőmederben vezette k Óbudára.
A Magyar Tudományos Akadémia Árpád halálának 1.000 éves évfordulÓját
1901.május 4-én ünnepelte meg. (Révai Nl.2k.110 o./Larousse 1991.lk.162 o.)

THAN MOR-HONFOGLALÁS
~RPÁD. FEJEDELEMMl! VÁLASZTÁSÁNAK .. 00.

YPORDU~

MIKULAS GALANDA *1895.MÁJUS 4. - +1938.JUNIUS 5.
Szlovák festő, grafikus. Festészeti képzését 1914-től
1916-ig a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán, 1922-ben
a prágai Művészeti és Iparművészeti Iskolában, 19231927 között pedig a prágai Képzőművészeti Főiskolán
kapta. Képzési évei alatt, végig dolgozott. 1914-1926
között a DAV Magazine grafikai szerkesztője volt, 1928ban Prágában rajzot tanított.
1929-ben költözött
Pozsonyba, ahol különböző iskolákban rajzot tanított.
1930-31-ben Ludovít Fulla szlovák grafikus, festő,
díszlettervező
és
művésztanárral
(*1902-+ 1980)
együttesen 4 folytatásban adta közre véleményét a
képzőművészetről Magánlevelek
címmel.
modernista
1935-1938 között kiállításokon mutatta be műveit, a hazai
túlmenően
Olaszországban,
kiállításokon
Franciaországban, Szovjetunióban és Amerikában. Karrierje kezdetén a grafika, később a festészet volt alkotói területe. Műveiben igyekezett
kifejezésre juttatni a szlovák modernizmus fejlődését az európai festészet alapjain.
Vonzódott az expresszionizmushoz és a kubizmushoz, ezek az irányzatok is
megjelentek képein. Témáit a hazai tájak és emberek köréből merítette. A Két
asszony című. szürrealista képe alapján a női szépség és kellem lírai kifejezőjeként
ismerik el. (Műv.L.1966.2k.175 o., Internet:http://www.answers.com/topic/.
.
en.wikipedia.org/wiki/%C4%Bdudov%C3%Adt Fulla, telecom.gov.sk/externe/
)

ANDREJ MATVEJEV

*17ül.FEBRUÁR 15. - +1739.MÁJUS 4.

Orosz festő. Csaknem
gyerekként
kezdte
rendkívül rövid, de igen
sikeres - pályafutását.
1716-ban vált ismertté
első festménye a péter a
Nagy. Látva tehetségét,
az orosz festők közül
elsőként
őt
küldték
Hollandiába a flamand
AHAPcii MaTBCeBW·!
MATBEEB
p O C C 1151 festészet tanulmányozá• 00 ROSSIJA·2.001
1701-P39
sa céljá ból. 1717 -től az
antwerpeni akadémián
akadémián Arnold Boonen (*1669-+1729) irányítása alatt tanult. 11 évet töltött
külföldön és ez idő alatt festette meg híres A festészet allegóriája című képét 1725ben, majd 1726-ban a Vénus és Cupido-t. Hazatérése után Szentpétervár vezető
fejtője lett. 1728-29-ben készült Go/itzina hercegnő, Joann Azaretti olasz orvos, majd
saját feleségének portréja. Szentpétervár számos történelmi nevezetesség ű épületét
díszítette műveivel. (Internet:http://www.artnet.com/. .... abcgalery.com/M/. ........
home.nestor.minsk ..... , members.xoom.Virgilio ..... )
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JOHANN FLORIAN HELLER
21.

*1813.MÁJUS 4. - +1871.NOVEMBER

Cseh
származasu
ösztrák
patológus.
Prágában
szerzett
gyógyszerészi és orvosi diplomát. 1842-től a bécsi Általános
Kórház patológiai-kémiai laboratóriumában dolgozott. 1850-ben
egy éves időtartamú tanulmányúton járt Németországban,
Svájcban, Franciaországban és Belgiumban. 1852-ben fejlesztette
ki a vizeletvizsgálat speciális módszerét. Nevéhez fűződnek a
Heller-féle vizelet-próbák. Az egyik esetben a vizelet lúggal főzve
véres vizeletet mutat, ha a földfoszfát-csapadék színe piros. A
másik esetben ha a vizelet alá óvatosan salétromsavat öntünk,
akkor fehérjetartalmú vizelet esetén fe-hér csapadék, gyűrű
keletkezik. Erről az újonnan felfedezett vizelet-diagnosztikai módszeréről a Nemzetközi Klinikai Kémikus Kongresszuson tartott előadásán számolt be.
Időközben a bécsi egyetem professzora lett, majd megalapította az Orvosi és
Patológiai
Kémiai
és
Mikroszkópiai
Levéltárat.
(Révai
N1.9k.707
o.,
Internet: http://www.aeiou.at/aeiou .encyclop. hl ..... )

AUDREY HEPBURN

*1929.MÁJUS 4. - +1993,JANUÁR 20.

Belga származású amerikai filmszínésznő. Eredeti neve Edda Hepburn volt. Gazdag
angol bankár és holland bárónő gyermeke. Szülei házasságának felbomlása után
édesanyjával Londonba költözött, iskoláit - a balett iskolát is beleértve - ott végezte.
Pályáját manekenként kezdte, de hamarosan egy filmproducer
felfigyelt rá. Ettől kezdve pályája gyorsan ívelt felfelé. 1949-ben
lépett először színpadra Londonban. Első filmszerepét 1951-ben
kapta. 1954-ben férjhezment Mel Ferrerhez, (*1917) aki amerikai
színész, producer és rendező volt. Több filmben partnerek is voltak.
Hepburn bájosan törékeny, érzékeny hősnőket személyesített meg
szerepeiben igen sokoldalúan. 1953-ban Oscar-díjat kapott.
Legismertebb filmjei: Római vakáció, Egy apáca története, Hábrú és
béke, Álom luxuskivitelben, My Fair Lady, Hogyan kell egymilliót
USA37
lopni, Várj, amíg sötét lesz!, stb.Összesen 31 filmszerepe volt. Az
1960-as évek végén, férjétől elált és sikerei tetőpontján nyugalomba
vonult. Idejének jelentős részét nehézsorsú gyermekek problémáinak enyhítésével
kötötte le, majd 1988-tól 1993-ig az UNICEF rendkívüli nagykövete volt. Aktív
tevékenységével sokat segítette a rászoruló latin-amerikai és afrikai gyerekeket.
(MNL.9k.385 o.)

BÁRÓ LOUIS JACQUES THENARD *1777.MÁJUS 4. +1857.JÚNIUS 20.
Francia kémikus. Louis Nicolas Vauquelin (*1763-+ 1829)
párizsi laboratóriumában segéd ként tanult kémiát. 1798-tól a
párizsi Écolé Polytechnique asszisztense, majd professzora
1810-től 1837-ig. Mint kémiatanár, különböző egyetemeken
és kollégiumokban oktatott és mindvégig a Sorbonnon
kutatott. A fémeket saját módszere szerint osztályozta Ö
fedezte fel 1802-ben a szebacinsavat, 1818-ban a hidrogénperoxidot, a kobaltkék festékek közé tartozó kobalt-alumíniumot, a barium- és calcium-szuperoxidot, illetve Gay-Lussac francia kémikussal
(*1778-+1850) együtt a bórt. (Larousse 1994.3k.873 o.,Révai N1.18k.230 o.,
MNL.17k,423 o.)

KIRÁLVI KANADAI HADITENGERÉSZET
1910.május

4-én

hatályba lépő törvény
alapján alakult meg. Az
I.világháború
kitörésekor kb.
350
tengerlszből éls 2 alig
felszerelt
hadihajóból
II.világháború
állt.
A
~O::
=~
végére a világ egyik
-'"
legnagyobb
tengeri
hatalmává vált. Ekkor
már 100.000 vegyesen
férfi és nő szolgált 365
hadihajón. 1968-ban a
haderő
átszervezése
során az egyesített kanadai haderő szerves részévé vált. A hajókat Őfelksége kanadai hajójaként jelzik.
Angol rövidítése: HMCS. (Kanadai LKexikon)
-",

I. BONAPARTE NAPOLEON *1769.AUGUSZTUS 15. - +1821.MÁJUS

5.
Francia államférfi, hadvezér, császár
1804-1815-ig. A korzikai Bonaparték
kiterjedt
kisnemesi
8
gyermekes
családjából
származó
Napoleon,
franciaországban
végezte
katonai
tanulmányait 1779-1785 között. 1785ben tüzérhadnagyként kezdte katonai
pályafutását
a
francia
forradalom
kitörésekor 1789-ben. A jakobinus
érzelmü
Bonaparte
Napoleont
kinevezték
a
királypártiak
által
kézbentartott
Toulon
elfoglalására
küldött
hadsereg
tüzérségi
parancsnokává. Itt nagy dícsőséget
szerzett 1793 utolsó hónapjaiban, ezért dandártábornokká nevezték ki. Maximilien
Robespierre (*1758-+1794) és a forradalmi kormányzat bukása után - 1794 júliusban
- bebörtönözték és törölték a katonai állományból. 1795.októberben már újabb
megbízást kapott Paul Fran<;ois Jean Nicolas de Barrastól egy jobboldali, királypárti
párizsi felkelés leverésére. Érdemeiért altábornaggyá léptették elő. 1796.márCiusban
egy itáliai hadsereg parancsnoka lett.
Miután legyőzte a piemontiakat és
osztrákokat, békét kényszerített rájuk
~l
és Itáliát kedve szerint átformálta.
Visszatért
Franciaországba
és
1799.november 9-én - államcsínnyel magához ragadta a hatalmat. Kikiáltotta
magát
első
konzulnak
és
egy
önkényuralmi alkotmányt kényszerített
az országra, mely az ő kezébe adta a
tényleges végrehajtó hatalmat és a
jogot.
A
jogi
törvényjavaslati
egyenlőséget, a képviseleti rendszert,
az egyházi tulajdon árúba bocsátását és
a terjeszkedő külpolitikát megőrizte. A megyék élére állított prefektusokkal centralizált
közigazgatást épített ki. Helyreállította a költségvetési egyensúlyt, megteremtette a
pénzügyi és belpolitikai stabilitást és megalapította a Becsületrendet. VII.Pius pápával
(1800-1823) megkötött konkordátuma 100 évre rendezte az állam és az egyház
kapcsolatát. Mindehhez kivételes képességekkel, mint pl.ragyogó intelligenciával,
megfelelő józansággal,
teremtő
képzelőerővel
és rendkívüli
munkabírással
rendelkezett. Jellemét az önmagában vetett hit és az emberek teljes megvetése egé-

szítette ki. Sikerei hatására 1804.május 18-án LNapoleon néven francia császárrán
nyilvánították. 1804.december 2-án a Notre-Dame-ban, a pápa jelenlétében
megkoronázta magát, majd 180S-ben itáliai királlyá koronáztatta magát. Sikeres
háborúi során Európa országainak jelentős részét meghódította. A leigázott államok
egy részét a Francia Birodalomhoz csatolta, más részét rokonai, testvérei uralma alá
rendelve, függővé tette őket Franciaországtól. A gazdasági és politikai ellentétek miatt

megindított oroszorszagl hadjárata 1812-ben, kudarchoz vezetett, amikoris Mihail
Kutuzov orosz hadvezér (lásd IX.16.) kiürítette az ellenség előtt Moszkvát és ezzel
jelentősen hozzájárult a császár katasztrófális vereségéhez. Miután Ausztria is
csatlakozott az ellene létreholzott 6. koalícióhoz, a lipcsei csatában 1813.október 16l8-án elszenvedett
vereségével a birodalma összeomlott. A szövetségesek
beözönlöttek Franciaország keleti, majd déli részébe. 1814.március 31-én nem tudta
megakadályozni a szövetségesek Párizsba történő bevonulását. A szenátus - április 2án megfosztotta a tróntól. 1814.április 4-én teljes lemondásra kényszerült.
Legyőzői, Elba szigetének nevetséges trónját és évi 2 millió frankos életjáradékot
adtak neki, de visszaszökött Franciaországba 181S.márciusban. Második - 100 napos
- uralma alatt módosította a császárság alkotmányát, de a waterlooi csatában
181S.június 18-án elszenvedett vereségét követően ismét lemondott és megadta
magát az angoloknak, akik Szent Ilona szigetét jelölték ki számára börtönül, szoros
őrizet alatt. Hamvait 1840-ben a párizsi Invalidusok Templomában helyezték el.
(Larousse 1994.3k.34 o., MNL.13k.S68 o.)

HENRYK SIENKIEWICZ *1846.MÁJUS 5. - +1916.NüVEMBER 15.
Lengyel

író. Szülei földbirtokos nemesek voltak. A Varsói
Főiskolán orvostudományt, majd bölcsészetet hallgatott, majd a
3 OD
Polska
varsói orosz egyetemen fejezte be tanulmányait. Pályafutását
újságíróként kezdte, a paraszti életről szóló írásaival. Első
elbeszélései és első regénye is 1872-ben jelent meg. Első,
Hasztalan című regényében az 1863-as felkelés leverését követő
kiábrándultságot örökítette meg.
1876-ban három évre
Amerikába ment, és folyamatosan küldte lapjának a Gazeta
Polskanak úti beszámolóit. Hazatérve átvette a Sfowo című
napilap irányítását és nagyszabású, regényes trilógiájával arra
vállalkozott, hogy ébren tartsa a megosztott és leigázott
Lengyelország nemzeti tudatát. A XVII.századi lengyel történelmet bemutató trilógia első kötete a Tűzze- vassal, a második kötet az Özönvíz,
harmadik a Volodijovszki úr címmel jelent meg. Legismertebb regénye a Quo vadis?,
mely a szellemnek az anyagi világ fölött aratott győzelmét hírdeti. Ez a regénye hozta

meg számára a világsikert és a Nobel-díjat. Irodalmi munkásságának jubileumán
nemzeti hősként ünnpelték 1900-ban. Az I.világháború idején elhagyta hazáját és
Svájcban telepedett le. Az irodalmi Nobel-díjat 1905-ben kapta "kimagasló elbeszélő
képességéért". (Larousse 1994.3k.590 o.,Nobel-díjasik Kis1.1985.713 o., MNL.16k.58
o.)

RENDI GYŰlÉS FRANCIAORSZÁGBAN 1789.MÁJUS 5.
A rendi gyülés új szervezeti formája a XVI.században alakult ki. A rendi monarchia
szervezete, amely Európa-szerte az uralkodó egyszemélyi hatalmát ellensúlyozta. Az
első rend volt a papság, a második a nemesség és a harmadik a polgárság. XIV.Lajos
francia király(lásd IX.l.) által bevezetett abszolút monarchia természeténél fogva nem
jó szemmel nézte az ilyen vitafórumokat. Ezért, 1614 és
1789 között rendi gyűlés nem volt. Az 1789-es rendi
országgyűlés rendkívüli jelentőségű volt. Összehívása
jelezte a királyság gyengeség ét és az új eszmék erejét,
főleg a harmadik rend körében, amely kettős képviseleti
jogra tett szert. 1789.május 5-én a Versaillesben
összeülő 1139 képviselő jelenlétében az ülést XVI. Lajos
francia király (ur.1774-1792) ünnepélyes keretek között
nyitotta meg. A képviselők várakozó álláspontot foglaltak
el, mivel a király semmiféle lényeges kezdeményező lépést nem tett, a nemesség
pedig halogatta a reformokat. A papság egy része a harmadik rendbe került át s ez
meggyorsította azt a folyamatot, amellyel az előjogokkal rendelkezők jelentős
hányada a harmdik rendhez csatlakozott. XVI.Lajost kész tények elé állították,
miszerint a három rend egy testületté alakult és 1789.július 9-én alkotmányozó
nemzetgyűlésnek kiáltotta ki magát. (Larousse 1994.3k.452 o.)

RADNÓTI MIKLOS *1909.MÁJUS 5. - +1944.NOVEMBER 8.
Magyar költő. Eredeti neve Glatter Miklós volt. Születése édesanyjának és
ikertestvérének életébe került. A tragikus esemény miatt érzett bűntudat és bűnhődés
vágya végigkísérte egész életét és költészetét. A szegedi egyetem bölcsészkarán
magyar-francia szakon tanult. Egyik alapítója volt a Szegedi Fiatalok Művészeti
Kollégiumának. Megismerkedett Sík Sándorral, (*1889-+ 1963) a tudós paptanárral és
költővel, akinek hatására később - 1943-ban - katolizált. Korai verseire az avantgárd
utórezgései, az expresszionizmus és a népi szűrrealizmus jellemzőek. Első
verseskötete Pogány köszöntő címmel jelent meg 1930-ban. 1931-ben a bibliai
utalásokban gazdag Újmósi pásztorok énekét vallásgyalázás és izgatás miatt
elkobozták és az ügyészség nyolc napi felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte. 1934ben feleségül vette szerelmes lírájának ihletőjét Gyarmati Fannit. 1935-ben szerzett
tanári oklevelet, de katedrához nem jutott, írásból és
magántanításból volt némi jövedelme. Több napilap és folyórat
munkatársa volt, kritikai írásai a Nyugatban jelentek meg
rendszeresen Szerelmi lírája a magyar költészetben páratlan.
Ezek a versei, mint pl. a Tétova óda, Levél a hitveshez, az
1930-40-es
évek
fordulóján,
születtek.
A
fasizmus
előretörésével - zsidó származása miatt - a fenyegetettségérzet és a helytállás kérdése költészetének fő motívuma. 193844 közötti időszak az eclógák születésének időszaka. Publius
Vergilius (lásd X.lS.) fordításakor ismerkedett meg az ecloga
műfajával,
s ettől kezdve az újklasszicizmus törekvései
mutatkoztak művészetében .Az utolsó saját összeállítású ecloga- kötete a Tajtékos ég. 1940 utolsó negyedében, majd 1942.júliustól ismét néhány
hónapig munkaszolgálatosként különböző helyeken dolgozott. Utolsó behívója
1944.május 20-ra szólt a Bor melletti, német felügyelet alatt álló lágerbe. A tábor
felszámolása után erőltetett menetben terelték a foglyokat nyugat felé, de az írást
ekkor sem hagyta abba. Az elcsigázott, beteg költőt Abda határában lőtték agyon.
Viharkabátjának zsebében találták meg költészetének legértékesebb darabjait
tartalmazó "bori notesz"-t. Az utolsó versei ben idill és tragikum, élni akarás és
halálvágy keveredik. A hagyományos műfajokban és formákban írt költeményekben a
megtartó értékeket és élményeket keresi. Felidézi a hazai tájat, felesége Fanni és a
barátok alakját, a béke hétköznapjait. De számot vet a jelen borzalmaival, a
hazatalálás reménytelenségével is. Ebben az időben írta a Hetedik eclogát, a Nyolcadik
ee/agát, az Erőltetett menetet, melyek - többek között - bekerültek a Tajtékos ég
című 1946-ban jelent kötetébe. (Larousse 1992.2k,413 o., MNL.15k.262 o.)

PRÁGAI FELKELÉS
1945.május S-én Prágában németellenes felkelés tört ki. A német megszállókat
kényszerítő
szovjet
visszavonulásra
csapatok - a hábodú befejezésének napján
- május 9-én bevonultak Prágába, S ezzel a
felkelés befejezödött. (MNL.1Sk.91 o.,
MTI.88/185.sz.50 o.)

STANISLAW MONIUSZKO *1819.MÁJUS 5. - +1872.JÚNIUS 4.
Lengyel zeneszerző. Chopin mellett a
XIX.századi
lengyel zene
legnagyobb
alakja. Zenetanító és orgonista volt
Vilnában, majd 1858-tól operakarmester
és konzervatóriumi tanár volt Varsóban. Fő
műve az 1848-ban készült Ha/ka című
operája,
mellyel
a lengyel
nemzeti
daljétákot teremtette meg. Kompozícióiban
a lengyel népzenei hagyományok élnek
tovább. Különösen vokális művei hatottak
maradandóan.
Zenéjét
a
gazdag
dallamosság jellemzi. 300 dalt, 24 operát,
5 balettet, kórusműveket, 6 misét, 1 rekviemet és 4 litániát komponált. (Brockhaus Zenei L.1984.2k.558 o.,Új
Magy.L.1961.5kAO o.)

EURÓPA TANÁCS
Az Európa Tanács- Council of Europe - az európai tőkés országok
együttműködési
szervezet.
közti
1949.május
5-én
alapították
Londonban, székhelye Strassbourg.
Célja
az
egységesebb
Európa
megteremtése,
a
közös
európai
érdekek védelme, az európai kulturális
identitás tudatosítása,
megoldások
keresése a társadalmi problémákra,
stb. Főbb szervei a tagállamok parlamentjei által kijelölt 170 képviselő által alkotott Tanácskozó Gyű/és, s a tagállamok
külügyminisztereit foglalkoztató Miniszterek Bizottsága. Ez utóbbi a Tanácskozó Gyűlés
által tett javaslatokat tárgyalja meg. Az Európa Tanács keretében épült ki az emberi
jogok európai védelmi rendszere. Tagsága az 1990-es években jelentősen kibővült.
Magyarország 1990.novembertől tagja. (Larousse 1991.1k.779 o.)

=., 50

DOUGLAS MAWSON *1882.MÁJUS 5. -

+

Angol délsarki kutató. Tagja volt Ernest Henry Shakleton (lásd LS.)
délsarki expedíciójának, majd Adelaidében a kőzet- és ásványtan
egyetemi tanára lett. 1911.december 2-án indult el
Hobartból és 1914.február 26-án tért vissza Adelaidebe
arról az útjáról, melynek célja a délsarki területek
meteorológiai, geológiai és glaciológiai kutatása volt. Az
út során értékes felvételeket készítettek és több
szárazföldet fedezett fel Frank Wild társával. Többi
társai közül Ninnis hadnagy 1912.december 14-én egy
jégszakadásban, Merz - a SvájCi temészettudós - 1913.
január 7-én a nélkülözések miatt elpusztult. Az ő expedíciója volt az első, amelyik
állandó összeköttetésben volt Maguaria szigeteken létesített drótnélküli távíró
segítségével Ausztráliával. (Révai N1.13k.506 o.)
első

LUDWIG ERHARD *1897.FEBRUÁR 4. - +1977.MÁJUS 5.
Német államférfi, közgazdász. A gazdaságpolitika professzorá. 1929-44 között a
nürnbergi kereskedelmi főiskola gazdaság kutató intézetének munkatársa volt. 194546-ban bajor gazdasági miniszter, majd az amerikai és brit megszálló hatóságok
megbízásából a pénz- és hitelügyi kérdésekkel foglalkozó csoport vezetője lett. A
három megszállási övezet egyesülése után, 1948-49-ben ezek közös gazdasági
felügyeletének igazgatója volt. 1948.június 20-án ő jelentette be a pénzreformot, a
német márka - DM - bevezetését. A Német Szövetségi Köztársaság létrejöttétől, kereszténydemokrata (CDU) képviselő volt a Bundestagban. 1949-63
között gazdasági miniszterként a nyugatnémet gazdaság háború
utáni helyreállítását irányította. A szociális piacgazdaság híve és
megteremtője, őt tekintik a német "gazdasági csoda" atyjának.
1963.október lS-től a Német Szövetségi Köztársaság kancellárjává
választották. 1966-tól a CDU elnöki posztját is betöltötte.
Külpolitikájának kudarcai, a gazdasági recesszió és a velejáró
szociális mehézségek megnyírbálták népszerűségét. A Szabad Demokrata Párttal (FDP) kötött koalíció felbomlása után, 1966.november 30-án
lemondásra kényszerült. 1966.december l-én a Bundestag Kurt Georg Kiesingert
(*1904-+ 1988) választja az NSZK kancellárjává. (Brockhaus NI.CD., Larousse
1991.1k.750 o., Ormos M.:Világtörténet 1988.3k.65 o., MNL.7k.437 o.)

ALAN BARLETT SHEPARD
+ 1998.JÚLIUS.2l.

*1923.NOVEMBER 18. -

Amerikai űrhajós és ellentengernagy. Az USA haditengerészetének
tisztje, majd berepülő pilóta. 1959-től a NASA űrhajós jelöltje.
1961.május 5-én első amerikaiként ballisztikus görbe pályán
végzett űrugrásával jutott a világűrbe. 1965-69, majd 1971-74 között
a NASA űrhajósokkal foglalkozó hivatalának a vezetője volt. Második
űrútján az Apollo-14 (lásd ILS.) parancsnokaként leszállt 1971-ben a
Holdon. (A XX.Század Kr.1994.893 o., MNL.16k.46 o.)

.IIF.I'UHLIOIJE TOGOLAlSE
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CARLOS SAAVEDRA LAMAS *1878.NOVEMBER 11. +1959.MÁJUS 5.
Argentin politikus, jogász. Buenos Airesben jogot tanult,
majd a nemzetközi jog professzora lett. 1932-38-ig
Augustin P. Justo kormányának külügyminisztere volt.
Argentina képviseletében számos nemzetközi jogi
konferencián
vett részt.
1932-től
fáradhatatlanul
tevékenykedett a háború elhárítása érdekében. 1936ban a Népszövetség elnökévé választották. Jelentős
szerepet játszott a Paraguay és Bolívia közt folyó chacói
háború harci cselekményeinek véget vető 1935.június
14-i tűzszünet, majd a Buenos Aires-i békeszerződés
1938.július 21-j megkötésében. Tevékenységéért számos latin-amerikai és európai
kormánytól kapott kitüntetést. 1941-től 1943-ig a Buenos Aires-i egyetem rektora
volt. Közgazdaságtudományi, neveléstudományi, valamint argentin és nemzetközi
joggal foglalkozó műveket írt. 1936-ban a háború elhárítása érdekében végzett
tevékenysége elismeréséül Nobel-békedíjat kapott. (Nobeldíjasok Kis1.1985.668 o.,
MNL.15k.697 o.)

PUEBLAI GYŐZELEM
Benito Juárez mexikói politikus. A nevéhez kötődő 185860 között három évig tartó mexikói reformháborúban
legyőzte konzervatív ellenfeleit és megalapozott egy
laikus, modern államot. A legnagyobb problémát a
pénzhiány és a külföldi adósság okozta. Ezért Juárez 1861
júliusában bejelentette, hogy két évre felfüggeszti a
külföldi adósságok törlesztését. A hitelező országok:
Anglia, Spanyolország és Franciaország erélyesen tiltakoztak. Majd 1861 végén a spanyolok, 1862 elején pedig az angol és francia expedíciós
seregek érkeztek Veracruzba. Tárgyalásokat kezdtek, melynek eredményeként az
angolok és spanyolok hamarosan visszavonultak, a francia csapatok azonban
Achille Franc;ois Bazaine (*1811-+ 1888) tábornok vezetésével megindult a főváros
felé. Az első támadást a mexikóiak 1862.május 5-én Pueblánál hősiesen és
sikeresen visszaverték, de a következő támadásoknak a liberális sereg nem tudott
ellenállni. A francia csapatokat 1867-ben vonták csak ki Mexikóvárosból. (Viczenik
D.:Mexikó 1999.71 o., MNL.2002.13k.64 o.)

HARRY EDMUND

MARTINSON

*1904.MÁJUS 6. - +1978.FEBRUÁR

11.
Svéd költő és regényíró. Korán árvaságra jutott, a tanulás is csak
autodidakta módon történhetett. 1927-ig hajósinas volt, hogy
magát fenntartsa. Hosszú időt töltött Indiában és Brazíliában.
1929-ben már antológiával jelentkezett Öt fiatal címmel. A 30-as
évek elején az Artur Lundkvist (*1906-+1991) által szervezett
tartozott.
Költeményeiben
fiatal
proletárírók
csoportjához
szimbólumokkal és szatírikus elemekkel jellemezte korát és
kortársait. A Nomád című kötetében hajóséletének élményei fogalmazódnak meg. Rádiójátékai is népszerűek. Egyik legolvasottabb müve napjainkig az
Aniara című fantasztikus verses eposza, melyet 1956-ban írt. Az irodalmi Nobel--díjat
1974-ben kapta, megosztva Eyvind Johnson-nal (lásd VII.29.), "a tér, a világűr
távlatait ábrázoló írásaiért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.490 o., NL.12k.753 o.)

HENRY DAVID THOREAU *1817.JÚUUS 122. - +1862.MÁJUS 6.
Amerikai író. A Harvard Egyetemen tanult klasszika-filológiát,
matematikát, európai és keleti nyelveket. Alkalmi fizikai munkákból
teremtett magának szűkös megélhetést, hogy idejét olvasással,
szemlélödéssel és elmélkedéssel tölthesse. Ralph Waldo Emerson
amerikai filozófus (* 1803-+ 1882) és Amos Bronson Alcott amerikai
filozófus (*1799-+1888) transzcendentalista filozófiai mozgaimát
követte. Emersonnál volt házitanító 1843-44-ben. Igénytlenségével
és szűkös életvitelével kirítt az őt körülvevő irodalmi körökből. 184547-ben a Mexikó elleni amerikai háborút támogató kormányzatot
bírálva, megtagadta az adófizetést, és az önkéntes magányt
választotta. Elvonultan élt a maga ácsolta kunyhójában a Walden-tó
partján, a maga készítette eszközökkel. Emerson tanítványaként, valamint a hindu
misztikusok és a német idealisták hatására a "vissza a természethez" elméletét a
gyakorlatba ültette át, létrehozva így egy, népi kifejezésekre és a mindennapi beszéd
fordulataira alapozott, ízes próza-nyelvet. Irásaiban a puritán életszemlélet mellett
hangot kap a társadalom éles bírálata. Publicisztikai írásai 20 kötetben jelentek meg
1906-ban. Politikai, filozófiai és ökológiai eszméi a XX.század számos amerikai és
európai
eszmeirányára
hatottak.
(Világir.KisencikI.1976.2k,422
o.,Larousse
1994.3k.876 o., MNL.17k,439 o.)

CSEHSZLOVÁK - SZOVJET BARÁTSÁGI, EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS
KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI EGYEZMÉNY.
1970.május 6-án -
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a normalizáció
- Prágában aláírták a csehszlovák-szovjet barátsági, együttműködé
si és kölcsönös segítségnyújtási egyezményt, mely a későbbiekben Csehszlovákia állami szuverenitásának korlátozását
okozta. Ez a megállapodás nem volt
azonos az 1949.január 25-én létrejött
gazdasági szervezet a KGST szerzödésével. (MNL.5k.810 o.,Ormos M. :Világtört.
3k.93 o.)
időszakában

~ 1970-1975
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DIERICK BOUTS *1410/1420 - +1475.MÁJUS 6.
Németalföldi festő. l457-től említik, mint Lőwen városának
Minden valószínűség szerint Haarlemből való, Rogier
Van der Weyden (lásd VI.18.) tanítványa volt. Kifinomult,
kissé archaizáló tájképfestő, s bensőséges, vallásos témájú
képek alkotója. Magas horizontú táj-háttereit reálisan
festette, az előtér növényeit pedig a természet után. Vallásos
témájú képei közül a lőweni Utolsó vacsora oltárképének
középső része
1464-67-ből, az első hibátlan távlattal
szerkesztett interieur az Itáliától északra fekvő területen. A
löveni városháza számára l468-ban készítette azt a két
nagyméretű táblából álló diptychont, amely IlLOttó császár
(u r. 996-1 002) igazságszolgá Itatását ábrázolja. Legismertebb
a Háromkirályok című kis müncheni szárnyasoltára,
szárnyképein Keresztelő Szent Jánossal és Szent Kristóffal.
Ezt a művét Brabant gyöngyének is szoikták nevezni. Arcképfestőként is a legkiválóbb németalföldi festők közé tartozik. (Műv.L.1965.lk.289
o.,Larousse lk.370 o., MNLAkA24 o.)
festőjét.

ERNST LUDWIG KIRCHNER *1880.MÁJUS 6. - +1938.MÁJUS 15.
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Német festő és grafikus. Építészeti, majd festészeti tanulmányait
követően Drezdában telepedett le és 1905-ben részt vett az
expresszionista Die Brücke csoport megalapításában. 1911-16
között Berlinben a Sturm köréhez csatlakozott. 19l7-ben súlyos
betegsége miatt Svájcba költözött. A mindennapi életből vett
témáit - a színek felerősítése, a formák tömörítése által rendkívül dinamikus, izgatott lelekiállapot kifejezőjévé tette.
Expresszionista stílű munkásságára hatott a fauvizmus és a
kubizmus. Igen hatásosak fekete-fehér rajzai és kontrasztos
fametszetei. (Műv.L.1966.2k.638 o)

DEUTSCHE BUNDESPOST

FRANCOIS AUGUSTE VICTOR GRIGNARD *1871.MÁJUS 6. +1935.DECEMBER 13.
Francia szerves kémikus. Egyetemi tanulmányait l889-ben a
clunyi tanárképzőben kezdte meg, majd Lyonban folytatta, ahol
először matematikát tanult. Később megkedvelte a kémiát,
melyből 19D1-ben doktorált. 19D9-ben Nancyban, 19l9-ben
Lyonban kémia-professzori katedrát kapott. Kutatásait l899-ben
kezdte Philippe Antoine Fran~ois Barbier (*1848-+ 1922) mellett.
Visszatérve Lyonba, Barbier utóda lett és töretlenül folytatta
kutató munkáját. A magnéziumorganikus vegyületek vizsgálata
során felfedezte a róla elnevezett Grignard-reagenst, amelynek széleskörű
alkalmazása új utakat nyitott a szerves kémia szintézisek területén. Az egész
szerveskémiában rendkívül fontossá és általánossá váltak a róla elnevezett Grignardreakciók, mivel számtalan vegyület állítható elő velük. A kémiai Nobel-díjat 1912-ben
kapta, megosztva Paul Sabatier-vel (Iásad VIlI.14.), "az úgynevezett Grignardreagens felfedezéséért, amivel az utóbbi években jelentősen hozzájárult a szerves
kémia fejlődéséhez". (Nobel-díjasok Kis1.198S.302 o., MNL.8k.828 o.)

MINDSZENTY JÓZSEF *1892.MÁRCIUS 29. - +1975.MÁJUS 6.
Magyar római katolikus főpap, bíboros, Magyarország hercegprímása. Eredeti neve
Pehm József. 1915-ben szentelték pappá. 1915-17-ben Felsőpatyon káplán, 1917-től
Zalaegerszegen gimnáziumi hittanár, majd apátplébános, 1921-től kerületi esperes,
1924-től
címzetes pernó; apát, 1937-től pápai prelátus volt. Konzervatívtradicionalista,
keresztény-szocialista
nézeteket
vallott.
Szembeszállt
a
nemzetiszocialista eszmékkel, többször nyiltan állást foglalt Horthy Miklós (lásd II.9.)
kormányzósága ellen is. 1944.márciusában lett veszprémi püspök. Püspöktársaival
1944.nyarán együtt tiltakoztak a zsidóüldözések ellen. 1944.november 27-én a
nyilasok letartóztatták és bebörtönözték. A szovjet csapatok bevonulásakor szabadult
a sopronkőhidai börtönből. 1945-ben a háború befejezése után esztergomi érsek,
1946-ban bíboros. Elveihez szigorúan ragaszkodó, megalkuvásra képtelen vezető volt.
Tisztségéből fakadóüan
ön magát a legitimitás
forrásának, a királyyt helyettesítő személyn ek
tekintette.
1948-ban
tiltakozott
a
köztársasági
államforma bevezetése, a német lakosság kitelepítése,
a szomszédos országokban élő magyarságot ért
sérelmek, az iskolák államosítása ellen. Pásztoris
leveleiben
politikai-közéleti
kérdésekben
befolyásosita híveit. 1948.december 26-án hűtlenség
vádjával és a köztársaság megdöntésére irányuló
bűncselekmény gyanújával letartóztatták és a népbíróság 1949-ben életfogytiglani fegyház büntetésre ítélte. Büntetését 1955.júnikusban
egészségi okokból felfüggesztették, és házi őrizetben tartották. 1956.október 30-án a kormány utasítására - a többi politikai elítélttel együtt szabadult, visszakapva
minden korábbi funkcióját és a forradalom mellé állt. November 3-án este
rádióbeszédében a helyzetet szabadságharcnak minősítette, szabad választásokat
követelt, felszílított a munka felvételére" állást foglalt az igazságos jogálIam, az
igazságosan kiorlátozott magántulajdon és az egyház szabad működésének biztosítása
mellett. November 4-ére virradó hajnalon, amikor az orosz csapatok körül kerítették
Budapestet, az USA budapesti nagykövetségén kért és kapott menedéket. Itt 15 évet
volt kénytelen eltölteni. 1971.szeptemberében Ausztriába utazott és ott élt haláláig.
1990-ben rehabilitálták. Földi maradványait Máriazellből hazaszállítva az Esztergomi
Főszékesegyházban helyezték végső nyugalomra. Börtönélményeit Emlékeim című
művében örökítette meg.
(Larousse 1992.2k.934 o.,Magyar Nemzet 1990.,
MNL.13k.158 o.)

AMADEO PETER GIANNINI

* 1870.MÁJUS 6. - + 1949.JÚNIUS 3.

Amerikai bankár. Egy itáliai bevándorló család gyermeke. 13 éves koráig
járt iskolába, majd nevelőapja gyárában dolgozott 1901-ig. Ezt követően
végrehajtóskodott, majd 1904-től a Bank of Italy-ban kezdett dolgozni.
Újító szellemű tevékenysége lehetővé tette a bank leányvállalatainak
fejlesztését. Az 1920-as években országos bankhálózatot tervezett
létrehozni, de ezt az állami és szövetségi törvények megakadályozták.
1928-ban Transamerica Corporation néven holdingot hozott létre, mely
képes volt az 1929-es gazdasági világválságot túlélni. 1930-ban a Bank
of America nevet vette fel és a világ legnagyobb világhálózattal rendelkező magán
kereskedelmi és hitelbankjává fejlődött. Sokat tett az agrár szektor és a filmgyártás
érdekében. A Bank "Giannini jótékonysági alapítványa támogatja az orvosi
kutatásokat, tanulmányi ösztöndíjakat adományoz és támogatja a Califroniai Egyetem
(Internet: http://www.hbs.edu/leadership
,
agrár-közgazdasági
tevékenységét.
infoplelase.comj ....... )

BÁRÓ ALEXANDER VON HUMBOLDT *1769.5ZEPTEMBER 14. + 1859. MÁJUS 6.
Német természettudós, utazó. Wilhelm von Humboldt német nyelvtudós (lásd V1.22.) öccse. 1788-ban elsősorban a
görög nyelvvel és növénytannal foglalkozott, majd
főleg
a
Göttingenben
természettudományi tanulmányainak
élt. Nagy utazásokat tett NyugatEurópában,
mint
bányafe/ügyelő.
., 1797-től
állati
bonctannal
és
meteorológiai
megfigyelésekkel
foglalkozott. 1799.június 5-én indult el
Aimé Bonpland botanikussal (*1773-+1858) trópusi tanulmányútra Dél-Amerikába.
Első expedíciójuk az Oronico és az Amazonas vízválasztójának vidékére vezetett.
Utazásukat 1801.márciusában folytatták azzal a céllal, hogyasíksági trópusi esőerdők
után az Andok különböző magasságú övezeteit tanulmányozzák. Cartagenában
szálltak partra és a Magdalena-folyót követték dél felé. Ecuadorban 1802.június 23-án

aChimborazón 5.800 m-ig jutottak fel és sikerült megfigyelniük a Cotopaxi kitörést.
1803.márciusban Limából Acapulcóba hajóztak. Egy évig Mexikóban kutattak és Kubán
keresztül 1804. augusztusban tértek vissza Franciaországba. 180S-től az expedícióik
anyagának feldolgozásával összesen 30 kötet jelent meg, melyből 24 kötetet
Humboldt írt. Ezzel a munkával nem csak Dél-Amerika első tudományos feltárása
valósult meg, hanem új tudományok is születtek, mint pl. a növényföldrajz, az
összehasonlító klimatológia, vulkanológia stb. Humbnoldt 1827-ben Berlinben
megkezdte kozmográfia; előadásait. Az orosz I.Miklós cár (ur.1825-1855) felkérésére
1829-ben több tudós társával az Uraltól az Altájig és a Káspi-tóig terjedő térséget
járta be. Rendkívül sokoldalú tudós volt. Fentieken kivül foglalkozott még
csillagászattal, fizikával, tudomány-történelemmel is. 1830-34-ban Párizsban Karl
Friedrich Gauss-szal (lásd 11.23.) megszervezte a földmágnesességi állomásokat.
Utazásainak tapasztalatai nyitottá k meg az utat a modern tudományos felfedezések
korához. Korának kimagasló természettudósa volt. Irodalmi munkássága is igen
gazdag és előadásmódját páratlan elegancia és finomság jellemzi. Kutatásainak
eredményeit és a Föld természetvilágárÓl alkotott képét vázolta fel a 4 kötetes
Kosmos című munkájában (Révai N1.10k.371 o.,Larousse 2k.157 0.,MNL.9k.688 o.)

LA MANCHE CSATORNA-ALAGÚTJA - EURÓ-ALAGÚT
A La Manche egy tengerszoros Franciaország és Nagy
Britannia között, az Atlanti-óceánt köti össze az Északitengerrel. Legkeskenyebb a doveri-szorosban, ahol 31
km. Maximális mélysége 172 m. Teljes egészében
kontinentális talapzaton nyugszik. Nemzetközi hajózó
útvonal. A két országot összekötő alagút megépítésére
az első terv a XIX.században született. Lóvontatású
járművek közlekedtek volna benne, a csatorna közepén

mesterséges szigetet építettek volna a lovak váltására. 1866-ban a csatorna alatti
tengerfenék geológiai feltérképezése után, vasúti alagút tervét dolgozták ki. 1868-ban
francia és angol mérnökök közös tervet mutattak be. A fúrógép feltalálása
forradalmasította az alagút-építési technikát, de anyagi és politikai nehézségek miatt
csak 100 év mulva, 1986.február 16-án a két érintett ország vezetői szerződést
kötöttek a két országot összekötő alagút megépítésére. Valójában három alagútról van
szó: kettőben a vonatok közlekednek, a harmadik biztonsági és technikai célokat
szolgál, 375 m-enként keresztfolyosóval összekötve szellőztetésre és fenntartási munkákhoz. A munkálatokat
1990.december
l-én
kezdték meg. 1993.június
lS-én II.Erzsébet királynő
(lásd
IV.2!.)
elsőként
utazott át a Párizs és
London
közötti
nagy
sebességű
vasút
különvonatán az alagúton.
TUNNEL SOUS LA MANCHE
CHANNEL TUNNEL
Visszafelé
Francois
Mitterrand (lásd X.26.) kíséretében - Rolls Royce-ában az autószállító vonaton tért vissza Folkstoneba az
alagúton át. Ezzel a világ leghosszabb föld- és' tengeralatti alagútját avatta fel
IL Erzsébet angol királynő és Francois Mitterrand francia államelnök. Az ünnepélyes
megnyitásra 1994.május 6-án került sor. Az 50 km hosszú, 30 m széles alagút,
melyből 38 km a tengerfenék alatt 45 m-re vezet, lehetővé teszi a COQuelle és
Folkestone közötti út 60 percre történő csökkentését vagyis 30 perccel kevesebb az
utazási idő, mint a leggyorsabb komppal lenne. A Párizs-London közti út nem tart
tovább három óránál - vasúton. A vonat 130-160 km/órás sebességgel tudja az
utasokat repíteni a két ország között. Az alagútban közlekedő vonatoknak
csatlakozása van a londoni Waterloo, a párizsi Gare du Nord és a brüsszeli Brüsszel
Midi pályaudvarhoz. A vonatok személyautókat is szállítanak. (Larousse 1992.2k.61S
o.,A XX.század Kr.1425 o., MNL.llk.)

JUAN LUIS VIVES

*1492.MÁRCIUS 6. - +1540.MÁJUS 6.

Spanyol humanista. Párizsban tanult, majd 1520-tól Lőwenben
Desiderius Rotterdami Erasmus (lásd VII.12.) barátjával együtt
küzdöttek a skolaszticizmus - a teológiai és filozófiai nézetek - ellen.
Humanista elveit hirdető műveit VIII.Henrik angol királynak (lásd
1.28.) és nejének Aragóniiai Katalinnak (*1485-1536) ajánlotta.
Ennek eredményként meghívták leányuk - LMária hercegnő
(*1516-+ 1558) - nevelőjének. Az 1520-as években a királyi pár
tanácsadója is volt és egyetemi előadásokat is tartott. VIII.Henrik,
Katalinnal való házasságának megromlása után - Katalin oldalán
állva - a király kegyeit elvesztve, fél évre fogságba került. Ezután
Brüggbe vonult vissza és szakmai tudományos munkáin kívül kommentárokat is írt egyes klasszikus írókhoz. (Révai NI.19kA03 o.)

MAURICE MAETERLINCK *1862.AUGUSZTUS 29. -

+ 1949. MÁJUS 6.
Belga író, költő. Eredetileg jogot tanult
és
ügyvédként
dolgozott.
Franciaországban telepedett le 1896ban. A II.világháború idején az USA-ba
emigrált, ahonnan 1945-ben tért vissza
a maga által tervezett Cöte d'Azur-i
kastélyába, az "Orlamonde"-ba. 1947től haláláig a Nemzetközi Pen Club
elnöke volt. Irodalmi pályája 1886-ban
indult aMelegházak cím ű verses
kötetével. Másik verses kötetének címe
a Tizenkét dal. Mindkettőnagy hatást gyakorolt a francia költőkre.
A szürrealisták előfutárának tekintették, mert az emberi lélek
mélyének ismeretlen tájait, a tudatalatti világát hozta felszínre. A
titokzatos lelkiállapotok, a sötét gonosz erők ábrázolásával alkotott
maradandót. Legismertebb művei az európai szinpadokon sokat
játszott drámája a Pelléas és Mélisande, mely különösen Debussy
zenéjével vált világhírűvé. Legtöbbet játszott darabja a Monna
Vanna és a népmesei ihletésű A kék madár, melyet
tündérmeseként
többször
is
megfilmesítettek.
Műveiben
szimbólumai egyszerűek és közvetlenül vallanak az emberi sors
kiismerhetetlenségéről. Utolsó darabja A halottak hatalma és az
1948-ban
megjelent
Jeanne
d'Arc.
Bölcseleti
és
természettudományos igényű művei A méhek élete, A természet
élete. Művészetének értékes dokumentuma a kevéssel halála előtt megjelent költői
memoár a Kék buborékok. Az irodalmi Nobel-díjat 1911-ben kapta "sokoldalú
irodalmi tevékenységéért, különösen drámai munkásságáért, melyet gazdag
képzelőerő jellemez; költői képzeletéért, mely erősen hat az olvasó érzelmeire".
(Nobel-díjasok KisI. 1985.479 o., MNL.12k.367 o.)

RÁKÓCZI-SZABADSÁGHARC
A Habsburg-uralom által bevezetett gazdasági korlátozások, adóterhek, a császári
adminisztráció túlkapásai voltak közvetlen előzményei a ToKaj-Hegyalján élő
jobbágyok, bérlők, polgárok, parasztok részvételével kirobbant fegyveres harcnak,
mely 1697. Augusztusában
a
,.
felkelők
teljes
HI'\'f.!7(
./
vereségével
• MAGYARORSZÁG ,•.
végződött. Esze
••.
Fl
Tamás (lásd V.
27.) újabb népi
szervezkedés
vezéreként kereste meg II.Rákóczi
Ferencet
III.27.),
(lásd
RAKÖClI SlABADSAGHARC
aki éppen Lengyelországban
tartózkodott,

hogy vállalja el a fegyveres felkelés vezetését. A felkérésre igent mondott és
1703.május 6-án Bercsényi Miklóssal (*1665-+1725) kiáltványt adott ki a galíciai
Brezánban - akkor lengyel, majd szlovák községben /magyar neve Litvaberzseny/ - ,
melyben a Habsburgok ellen szólítja Magyarország minden lakosát. E kiáltvány
kibocsáásával és a jelmondatos zászlók kibontásával vette kezdetét a Rákócziszabadságharc. 1703.június 16-án ért Rákóczi magyarföldre és 200 főnyi vert
paraszthad fogadta, akikhez Bercsényi lengyel és román zsoldosai, valamint a császári
seregből átálIt szökevények csatlakoztak. Évekig tartó váltakozó sikerek és
sikertelenségek közepette vívták a kurucok harcukat, melynek utolsó állomása a
romhányi csata volt 1710.január 22-én. Itt a Rákóczi által vezetett 12.000 fős kuruc
hadsereg, - melyben kb.3.500 lengyel és svéd katona is harcolt, - vereséget
szenvedett. Bercsényi 1710-ben, Rákóczi pedig 1711 februárban Lengyelországba
távoztak, hogy esetleges segítségrŐl tárgyaljanak az orosz I.Nagy Péter cárral
(úr.1682-1725). Ez idő alatt itthon Károlyi Sándor kuruc tábornok (*1669-+1743) és
gróf Pálffy János császári főparancsnok (*1663-+ 1751) megkötötte 17ll.április 30án, a szabadságharcot lezáró szatmári békét és másnap a majtényi síkon a kurucok
letették a fegyvert. II.Rákóczi Ferenc és híveinek egy része elutasította a békét és a
száműzetést választották. (Az Emberiség Kr. 542 o., MNL.4k.545 o, 9k.330 0.,16k528
o.)

THOMAS MÜNZER *1488./1489. - +1525.MÁJUS 7.
Német evangélikus teológus. 1506-tól a lipcsei egyetemen tanult, 1512-ben
magiszterré avatták Odera-Frankfurtban, majd pappá szentelték. 1519-ben
megismerkedett Martin Lutherrrel (lásd 11.18.). Agostonrendi teológiatanár, zwickaui
plébános volt. 1520-tól radikális prédikáCiókat tartott Zwickauban, és egyre jobban
átvette N.5torch (*1500 előtt-+1536 után) vezette úgynevezett zwickaui próféták
nézeteit. 1521-ben huszita-táborita körökkel keresett kapcsolatot Prágában. Ekkor
született A csehek dolgában való protestálás című írása. 1522-ben Nordhausenben
volt igehirdető. Itt kezdett harcot a szerzetesrendek ellen. Radikális őskeresztény követelései hamarosan szembeállították a nemesek által
támogatott
Lutherrel,
ezért
Nordhausenból
már
a
lutheránusok űzték el. Vallási nézeteit vasárnaponként
munkások és bányászok óriási tömege előtt hirdette. 1524ben kezdődtek el a stühlingeni tartományi grófság ban a
parasztlázongások, a szociális nyomor és politikai elnyomás
miatt. Majd átterjedtek Allgauból Tirolra és Thüringiára is.
Münzer a thüringiai felkelés vezetője volt. 1525-ben a nemesek és tartományi urak több csatában legyőzték a felkelő parasztok seregét. Ezekben
a csatákban kb. 100.000 ember pusztult el. A frankenhauseni csatában a seregét
lemészárolták, őt magát elfogták és Műhlhausen mellett lefejezték. Hosszú
évszázadokig radikális reformá-torként tartották számon. A XX.században sokan az
osztály nélküli társadalom gondolatának előfutáraként említették. Az újabb kutatások
nem vallási újítónak, hanem a születő szociális kozmoszt és eszkatológiát - a
világmindenség sorsáról szóló tanítást - együtt és egynek látó profétikus alaknak
tekintik. (Larousse 1992.2k.999 o.,Az emberiség Kr.1994.392 o., MNL.13k.411 o.)

JULIAN KEY *1930.MÁJUS 7. - +1991.NOVEMBER 1.
Belga poszter-grafikus. 1945-ben kezdett dolgozni leendő apósa
számára és egyben tanulni is a brüsszeli Saint-Lucas Hoger
Intézet esti osztályában. 18 évesen egy brüsszeli hirdetési
ügynökség munktársa volt. Akkor csatlakozott egy kreatív
művészcsoporthoz, amelynek rövidesen igazgatója lett. 1954ben már munkájával harmadik díjat nyert. 1955-ben tervezte
........ ...,
BE LG ll: "JI B E L G I Q U E
meg első reklámrajzát egy likőr népszerűsítésére. 1957-es
svájci tanulmányútja után nemzetközi poszter kiállításon vett
részt. 1963-tól 1991-ig - haláláig - minden fontos nemzetközi
poszter-kiállításon szerepeltek munkái. 1970-ben a helsinki nemzetközi kiállítás első
díját nyerte. Miközben aktívan alkotott, egykori iskolájában poszter-grafikát tanított.
1974-ben a humoros poszterek versenyét nyerte meg. 1975-ben Brüsszelben a sajtó
aranyérmét és a közönség nagydíját is neki ítélték. Több mint 150 alkotását a
brüsszeli Beaux Művészeti Múzeumnak adományozta. 1988-ban Belga Állami Díjat
kapott. 1994-ben "A világ 100 legjobb posztere" című kiadványban szerepeltek művei.
(Internet: http://www.geCities.com/P..... )

50 e SAlON

2F50

OSCAR ON MILLER

*1855.MÁJUS 7. - +1934.ÁPRILIS 9.

Német mérnök. Eredetileg építészetet tanult, de érdeklődése az elektrtechnika felé
irányította. 1882-ben Németországban elektrotechnikai kiállítást szervezett, majd
1899-ig az Edison Társaságot - a mai AEG elődjét - igazgatta. Eközben - 1884-ben megtervezte és felépítette Münchenben az első német erőművet. 1890-től saját
mérnöki irodát nyitott, melynek keretében 1891-ben Frankfurt am Mein-ben is
szervezett és irányított egy elektrotechnikai kiállítást. 1903-ban kiemelkedő német
tudósok segítségével Münchenben megalapították a Német Természettudományi Múzeumot, melynek ő lett az igazgatója. Az
elektrotechnikán kívül a csillagászat izgatta,
és
azon
fáradozott,
hogy
érdekelte
lehetőséget teremtsen az égbolt, a csillagok,
a Nap és a Hold tanulmányozására. Eredetileg
Max Wolf (* 1863-+ 1932) német csillagász
ötlete volt létrehozni egy olyan építményt,
ahol a látogatóknak is módja lenne az
égitestek tanulmányozására. Ennek az
ötletnek a támogatására Miller elhatározta 1905-ben, hogy egy planetáriumi eszközt
adományoz a Múzeumnak. Együttműködve Max Wolffal és a jénai Carl Zeiss Művek
szakembereivel, kidolgozta a megvalósítás koncepcióját és 1918-20-ban a Zeiss
tervezőmérnökével Prof. Dr. Walther Bauersfelddel (* 1879-+ 1959) vezették a
kivitelezési munkákat. 1923-ra megszületett Münchenben a Zeiss Művek tervei szerint
a világ első projekciós planetáriuma. Mindezek mellet 1918-24 között vezette a világ
legnagyobb Walchensee-i vízierőművének tervezési és kivitelezési munkáit is. Az
Emberiség
Kr.920
o.,
A XX.század
Kr.338 o.,
Internet:http://infos.auggermanien.dejOskar , www.deutsches-museum.de ausstellj
)

FERIHEGYI REPÜLŐTÉR
központi polgári repülőtere, mely Budapest
16
km
távolságra
van.
A
fővárossal
kereszteződésmentes út köti össze. A forgalmi épület építésére
kiírt pályázaton 1939-ben Dávid Károly építészmérnök (*1903+1975) terveit találták a legjobbnak. A kivitelezési munkákkal
Kemenes Krebs András cégét bízták meg 1942-44 között. A ma is
meglévő
hangárok terveit Prepeliczay Albert készítette. A
ILvilágháború során, 1944.április 13-án érte légitámadás a repülőteret, mely csaknem teljesen megsemmisítette. 1947-ben eldőlt, hogya nemzetközi
polgári repülés bázisa Ferihegy lesz, ezért megkezdték a felújítását. Akifutópályát
1948-ban betonozták és 1950 végén érte el a 2,5 km hosszúságot A repülőteret
1950.május 7-én adták át és az addig elkészült részeket az 1946-ban alakult
Magyar-Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. birtokolta 1954-ig. 1954-től a MALÉV
üzemeltette és fejlesztette. Üzemeltetésére 1973-ban létrehozták a Légiforgalmi és
Repülőtéri Igazgatóságot (LRI). Az 1980-as évek elején egy újonnan épült beton
kifutópályával és korszerű irányítási rendszerrel ellátva helyezték üzembe a 2.
repülőteret. Később ennek is szükségessé vált a bővítése azzal a céllal, hogy Ferihegy
az 1950-ben 50.000 utassal működő polgári repülőtér 2010-re 5,700.000 utas
kiszolgálására legyen képes. 1997-ben kezdődtek meg a bővítési munkák.(Új
Magy.L.1960.2k.329 o.,Népszabadság 2000.IV., MNL.7k.894 o.)
Magyarország
belvárosától

BERZSENYI DÁNIEL *1776.MÁJUS 7. - +1836.FEBRUÁR 24.
Magyar költő. Régi nemesi családból származott. Alapfokú ismeretekre apja tanította,
majd a soproni evangélikus líceumba került 1788-ban, ahonnan 1793-ban megszökött
és Keszthelyen katonának állt. 1794-ben apja visszavitte a soproni iskolába, ahol
1795-ben befejezte tanulmán'iait. 1795-ben nagybátyja mellett élt Niklán.1799-ben
pedig feleségül vette a 14 éves másod-unokatestvérét, Dukai Takács Zsuzsannát..
Kiss János lelkész és költőóú barátja fedezte fel 1803-ban, hogy verseket ír és ő hívta
fel Kazinczy Ferenc (lásd X.27.) figyeimét barátjára. Kazinczy lelkesen üdvözölte az új
tehetséget. 1810-ben Berzsenyi Pestre utazott és megismerkedett Kazinczy szellemi
körével, majd visszatért Niklára. Verseinek kiadását papnövendékek anyagi támogatásával jelentette meg 1813-ban, majd a második kiadásban 1816ban. Kölcsey Ferenc (lásd VIIL8.) 1817-ben bírálatot írt a
kötetről. Ettől kezdve szinte egyáltalán nem írt több verset,
esztétikai tanulmányokkal foglalkozott, műbírálatokat közölt. A
nyelvújítók erősen bírálták provinciálizmusát és stílusának
darabosságát.
Berzsenyi első korszaka az ódák és elégiák
korszaka volt. Ódái közül az 1807-ben született A magyarokhoz
című a legjelentősebb. Elégiáinak kiemelkedő darabja A közelítő
tél, mely közvetlen vallomás, amelyben a természet elmúlása az
MAGYAR POSTA ~
örök és mindenre kiterjedő elmúlást is jelenti. Életének ekkori
mélypontjáról Kazinczyval kötött barátság ragadta ki. Ekkor,
második korzsakában, 1809-17 között keletkezett művei a
nemesi világkép keretein túllépve, a felvilágosodás eszméinek
lényegét tette magáévá. Néhány évi hangulati fellendülés után, újra a visszahúzódás
évei következtek. Kölcsey 1817-ben írt bírálata szinte végérvényesen elhallgattatta a
befeléfordulásra egyébként is hajlamos költőt. Visszavonultságából az sem mozdította
ki, hogy 1830-ban megválasztották az Akadémia Filozófiai Osztályának tagjává. 1832ben ismerkedett meg gróf Széchenyi Istvánnal, aki költészetét nagyra értékelte.
Széchenyi munmkásságának hatására, és saját gzdsálkodói tapasztalatainak
összefoglalásaként született A magyarországi mezei szorgalom némelyakadályairól
című tanulmánya 1833-ban. Főként elméleti stúdiumokat folytatott, hogy méltóképpen
megfelelhessen Kazinczy bírálatára. Berzsenyi a XX.századi felfogás nyomán a magyar
költészet egyik legnagyobbja volt.
(Világir.KisencikI.1976.1k.128 o.,Larousse
1991.1k.311 o., MNL.3k.727 o.)

FŐVÁROSI NAGYCIRKUSZ
1891.május 7-én nyílt meg az első állandó
jellegű budapesti cirkusz. E. Wulf mutatványos
közreműködésével. Később,
1900-ban az

építményt Beketow Mátyás (*1867-+1928)
vette át, aki 1904-19 között, majd 1922-29
között is bérelte a 2.300 férőhelyes Városi
Cirkusz épületét. Ezzel egyidőben Barokaldi
József olasz származású artista (*1827-+ 1915)
is létesített egy kiscirkuszt a jelenlegi
SzéchenYi-fürdő, majd a mai Vidám Park
helyén. 1945-ben Budapest ostroma során
erősen megrongálódott, majd rendbehozták.
1949.steptember 17.-én államosították és mint Fővárosi Nagycirkusz működött 1966
tavaszáig. Ekkor az épületet lebontották és helyén egy korszerűbb cirkusz épületet
építettek, melyet 1971.januárban helyeztek üzembe és első előadása 1971.január 14én volt. Épületében rendszeresen fellépnek neves külföldi társulatok is. (Larousse
1991.1k.478 o.,Új Magy.L.1959 .. 1k.453 o.,MTI. Nysz.0220j91.)

PJOTR IUICS CSAJKOVSZKIJ *1840.MÁJUS 7. +1893.NOVEMBER 6.
Orosz zeneszerző. 18S0-től jogot tanult, majd az Igazságügyi
Minisztériumban
dolgozott.
1863-tól
a
pétervári
konzervatóriumban Anton Grigorjevics Rubinstein (*1829-+ 1894)
már
a
moszkvai
konzervatórium
növendéke,
1866-tól
zeneelmélet tanára volt. Ekkor már munkássága egyre
gyömölcsözŐbb lett, az 1869-75 közötti alkotókorszakában
számos sikeres művében bontakozott ki egyéni stílusa. Műveiben
a nyugati kultúra és az orosz lélek szélsőséges érzelemhullámai
találkoznak. Szimfóniái és operái meghódították a világot.
Kifejező eszközeivel hol az ötvösművészet, hol meg a túlzott
hatáskeresés határát érinti. Dallambősége és színgazdagsága
mindenütt győzelmet vívott ki. A zene majdnem minden ágában
maradandót alkotott. A komponáláson kívül 1872-76 között, zenekritikai munkát is
vállalt. 1876-ban fejezte be a Hattyúk tava című balettet. Majd elutazott Svájcba,
Olaszországba, ahol befejezte az Anyegin című operáját. Ebben az időben kezdődött

kapcsolata Nagyezsda Filaretovna von Meck asszonnyal, aki rendszeres évi járadékot
biztosított számára és megszabadította anyagi gondjaitól. Csak levelezés útján
érintkeztek és ezek a levelek Csajkovszkij életének fontos dokumentumaivá váltak. Az
1880-as évek kezdetén már Európában és Amerikában is ismertté vált. 1890-ben Firenzében fejezte be a Pique Dame című operáját, és ebben
az évben készü It el a Csipkerózsika
című
balettje
is.
1891-től
Amerikában is járt. Sikerei ellenére
egész életét beárnyékolta erős
neurózisa. 1893.október 28-án még
h-moll
maga
vezényelte
szimfóniáját, majd néhány nap
múlva - a korábbi feltételezések
szerint
kolerjárvány áldozata lett. Az újabb kutatások szerint azonban
valószínűbbnek látszik, hogy miután a cári család egyik férfi tagjához fűződő szerelmi
viszonyára fény derült, öngyilkosságra kényszerítették. Oroszország nagy szimfónikus
zeneszerzőjét vesztette el vele, aki zenéjében internacionális érvényre törekedett
zenei nyelvezetében, anélkül, hogya nemzeti vonásait feladta vaJna. Szimfóniáival,
versenyműveivel, zenekari szvitjeivel, nyitányaival és fantáztiáival a legjelentősebb
xIX.századi orosz szimfónikusként írta be nevét a zenetörténetbe. (Brockhaus:Zenei
L.1985.1k.377 o.,Falk G. :Zenei Kis L.1938.103 o., MNL.Sk.695 o.)

CASPAR DAVID FRIEDRICH *1774.SZEPTEMBER 5. - +1840.MÁJUS

7.
Német festő. Greifswaidban J.G.Quistorpnál rajzot, majd a
koppenhágai akadémi1794-98
között
án
tájképfestést
tanult.
költözött
1798-ban
Drezdába.
1802-ben
Neubrandenburgban és
Rügen szigetén járt, és
ott fedezte fel későbbi alapmotívumait, a tengert, a tengerpartot, a gótikus épületeket
stb. Főként szépia-rajzokat készílett. 180S-ben a Nyári táj kiszáradt tölggyel és a
Hajnali zarándoklás című rajzaival elnyerte a Weimari Műpártolók díját, ami Johann
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Wolfgang von Goethe (lásd III.22.) személyes kitüntetése volt. 180S-ben állította ki
két képét - Szerzetes a tengernél és Apátság a tölgyerdőben cím űeket, - melyekkel
első, igazán nagy sikerét elérte. 1817-től a drezdai művészeti akadémia tanára volt.
Az 1810-es évek végétől visszatérő témája az elvágyódás, a magány. Erre utal a
Felkelő hold a tenger fölött és a Két férfi a holdat nézi című munkái. Munkásságának
jelentős részét sejtelmes, sőt olykor misztikus utalásokkal telített tájképei alkotják.
Erdős,
hegyes,
messzetávlatú
fényés
árnyékhangulattal
áthatott
tájképeit
gondos
miniatúraszerűen
festette.
technikával,
szinte
tükörsima,
fényes
hatású.
Képeinek
felülete
Részletgazdagsága ellenére is festői leg gazdag.
Színvilága többnyire lefokozott műtermi összhatásra
épül. Igaz, nagy jelentőségét csak 1906 után fedezték
fel. Tájainak misztikus hangja, a különös iránti
vonzalma miatt a szűrrealizmus egyik előfutárának
tekintik. A romantika jeles képviselője volt. 183S-ben és 1837-ben kapott agyvérzést,
lebénulva, elborult elmével fejezte be életét. (Műv.L.1966.2k.1S7 o., MNL.8k.31S o.)
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GIZELLA *985 KÖRŰL - + 1060-65 KÖRŰL MÁJUS 7.
Magyar királyné. 11.Civakodó Henrik bajor herceg (*951+995) és Burgundi Izabella leánya, II.S7ent Henrik
császár (ur.1014-1024)húga. Géza fejedelem (lásd ILL)
996-97-ben kérte feleségül fia I.Szent István (lásd VIII.
15.)
számára.
Gyermekeik
közül név szerint csak Ottó és
Imre ismert, ők ketten érték
meg
a
felnőtt
kort.
A
magyarországi
krónikás
hagyomány kedvezőtlen képet
fest róla. PI. őt tette felelőssé
Vazul
magyar
herceg
megvakíttatásáéert is. A német
források viszont neki tulajdonítják egyedül a magyarok keresztény hitre térítését.
Tevékenységéből az egyházaknak juttatott adományai igen jelentősek voltak.
Nevéhez fűződik az a miseruha is, amelyet férjével 1031-ben adományozott a
székesfehérvári Bodogasszony-templomnak, melyet később koronázási palásttá
alakítottak át. István halála után Péter király (ur.1038-1041), Gizellát megfosztotta
jövedelmeitől és őrizetbe vette. Aba Sámuel magyar király (ur.l041-1044) bukása
után III.Henrik császárral (ur.1039-1056) távozott Magyarországról. A passaui
niedernburgi apácakolostor apátnőjeként halt meg. 1217-ig koronáját, melyet
II.András magyar király
(ur.1205-1235)
eladott,
Veszprémben
őrizték.
(MNL.1999.8k.646 o.)

ROBERT CLOW TODD *1809. - +1866.MÁJUS 7.
Angol származású kanadai festő. Fiatal éveiben Londonban,
mint katonai festő működött. 1834-ben Kanadába, Quebec
-~Citybe költözött. Cégtábla és díszítőfestőként dolgozott.
főként
lovakról
festett
Sportemberek megkeresésére
olaj képeket, amelyeken a lovak tulajdonosaikkal együtt
láthatók. Egyik híres műve a Montmorency vízesés télen című
képe. Képei vibráló árnyalatokat, harmóniát, a műfaj iránti
érdeklődést mutatnak.
Képei bepillantást nyújtanak a
quebeci dokkok életébe és megmutatják a nyári Montmoreney vízesést is. Foglalkozott fafaragással is. 1853-ban Torontoba költözött, ahol élete
végéig élt. Itt műhelyt tartott fenn és zászló, címer és cégtáblafestőként reklámozta
(Internel: http://www.highbeam.com/library/doc......biographi.ca/EN/
magát.
SchowBio..... )
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HEGEDŰ D. GÉZA

*1953:MÁJUS 7. -

Magyar színész, rendező. Miután elvégezte a
Színház- és Filmművészeti Főiskolát, 1975-ben a
Vígszínházhoz szerződött, melnyek azóta is tagja.
1987 óta tanít a Szíház- és Filmművészeti
Főiskolán.
Orgánuma, szép beszéde változatos
színészi eszköztárral párosul. Erőteljes alakításai
fojtott szenvedélyt sugároznak. Filmszerepei közül
néhány: Kisértés, Az új földesúr, Eldorádó, Kalaf,
Szezon stb. Rendezte Joyje:Számkivetettek, Ovidius:Istenek gyermekei, Heinrich
Böl/:Katherina Blum elvesztett tisztessége, Egri Halász I.-Eisemann M.:Egy csók és
más semmi stb. című darabokat. Vígszínházi fellépése volt a Schiller: Don
Carlos... Don Carlos, Eliot:Gyilkosság a katedrálisban...Becket Tamás, Örkény
I.:Tóték... Tót, Spíró Gy.:Elsötétítés... Barát, Ibsen H.:Nóra... Helmer ügyvéd,
stb.
cím ű
szín művekben.
(Magya r
Csehov: Cseresznyéskert...Gájev
Színházművészeti Lexikon)

SZÉKELY BERTALAN *1835.MÁJUS 8. - +1910.AUGUSZTUS 21.
Magyar festő. Első mestere Simó Ferenc
kolozsvári
rajztanár
volt.
A
bécsi
106.156
Polytechnikumban
tanult,
majd
a
sztKELY BERTAlAN' 1I.l}.jOS HOLTTESTtNEK MEGTA!J'I/.SA
Művészeti Akadémián Karl Rahl osztrák
~w._ c
festő
(*1812+ 1865),
Peter
Johann
Geiger
(*1805-+ 1880)
és
Ferdinand
Georg Waldmüller
VIII.23.)
(lásd
~ tanítványa
volt
1851-55 között.
1855-ben
a
MAGYAR POSTA
család
szú kös
anyagi
helyzete
A MOH.(CSJ CSATA 450. ÉVFORDULÓJA
miatt
visszatért
:1'26-:1976
Erdélybe,
ahol
egy ideig vándor
piktorként portrékat, cégéreket festett, és itt készültek későbbi műveinek - II.Lajos,
Egri nők stb. - első vázlatai. 1857-ben a csehországi Aichelburg-családnál kapott
munkát. 1859-től a müncheni akadémián tanult. Abban az évben még főleg
romantikus illusztráció jellegű sorozata látott napvilágot. Korai alkotásai közük
kiemelkedik fiatalkori Önarcképe. Ugyanekkor fejezte be első történeti kompozícióját,
II.Lajos holttestének megtalálását. A romantika és az akadémizmus stílusjegyeit
ötvözte művészetében. 1861-ben készült a Dobozi és hitvese című festménye,
mellyel visszafogottabb jelenetet örökített meg. 1863-ban visszatért Münchenbe, ahol
hivatalos megrendelésre készítette VII.Károly menekülése címú képét. Ennek sikere
után a bajor kormány ösztöndíjával Franciaországban és Hollandiában tett egy
kőrutat. l864-ben végleg hazatért. Híres műve az Egri nők l867-b en készült. Az
1870-es években alkotta nagy történelmi festményeit, mint a Mohács, V.Léászló és
Czillei, Thököly Imre búcsúja stb. Az 1880-90-es években nyári lakhelyén, Szadán
festette tájképeinek legjobb darabjait. Egyetemes tudású, állandóan művészetébe
mélyedő, kísérletező, modern, öntudatos lélek volt. Festett arcképeket, oltárképeket,
zsánerképeket, freskókat, aktokat, táj képeket, mennyezet-vázlatokat. Pályájának
második felében a régi nagY mesterekhez hasonlóan fáradozott a festői technika
megértője
volt.
tökéletesítésén.
Életében
számos
tanítványa,
de
kevés
(Műv.L.1968.4k.418 o.,Larousse 1994.3k.702 o., MNL.16k.572 o.)
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SAINT JEAN MARIE BAPTISTE VIANNEY * 1786.MÁJUS 8. + 1895.AUGUSZTUS 4.
Francia pap. A franCia forradalom tette lehetővé
magasszinvonalú neveltetését, olyannyira, hogy az első
áldozását és gyónását is csak titokban rendezhette el.
l818-ban lett Ars plébánosa, amiért Curé d'Ars-nak is
nevezték.
Hamar
híre
ment
meghitt
hangvételű
gyóntatásának és a hívek által neki tulajdonított
természetfeletti erejének. Haláláig a zarándokok tömege
látogatta és naponta sokszor 12-15 órát töltött gyóntatással. 1925.május 31-én avatták szentté és a plébánosok védőszentjeként tisztelik.
(Kanadai L.)

JEAN HENRI DUNANT *1828.MÁJUS 8. - +1910.NüVEMBER 30.
Svájci közéleti személyiség,
üzletember,
a
Nemzetközi
Vöröskereszt
megalapítója.
Patrícius családból származott.
A krimi háború idején 1853-56
között
nagy
figyelemmel
kísérte a háborús sebesültek
Az
olasz
helyzetét.
szabadságharc
kitörésének
l859-ban
a
évében
csataterekre utazott és ott
személyesen
látta
az
egészségügyi
szolgálat
elégtelenségét. A solferinói
csatában szerzett benyomásait
írta meg a Solferino emléke
című
könyvében. A könyv
végkövetkeztetése az volt,
hogy önkéntes alakulatokat
kell szervezni a betegek és
sebesültek ellátására. Ezért kezdeményezte a beteg- és sebesültellátással foglalkozó
egyezmény létrehozását. l863-ban megszervezte az első genfi konferenciát, amelynek
a sebesültekkel kapcsolatos egyezménye nyomán létrehozta a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát. Később hasonló céllal Vöröskereszt Szövetségek
alakultak, szinte valamenyi európai országban, míg végül. az
úgynvezett genfi egyezményt l864.augusztus 22-én írták alá.
Magyarország
1881-ben
csatlakozott
az
egyezményhez. Ő maga is rengeteg pénzt áldozott a Vöröskereszt létrehozására.
Szerencsétlen
spekuláCiók
hatására
1867-ben
minden
vagyonát elvesztette, el kellett
hagynia Genfet. Nehezen volt
képes újra egzisztenCiát teremteni
önmaga számára, csak az l87D-es
évek végén tudott ismét bekapcsolódni a béke eszméjének szolgáltába. 1888-ban részt vett az Interparlamentáris
Unió megalapításában. Az első Nobel-békedíjat 19D1-ben kapta, megosztva
Frédéric.Passyval (lásd VI.12.). (Nobel-díjasok Kis1.1985.2D7 o.,Larousse 1991.1k.635
o., MNL.6ki.847 o.)
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ALAIN - RENE LESAGE *1668.MÁJUS 8. - +1747.NOVEMBER 17.
Francia regényíró. Párizsban jogot tanult, azonban az irodalom
hamar eltérítette erről a pályáról. Első színházi sikereinek hatására
számos
darabot
írt,
mert
kizárólag
a
műveiből
akart
megélni.5zépprózában és színpadon is a szatíra eszközeivel
ábrázolta kora álszent képmutatását,
pénzimádatát. Megtanult
spanyolul és a spanyol irodalom döntő befolyással volt
munkásságára. 1700-1740 között több mint 100 vígjátékot írt, vagy
fordított spanyolból. Színpadi művei közül kiemelkedik A csalafinta
báráné című műve. Regényíróként A sánta ördög című társadalmi
".'ALA,.R,.llESAGE,,"'
szatírájával 1707-ben, majd a fő művével a Gil Blas című
pikareszkjével vált híressé, amelynek címszereplője a "nép fia", aki
kalandjai során, kükönböző társadalmi réteghez tartozókkal kerül kapcsolatba.
Darabjainak nagy része főleg szatírikus hangvételű, műveiben a helyzetkomikum
dominál. (Világirod.KisencikI.1976.1k.655 o., Larousse 1992.2k.680 o., MNL.12k.55
o.)

MARQUES DE POMBAL *1699.MÁJUS 13. - +1782.MÁJUS 8.
Portugál államférfi. Eredeti neve SebasWío José
de Carvalho e Melo, Oeiras grófja. Rövid ideig
katona volt később a királyi akadémián tanult
jogot és történelmet. Előbb V.János király
(ur.1706-1750.) testőrségben szolgált, majd
1738-45 között követ lett Londonban, aztán pedig
1745-töl 1749-ig Bécsben. A király halála után,
annak felesége Mária Anna a királyi tanács
tagjává nevezte ki. 1750-től I.JÓzsef király
(ur.1750-1777.) uralkodása idején ő kormányozta Portugá liát. Rendbehozta az ország pénzügyeit, javította a közigazgatást,
iparfejlesztési és oktatási reformokat vezetett be, középiskolákat létesített,
kereskedelmi társaságokat alapított az indiai és braziliai portugál birtokok
kiaknázására. Megtiltotta a rabszolgatartást stb. A liszaboni földrengés után
megszervezte az ellátást és nagy eréllyel fogott a főváros újjáépítéséhez. A király
elleni merényletre hívatkozva, 1758-ban több száz ellenfelét bebörtnöztetve
megszabadult főnemessi ellezékétől. 1759.szeptember 3-án kiutasította a jezsuitákat
az országból. Felszámolta a zsidók és az újkeresztények elleni megkülönböztető
intézkedéseket és csökkentette az inkvizíció szerepét. I.JÓzsef halála után utóda I.Mária királynő (ur.1777-1816) - elbocsátotta szolgálatából, és visszaélései miatt
perbe fogták. 1780-ban száműzték az udvarból. (Révai N1.15k.570 o., MNL.14k.927
o.)

MARTIN ALTOMONTE *1657.MÁJUS 8. - +1745.SZEPTEMBER 14.
Osztrák festőcsalád tagja. Eredeti neve Hohenberg. Rómában
(*1639-+1709) és Carlo
Maratta
(*1625-+1713)
Baciccio
tanítványa volt, 1684-től Szobi eszki János lengyel király (lásd
VI.17.) festője lett Varsóban. Német nevét ott változtatta olaszra.
1703-tól Bécsben, 1720-ban Linzben dolgozott. A bécsi Szent
István-templom,
a
Sankt
Pölteni
székesegyház,
a
linzi
plébániatemplom, a Salzburgi Mirabell-kastély freskóin kívül számos
oltárképet festett. Arcképeket és rézkarcokat is készített. Tőle
származnak a győri karmelita-templom mellékoltárainak 1726-27ben készült festményei is. Az osztrák barokk legtermékenyebb,
legügyesebb festőinek egyike volt. A heiligenkreuzi kolostorban halt
meg világi barátként. (Műv.L.1965.1k.51 o., MNL.1k.679 o.)

ANTOINE - LAURENT DE LAVOISIER *1743.AUGUSZTUS 26. +1794.MÁJUS 8.
Francia kémikus. A párizsi egyetemen jogot tanult 1760-64-ig. Később botanikával,
csillagászattal, ásványtannal, végül kémiával foglalakozott, Guillaume Fran<;ois Roulle
előadásait hallgatta. Részt vett Franciaország geológiai térképének munkálataiban. Az
adóbérlők
szövetségének tagjaként meggazdagodott. 1775-ben megbízták a
lőporgyártás felügyeletével. A tudományos eredmények hasznosításán fáradozott.
1772-től az égési folyamatokat tanulmányozta, amelyekhez megfelelő mérleget
szerkesztett. Nevéhez fűződik a tömeg és az elemek megmaradás elvének
megfogalmazása. Kutatásai igazolták, hogya légzés és test melege a szén és a
hidrogén elégetéséből származik az élő szervezetben. Felderítette a fémek levegő hatására történő oxidációjának mechanizmusát 1774-ben ónnal, majd
1777-ben higannyal végzett kísérletek révén. Megállapította 1781-ben
a levegő, a víz és a szén sav összetételét. Pierre Simon, marquis de
Laplace-val (*1749-+ 1827) együtt elvégezte az első kalorimetrikus
méréseket. Antoine-Fran<;oise, Comte de Fourcroy-val (*1755-+ 1809)
és Claud ie Louis Bertholett-val (lásd XII.6.) együtt 1787-ben, részt
vett egy racionális kémiai nomenklatúra kialakításában, amely az elem
fogalmán alapszik. 1780-ban tagja volt a metrikus rendszert felállító
bizottságnak.. Mindezek alapján a kémiai tudomány megalapítójának tekinthető
.1768-ban a francia Tudományos Akadémia tagja lett. A nagy költséggel járó
kísérleteihez szükséges összeget az adóbérlők szövetségének tagjaként teremtette
elő. Amikor az adóbérlők ellen pert indítottak, őt is perelték és sikkasztással vádolták.
A perben halálra ítélték, melyet 1794.május 8-án végrehajtottak. (Larousse
1992.2k.637 o., Révai N1.12k.548 o., Brockhaus CD., MNL.11k.849 o.)

PETER HERNQUIST

*1726.MÁJUS 8. - +18ü8.DECEMBER 18.

Svéd állatorvos. Az uppsalai egyetemen Linne (lásd 1.10.)
tanítványa volt. Később Lyonban és Párizsban képezte
tovább magát. Rendkívül nagy súlyt fektetett az
állatvédelemre. 1774-ben kapott végre engedélyt egy
állatorvosi intézmény alapítására. A következő évben
javaslatot tett arra, hogy egy bogardeni tanyán állatorvosi
kollégiumot és kórházat létesíthessen. Az engedély
birtokában terveit megvalósította, megfelelő szakemberek
közreműködésével. l802-ben a főépület leégett, és az újjáépítés során további
bővítéseket is vég re hajtottak, hogy munkaterületük - az állatvédelem érdekében sokrétűbbé válhasson. Az átalakítás után már foglalkozni tudtak a lábasjószágok
gyógyszerezésével, állat-sebészettel, sőt állatorvos-történeti múzeum is létesült.
Munkájának eredményét már nem érhette meg. A bogardeni - parkkal övezett épuletek legnagyobb része az l860-as években jöttek létre, területén állatkórházzal és
a szükséges
irodákkal.
Internet:
http://www.linnaensc
l8-net/texts ..... ,
runeberg .org/famijour.... , bophone. spray .se/sundbergfarnilj ... )

CHARLES EUGENE JULES MARIE NUNGESSER
- +1927.MÁJUS 8.

*1892.MÁRCIUS 15.

Francia pilóta. A métiersi iskolában tanult közepes
kitűnt
a
verseny-sportokban.
eredménnyel,
de
Tanulmányainak befejeztével Argentinába utazott egyik
nagybátyja kérésére. Argentinában autó-mechanikusként
dolgozott, majd profi autóversenyző lett. Ezután
érdeklődése a repülés felé irányította. Az I.világháború
kitörésekor tért vissza Franciaországba, ahol katonának
sorozták be. A harcok során tanúsított magatartása elismeréseként - kérésére -- a légierők kötelkékébe helyezték át. Első gépét lelőtték,
de ő túlélte a támadást. 19l6.januárban súlyos légibaleset következtében mindkét
lábát eltörte, de 1916.áprilisig 43 légi győzelmet tudhatott magáénak. Számos
európai országtól és az USA-tól tíznél több kitüntetést kapott, és ezzel fejezte be
katonai pályafutását. 1918. novemberében próbálkozott egy repülő magániskola
atapításával, de sikertelenül. Később Raymond Orteig nevű francia születésű
amerikai restaurátor által felajánlott 25.000 dollár díj fejében elsőként akarta
atrepülni Francols Coli nevű navigátorával az Óceánt, Párizstól New Yorkig. A
végcéiba azonban nem érkeztek be, 1927.május 8-án a Fehér madár nevű
gepukkel lezuhantak. (Internet: http://en.wikipedia.org/wikijCharles... , wwwJunkfoodforthought.com/...oo.)

FRANC;OIS COU

*1881.JÚNIUS 5. - +1927.MÁJUS 8.

Fr nc! pIlóta. Az 1. Világháborúban súlyosan megsebesült, elvesztette jobbszemét.
1 19-ben repulögépével átrepülte a Földközi Tengert, amellyel új távrepülési
e' ordot állított fel. 1927-ben navigálorként résztvett Charles Nungesser óceánlrepúlési kísérletében, amelynek során 1927.május 8-án eltűnt. A DéltranClaországi
Mauguioban
utca
viseli
nevét.
(INTERNET
h p://de.wiklpedla.org/wikilFran%C3% ... _....,enwikipedia.org/wiki/Mauguio)

MIGUEL HIDALGO y COSTILLA *1753.MÁJUS 8. - +1811.JÚUUS

30.
Mexikói római katolikus pap, forradalmár. Több egyházi
tisztség betöltése után 1803-tól a doloresi egyház vikáriusa
volt. Thomas Jefferson amerikai elnök (lásd VIIA.) írásainak
spanyoira fordítása miatt az inkvizíCió eretnekség vádjával
üldözte. 1810.szeptember 16-án az úgynevezett Doloresi
Kiáltással megindította a mexikói függetlenségi háborút. A
guadalupei Szent Szűz szobra alatt a főváros ellen vonuló
seregeit a spanyolok megverték, őt magát menekülés közben
elfogták és kivégezték. A "mexikói függetlenség atyja"-ként tartják számon.
(MNL.1999.9kA48 o.)

JosÉ ORTEGA Y GASSET *1883.MÁJUS 9. - +1955.0KTÓBER 18.
Spanyol filozófus. Középiskoláit Malagában, egy jezsuita kolostorban végezte, majd.a
madridi egyetemen filozófiai és irodalomtörténeti tanulmányokat folytatott 1898-1902
között. Később német egyetemeken a kantiánus filozófiával ismerkedett. 1911-ben
kinevezték a madridi egyetem filozófia-professzorává. Itt tanított 1936-ig. 1923-ban
megalapította a spanyol kultúrális életben rendkívül jelentős Revista de Occidente
című folyóiratot. Részt vett a monarchia megdöntéséért folyó harcban. 1931-33 között
az Alkotmányozó Nemzetgyűlés képviselője volt. A köztársaság bukása után
Franciaországba, majd Argentinába emigrált, 1945-ben tért haza. 1948-ban megalapította a Humán-tudományok Intézetét. Esszéiben - Két
történelmi esszé, Hajótöoröttek könyve
fejtette ki
szabadelvű filozófiáját, amely szerint az élet az alapalapvető
valóság, ám az ész fegyelmének alá kell rendelni. Esztétikai
nézeteinekkialakulására a döntő hatást a századforduló
avantgardista irodalma tette, elsősorban spanyol kortársai.
Az I.világháború és az azt követő forradalmak, nézeteiben
fordulatot
eredményeztek.
Racionalista
vitalista
beállítotságából sokat megőrzött, de egyre inkább a modern
Az
1920-as
évektől
gondolatvilága
az
indivídum
problémái
érdekelték.
egzisztenciálizmus irányába tolódott el. A tömegek lázadása című művében szembe
állítja egymással az úgynevezett arisztokratikus és a tömegkultúrát. Álláspontja
szerint a modern világ a "tömeg-emberre" épül. Az európai kultúra hanyatlását csak
integráció képes megállítrani.
egy új elit,
illetve egy újfajta európai
Egzisztencializmusa nem irracionális, hanem evilági el kötelezettség ű és optimista.
Szenvedélyesen utasította el a romantikát, mely nagyobb hatásra törekedett, mint
amire a művészet egyáltalán törekedhet. A XX.század művészete - szerinte - nem az
egész
embert
szembesíti
a
műalkotással,
hanem
csak
a
műélvezőt.
(Világir.KisencikI.1976.2k.148 o.,Larousse 1994.3k.186 o., MNL.14k.267 o.)

ROBERT EDWIN PEARY *1856.MÁJUS 9. - +1920.FEBRUÁR 20.
Amerikai tengernagy, sarkutazó. 1886-ban vállalkozott
sarkvidéki útjára, amikor 1887-ben behatolt Grönland jégmezőire. Második útján
Grönland északi részén átszelte a
jégtakarót, megállapította, hogy
tundra
legészakibb
csücskét
borítja. 1906-ban - hatodik útján
- , már közel volt a sikerhez, de
2 Ft
a tengeri rianások állították meg
az expedíciót. Élelem hiányában
visszafordultak, ám a tengeráramlás keletre sodorta jégtáblájukat. Nehéz, küzdelmes
út során jutoittak el a hajójukhoz. A hetedik útra 1908-ban indultak, a Grant-földön
0
teleltek. 1909.április 6-án elérték 89 57' északi szélességet. Több oldalról végzett
mérésekkel megállapították, hogy meghódították az Északi-sarkot, és a sarkpont alatt
mélytenger húzódik. Visszatérésükkor már Frederick Albert Cook amerikai orvost
(*1865-+ 1940) ünnepelték, mint az Északi-sark első - 1908.április 21-én meghódítóját. A vitában Cook nem tudta állítását bizonyítani. Knud Johan Viktor
Rasmussen dán sarkkutató (*1879-+ 1933), az eszkimók elmondásai alapján Cook
állítását hazugságnak nyilvánította. Az Északi-sarkra, bizonyította n Peary jutott el
először. Érdemei elismeréséül Pearyt ellentengernaggyá nevezte ki az Amerikai
Egyesült Államok kongresszusa. (Larousse 1994.3k.280 o.,Új Magy.L.1961.5k.395
o.,Révai N1.15k.267 o., MNL.5k.587 o., és 14k. 611 o.)
első
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II. VILÁGHÁBORÚ VÉGE
1945.április 30-án Adolf Hitler (lásd IV.30.) - feleségével Eva
Braunnal
- öngyilkosságot követett el. Martin Bormann német
"II vlLAOHAaoltO
politikuis (*1900-+19457) és Joseph Goebbels német politikus
(*1897-+1945) tárgyalásokat kívánt folytatni Berlin feladásáról
Vaszilij Ivanovics Csujkov vezérezredessel (*1900-+ 1982).
Csujkov
feltétel
nélküli
megadást
követelt.
Goebbels
kiltátástalannak ítélte a tárgyalásokat, ezért feleségével 6
gyermeküket megmérgezték, majd végeztek saját magukkal is.
Bormann egy Berlinből kitörni készülő csoport akciójánál életét
vesztette. Május 7-8-án a nyugati frontokon is összeomlott az ellenállás. A Hollandiában, Dániában és Északnyugat-Németországban lévő német
hadsereg a lüneburgi Heideben Bernard Law Montgomery angol tábornok (*1887+1976) előtt letették a fegyvert. Karl Dönitz német flottatengernagy (*1891-+1980)
Reimsbe, Dwight David Eisenhower USA elnöke (lásd X.14.) főhadiszállására küldte
Alfred Jodl német vezérezredest (*1890-+1946) és Hans-Georg von Friedeburg
vezértengernagyot (*1895+1945) a feltétel nélküli fegyverletétel aláírására. Egy
nappal később Wilhelm Keitel német tábornagy (*1882-+1946) is aláírta a
fegyverletételi dokumentumot a Kalrshorstban lévő szovjet főhadiszálláson. A harci
cselekmények beszüntetési időpontját 1945.május 8-án 23 óra 01 percben szabták
meg és ez az időpont valamennyi német csapatra érvényes. Gyakorlatilag ezzel ért
véget a II.világháború és 1945.máius 9-én ünnepelte a világ a békét, mely az
érintett térségekben élők hőn áhított vágya volt. (A XX.század Kr.1994.660 o.)
eo E v E
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FRIEDRICH VON SCHILLER *1759.NOVEMBER 10. - +180S.MÁJUS

9.
Német költő, író. Először teológiai, majd Stutgartban jogi és orvosi
tanulmányokat folytatott, és 178D-ban katonaorvosként lépett
szolgálatba. Közben irogatott, és 1781-ben már első drámája a
Haramíák is megszületett, melynek mannheimi bemutatóján nagy
sikert aratott, de a mű lázadóan forradalmi szelleme nem tetszett a
würtembergi hercegnek, és megtiltotta neki a további drámaírást.
Miután Schiller a herceg szolgálatában álló katonaorvos volt,
Szászországba szökött és ott folytatta műveiben a zsarnokság és a
társadalmi előítéletek leleplezését. Mannheimben még bemutatták A
genovaí Fíesco összeesküvése és az Ármány és szerelm című
darabjait. Drezdában barátságot kötött Christian Gottfried Körnerrel
(*1756-+ 1831). 1787-ben Weimarban megismerkedett Johann Gottfried Herderrel
(lásd XII.18.) és Christoph Martin Wielanddal (lásd 1.20.). Még abban az évben
ismerte meg későbbi feleségét, Charlotte von Lengefeldet. i787-ben készült
történelmi drámája a Don Carlos. 1788-ban találkozott Johann Wolfgang von
Goelhevel (lásd III.22.), akinek ajavaslatára ki nevezték a jénai egyetem
professzorává i789-ben, ahol beköszöntő előadása a történelem kutatásának mélyebb
értelméről szólt és több ilyen tárgyú munkát is írt, amelyekben kifejlette idealista tör-

ténelem felfogását. 1795-ben megindította a Horen című folyóiratát, melyhez
megnyerte Goethét munkatársnak. A lapot sokan támadták, melyekre válaszul a
Xéniák születtek. l8DD-ban a Stuart Mária című történelmi dráma a skót királynőt
kivégeztető Erzsébet angol királynő tragédiája is egyben. Legnagyobb szabású drámai
műve a Wallensteín trilógía: Wallensteín tábora, A két Piccolomíni, és Wallenstein
halála. Jeanne d'Arc a főhőse Az orleans-i szűz című "romantikus tragédiának". Utolsó
nagy drámai alkotása a Tell Vílmos volt. Drámái alapján készült több opera
szövegkönyve is. Versei a német és az egyetemes gondolati líra jelentős alkotásai. PI.
Görögország istenei, A művészek, Az ének hatalma, A világ nagysága stb. Balladái a
XIX.század legolvasottabb versei közé tartoztak, pl. A búvár, A kezesség, Ibükosz
darvaí stb. Esztétikai tanulmányaiban is Immanuel Kant (lásd II.12.) nyomdokain
haladt, a szépségre való törekvést összekötötte a lelki tökéletességgel. Csalódott
Franciaország 1789. utáni fejlődésében és az 1792-ben neki adományozott díszpolgári
cím sem igen hatotta meg. Szerinte minden megújhódás csak a szépségre és jóságra
való törekvés révén jöhet létre. 1791-ben jelentkeztek nála a későbbi halálát okozó
tüdőbaj tünetei. Schiller a XVIII.század német irodalmának, Goelhe mellett a
legnagyobb hatású alakja volt. (Larousse i994.3k.565 o., MNL.12k.862 o.)
FRIEDRICH SCHIllER
ol

(-xl

o

ul
~

::l

CQ
~

TISCHE~

..

CESKOS OVENSKO

I

-&
....~
~

j35.vjrOtl

OIIVOl><>zenle...kOst0ven8lca_kouomllldOu

DIETRICH BUXTEHUDE

*1637. - +1707.MÁJUS 9.

Német zeneszerző, orgonista. 1657-től Helsingborgban, majd Helsingőrben volt
templomi orgonista. 1668-ban megkapta a lübecki Mária-templom orgonista-karnagyi
állását, ahol élete végéig működött. Itt újjászervezte a
templomi hangverseny-sorozatot, az 1646 óta meghonosodott
Abendmusik gyakorlatát, amelynek céljaira évről-évre új
darabokat írt. 1703-ban Georg Friedrich Handel (lásd IV.l3.),
170S-ben Johann Sebastian Bach (lásd III.2l.) kereste fel, hogy
megcsodálja művészetét. Orgonaműveiben az észak-német
kompozíciós tradíciót örökítette tovább. Vokális műveiben itáliai
mintákat követett. Kamarazenei szerzőként is jelentős volt, de
életében csak kétszer két triószonáta jelent meg. Nagyobb méretű oratóriumszerű
műve a Rythmica oratorio l680-ból. Fennmaradt műveinek többsége kéziratos
formában került elő. (Brockaus:Zenei L.lk.269 o., MNLAk.826 o.)

VI. TÖRVÉNYHOZÓ MAGNUS

*1238. - +1280.MÁJUS 9.

Norvég király. IV.Hakon norvég király(ur.1217-1263)
fia. Koronázása után - 1263-ban - azonnal békét kötött
Skóciával. Fizetség és éves bér fejében átengedte a
Man-szigetet és a Hebridákat, így a belső országépítő
munkára koncentrálhatott. 1274-ben bevezette a
Törvénykönyv-et, amelyben a helyi szokásjog és a
személyes
bosszú
helyett
általános
érvényű
".ONU'LAG.'''''''
_~""'~"
törvényeket alkotott. Ő dolgozta ki Bergen város
N'öD~G'E 149
NóL'R°cE'''
példája nyomán a városi jogrendszert is 1277-ben,
amely a városokon alapuló tengeri kereskedelem
felvirágzásához vezetett. Rendezte az egyház és az állam viszonyát. Törvényeit 400 évig használták. Ő volt az utolsó norvég király, aki
szerepelt az izlandi sagákban. (MNL.l2k.39S o.)

'00-

NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG NATO TAGSÁGA
Az Északatlanti Szövetség, azaz a NATO
(Iáswd
IVA.)1949.április 4.-én történt megalakulása, illetve az
aláírt szerződés 1949.augusztus 24.-i életbe lépése után a
Német Szövetségi Köztársaság 19S4.oktÓberben írta alá
belépési nyilatkozatát, mely 1955.május 9.-vel lépett
hatályba. 2000-ben az egyesített Németország fegyveres
erői alkotják a NATO közép- és nyugat-európai katonai
szerveteinek gerincét, gyors reagálású erői, dandárai és
hadosztályai részt vesznek minden többnemzetiségű hadtestben. Külföldön való
alkalmazásukról a Bundestag dönt. (Nközi Alm.1960.1116 o., MNL.13k.660 o.)

BÉCS
Bécs vagy Wien, Ausztria fővárosa. Nyugaton az Alpok, keleten a Kárpátok, délen a
Kárpát-medence és az Adria vidéke, északon Csehország határolja. Nyugat- és KeletEurópa találkozásánál fekszik. Az agglomerációval együtt területe kb. 2.000 km 2 ,
lakosainak a száma 3,5 millió az 1992-es adatok szerint. - A város helyén az ókorban
kelta település, az Lszázadtól római tábor (Vindobona) állt. ll42-től a Babenberg
herceg székhelye volt. 1221-ben nyert árúmegállapító joga a közép- és kelet-európai
kereskedelem központjává tette. Ekkor emelte városi rangra VI. (Dicső) Lipót herceg
(ur.1l98-1230). Fia, - II. (Harcias) Frigyes Ausztria és Stájerolrszág hercege
(úr.1233-1246) volt az utolsó Babenberg sarj, aki 1246-ban a IV.Béla magyar király
(lásd V.3.) ellen vívott vesztes háborúban esett el. 1251-től ILOttokár cseh király
(ur.1253-1278) hajtotta uralma alá Bécset. Őrá IV.László magyar király (ur.12721290) mért - a ~ésőbbi I.Rudolf királlyal (ur.1273-1291) együtt, aki a Habsburg-ház
első királya volt - 1278-ban a Morva-mezőn döntő vereséget. IV. Rudolf - az Alapító herceg (ur.1358-1365), 1365-ben egyetemet alapított a városban, ahol magyar
tanulnivágyó ifjak is képezhették magukat. A XV.században Bécs - átmenetileg német
királyi város lett. III. Szép Frigyest (úr.1298-1330) végül Mátyás magyar király (lásd
II.23.) üzte ki Bécsből. 1529.szeptember 23-án török hadak érkeztek Bécs alá, de
eredménytelenül ostromolták. Abban az évszázadban zajlottak a vallásháborúk soksok áldozattal. Közben folyt a harmincéves háború, 1679-ben a pestis járvány, 1683ban újabb török invázió, majd 1713-ban újabb pestisjárvány tizedelte alakosságot.
1763-78 közötti békés években hatalmas fejlődés indult meg. 1810. LNapóleon (lásd
V.5.) és a Habsburg-királykisasszony, Mária Lujza esküvőjének és az éhinségnek az
éve volt. Napóleon bukása után megszilárdult a Habsburg-uralom. 1848-ban kitört a
forradalom. nagyon sok vér-áldozatot követelt, míg december 2-án a tizennyolcéves
I. Ferenc József (lásd XI.21.) vette át a hatalmat. Bécs I. Ferenc József uralkodása alatt
formálódott ki, indult fejlődésnek világvárossá és a századfordulón vált a Monarchia
fővárosává. 1916.november 21. után I.Ferenc József halálával megingott a Monarchia
és 1918. november ll-én I.Károly császár - IV.Károly néven magyar király - (lásd
VIII. 17.) lemondásra kényszerült és távoznia kellett. Másnap a nemzetgyűlésben
kikiáltották a köztársaságot. A politikai csatározások közepette Engelbert Dollfuss
kancellárt (*1892-+1934) 1934.július 25-én megölték. Utóda, Schuschnigg
kancellársága idején 1938.március 12-én Hitler csapatai bevonultak Ausztriába.
Március lS-én a bécsi Hősök terén 250.000 rajongója fogadta Adolf Hitlert. A német
csapatok 1945.április 14-én hagyták el a várost, amely 1945.május 9.-ével
négyhatalmi megszállás alá került.
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Bécs - a hányatott történelme ellenére - műemlékekben rendkívül gazdag. E helyütt
nincs mód azok egyenkénti részletes ismertetésére, ezért csak keletkezésük időrendi
sorrendjében van lehetőség említésükre. Csaknem a város
közepén
épült
a
Bécs jelképévé vált
Stephansdom (Szent
István-dóm). 1137ben
alapitották,
1258-ban
leégett,
1258-67 között újra
felépitették
román
stilusban, bazilikális
formában, kereszthajóval,
félkörös
apszissal. A nyugati
homlokzat a "Riesentor"-ral, valamint
a
"Heidentürme"
alsó
része
máig
megőrizte későro-

mán

formáját.
gótikus stílusban átépítették.
Az átépítés 1340ben fejeződött be.
Háromhajós csarnoktemplom lett, kereszthajóval, melyet egy-egy torony zár le.
Szentélyzáródása háromhajós. A boltozat épitését 1446-ban kezdték H.Puchsbaum
tervei szerint. 137 m magas tornya a "Steffel" 1443-ban készült el. A dom hossza 108
m, szélessége 35 m, a kereszthajóban 70 m. A dóm belsejében a szószék A.Pilgram
műve a XVI.század elejéről, mely az osztrák szobrászat egyik kiemelkedő alkotása. A
pompás barokk vasrácsos keresztkápolnában van Savoyai Jenő siremléke. Maria am Gestade-templom 1158-ból való. Ezt a román stílusú épületet 1263-ban
tűzvész pusztította el és 1394-1414 között gótikus korareneszansz stílusban építették
újjá. - A Szent Mihály-templom kereszt alakú, oszlopos bazilika késő román stílusban.
Építése 1327-ben fejeződött be, de gótikus tornya 1340-44 között épült. Később

.r------

A világi épületek közül a Burg legrégibb része az 1275-ből származó vár a svaJcl
udvarral. A reneszánsz Svájci kaput 1552-ben építették. A Stallburg 1565-ből, a Burg
délnyugati oldalán az Amalienburg a XVI.század végéről származik. - Korai barokk
emlékei főleg egyházi építkezések: a Ferences- (1603-11), a Jezsuita- (1629-31), a
Dominikánus-templom (1630-70) és az Érseki palota (1638). - A XVII.század világi
építészetét a Starhemberg-palota és a Burg észak-nyugati oldalánál lévő Lipót-szárnya
képviseli. - A török veszély elmúltával a város rohamosan épült, a XVIII.századi
városképét kiváló építészek alakították ki. A Lichtenstein-kerti és városi palotát
D.Martinelli 1705-ben, a Daun-Kinsky palotát 1713-16-ban J.L.Hildebrandt, az alsó és
felső Belveder épületét 1714-23 között J.B.Fischer von Erlach, valamint fia J.E Fischer
von Erlach a Borromeo Szent Károly-templomot 1716-37 között, Savoyai Jenő
palotáját 1696-1711 között, a Trautson-palotát és a Burgban az Udvari Könyvtárat
pompás díszteremmel és rendkívül értékes kéziratokkal 1722-26 között, a Kancelláriaszárnyat 1728-31 között és a Téli Lovardát 1735 után építették. - A Schönbrunni
kastélyt J.B.Fischer von Erlach kezdte építeni és N.F.L.Pacassi folytatta 1744-től 1749ig. A copfstílus szép emlékei: a régi egyetemi aula Jadot de Ville Issey munkája, a
Josephinum I.M.Canevalatól és a schőnbrunni Gloriette J.F.Hetzendorf von Hohenberg
remekműve. - A klasszicista műemlékek közül a Burg-kaput (1821-24) a Theseustemplomot (1823), melyek P.Nobile munkája és a Rasumofsky-palotát (1805-12), a
L.J.Montoyer művét kell kiemelni. - A romantikusok közül a neogótikus Votivkirchét
(1856-79) H.Fersteltől, az eklektikusok közül pedig az Qperaházat művészi
díszítményekkel, Hahnel bronz alakjaival és Schwindt falfestményeivel E.van der Nüll
és A.5iccardsburg munkájáról kell említést tenni (1861-69). A műgyüjtemények közül a legjelentősebb a Kunsthistorisches Museum, mely 1872-91
között épült K.Hasenauer terveit követve. Alapját I.Ferdinánd, majd II.Miksa
gyüjteménye vetette meg. A képtár legjelentősebb részét Lipót Vilmos gyüjteménye
alkotja. Ebből származnak a XV-XVI.századi nagy észak-olasz mesterek képei, mint
Bellini, Mantegna, Giorgione, Tiziano, Tintorettó, Veronese. A XV.századi németalföldi
mesterek (Eyck, Rogier van der Weyden, Geertgen) is megtalálhatók éppen úgy, mint
a XVII.századi flamand mesterek (Rubens, van Dyck) képei. Dűrer, Brueghel,
Correggio képei II.Rudolf prágai gyűjteményéből, a Velázquez festmények a
ííXVII.században a spanyol udvar ajándékaiként, a holland mesterek (köztük
Rembrandt) képei pedig a XVIII.század elején kerültek Bécsbe. - A múzeum szoborés iparművészeti anyagát a XIX.században egyesítették III.Frigyes, II.Rudolf és
I. Ferd inánd gyűjteményeivel.

Bécs legnagyobb parkja aPrater 1720 hektár területen, melyet 1776-ban I1József
császár ajándékozott a városnak. A széles fasora 4 km hosszú. Az 1873-as
világkiállításról maradt Rotunde kiállítások színhelye maradt. A Prater egyik mindenki
által ismert szórakoztatója a hatalmas óriáskerék. - Bécs a XIX.század végén az
európai gondolkodás egyik központja volt, a szecesszió ragyogó művészeti élettel
töltötte
meg
a
várost.
(Larousse
1991.1k.269
o.,Révai
N1.2k.757
0.,Műv.L.1965.1k.188 o., MNL.3k.437 o.)

PRÁGA FELSZABADULÁSA
A II.világháború legvégén, csak 1945.május
9-én szabadult fel a német csapatok
megszállása alól Prága, annak ellenére,
hogya német
csapatok
már
május
2-án
letették
a
fegyvert
és
május
7-én
illetve 8-án aláírták a fegyverletélelről szóló okmányt. A szovjet csapalok 1945.május 9-én
vonultak be Prágába. (MTI.88/18S sZ.Sl o., MNL.1Sk.91 o.)

STEPAN NASARJAN

*1812. - +1879.MÁJUS 9.

Örmény lro. 18S8-ban Moszkvában alapított irodalmi
folyóiratot, melyet l864-ig Ő maga vezetett. Alapnál
legfontosabb munkatársa az örmény politikai élet jelentékeny
képviselője, a filozófus-pszichológus Mikael Lasarewitsch
Nalbandjan volt. A lap az örmény nyelv, a népköltészet, verspróza és drámairodalom fóruma volt, és lehetővé tette a
művek első közlését. l8S8-60-ban e lapban jelentek meg a
Na Ibandja n és mások na plójegyzetei is. (Internet: http://www.wispor.de/wpe
,
de.wikipedia.org/wikijH%C3%B
)

BENITO PÉREZ GALOÓS * 1843.MÁJUS 10. - + 1920.JANUÁR 4.
Spanyol író. Eredetileg festőnek készült, majd Madridba költözött és
ott jogot tanult, de abbahagyta és újságíró lett. Részt vett az
I.köztársaságot létrehozó politikai csatározásokban, több ciklusban
képviselő volt. Honore de Balzac (lásd V.20) Emberi színjátéka
hatására írta meg 1873-1912 között a több mint 500 szereplőt
mozgató 46 kötetes Nemzeti jelenetek című regényciklusát. A
kötetek regényei külön-külön is lezárt egészet alkotnak, de
valamennyiben egységes szereplő gárdát mozgat, és újra meg újra
feltünnek. A napoleoni háborúk korától az I.spanyol köztársaságot
követő reestaurációig dolgozza fel hazája történelmét. Színművei
közül az 1901-ben írt Elektra című darabja volt a legnagyobb siker.
(Larousse 1994.3k.294 0.,Világir.KisencikI.1976.2k.176 o., MNL.14k.673 o.)
r

IVAN CANKAR *1876.MÁJUS 10. - +1918.DECEMBER 11.
Szlovén dráma- és regényíró. Szegény iparoscsaládból származott. BécSi műegyetemi
tanulmányait
nem
fejezte
be.
Bekapcsolódott
a
munkásmozgalomba,
szociáldemokrata képviselő lett. Egyetemi évei alatt meghatározó élménye volt az
egyik munkáskerület nyomora, szenvedése, melyből legmegrendítőbb írásai s7ülettek.
Első verseskötetét - Erotika címmel - , a bigott katolikus körökben
okozott felháborodás miatt, a ljubljanai püspök felvásároltatta és
elégetette. Az Lvilágháború kitörésekor letartóztatták, majd
bevonuitatták, de betegsége miatt leszerelték. Felfokozott
érzékenységű verseit csendes bánat, az erős honvágy miatt
szomorú elvágyódás jellemzi. Elbeszélései, kisregényei - Jemej
szolgalegény és az ő igazsága - , regényei - A szegénysoron, Mária
.. szeretetháza - és drámái - Szolgák - kritikai realista, virtuóz
• technikájú epikus képességeit domborítják ki. Termékeny szépírÓi
munkássága publicisztikai és politikai tevékenységgel párosult.
Harcolt mindednnemű igazságtalanság és képmutatás ellen, üldözte a farizeusokat, a
kispolgárokat, az álhazafiakat, a szélsőséges osztályharcosokat. 1909-ben végleg
hazatért Ljubljanába, ahol a délszláv népek önállóságáért és föderatív köztársaságban
történő egyesítéséért harcolt. (Larousse 1991.1k.432 o., MNL.5k.75 o.)

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT
Az Országos Mentőszolgálat - OMSZ - országos hatáskörű
szervezet, amelynek feladata segítséget nyújtani a rászorulóknak
az orvos megérkezéséig, és ha szükséges a kórházba
zállításukat is biztosítani, szakemberek képzése, elemi csapások
esetén közredműködni stb. A Budapesti Önkéntes Mentő
Egyesület, 1887.május l0-én kezdte meg működését, majd
az 1926-ban alapított Vármegyék és Városok Országos Mentő
Egyesülete egyesüléséből jött létre 1948-ban az Országos
Mentőszolgálat. Létrehozásához Kresz Géza orvos (*1846+ 1901) kita rtó és hathatós közbenjá rásá ra voll szü kség, aki a
szervezet alapszabályzatát is megszerkesztette. (ÉVfordulók
1987.188 o., MNL.3k.263 o.)

KATSUSHIKA HOKUSAI *1760.0KTÓBER 21. - +1849.MÁJUS 10.
Japán
festő
és
fametsző.
Gyermekkorában
egy
könyvkereskedésben dolgozott, majd Sunso műhelyben fametszést
tanult. 1786-ban önállósította magát. Nevét gyakran változtatta, a
Hokusai nevet 1797-től használta. Kb. 30 művészneve ismert.
Élete nagy részét nyomorban töltötte, pedig 70 éves művészi
pályája alatt több mint 40.000 rajzot, metszetet, festményt,
vázlatot készített és kb. 500 könyvet illusztrált. "A rajzolás
megszállottjá"-nak nevezte önmagát. Igen gazdag, rendkívül
eredeti, rövid, pontos vonalakkal megvalósított munkáin a perspektíva nyugat-európai felfogása kiváló
térés rit-musérzékkel párosult. Egyéni
stílusa 1800 körül kezdett kia-Iakulni és
ebben az időben jelentek meg tokiói lát-

látképei,tájképsorozatai. Ilyen remekmű-remekművei - többek
között - A Fudzsi-hegy harminchat nézetben, Tokió látképei,
Hegyek és hegyek, stb. című képei, melyeken bámulatosan adta
vissza a japán táj finom fényjátéka it, e táj lényegét. Élete utolsó
éveiben is egymás után jelentek meg szebbnél szebb ·kiadványai.
Tanítványaival készített rajzainak gyűjteménye a Manga című
többkötetes munkája A xX.század közepéig Ő volt a legismertebb japán művész
Nyugaton. Helyes hazai értékelése is csak a XX.században következett
be.(Műv.L.1966.2k.398o.,Larousse 1992.2k.126 o., MNL.9k.537 o.)

SíR HENRY MORTON STANLEY *1841.JANUÁR 28. - +1904.MÁJUS
10.
Angol származású amerikai Afrika-kutató, újságíró. Eredeti neve
John Rowlands. 1859-ben hajósinasként került Amerikába, ahol
egy Stanley nevű kereskedő örökbe fogadta, és újságíró lett. A
New York Heraid megbízásából 1868-ban Etiópiában járt. Majd
1871-ben az elveszettnek hitt D.Livingstone (I.III.19.) keresésére
indult, akit a Tanganyika-tó elletti Ujijiben megtalált. 1874-77-ben,
egy 700 fős karaván élén eljutott az Atlati-óceán partvidékéig.
1879-85 között - II.LipÓt belga király megbízásából - feltérképezte
a Kongó forrás-ágait és megalapította a Független Kongó államot,
amely 1885-ben Belga Kongó gyarmattá alakult. 1887-89-ban - utolsó útján - felfedezte az Edward- és a George-tavakat 1889 végén vissza utazott
Angliába, majd 1892-ben visszanyerte brit állampolgárságát és a parlamentben a
Liberális Párt képviselője lett. Három nagysikerrű útjáról számos művében ad számot,
de életrajzát felesége adta ki. (Larousse 1994.3k.630 o.,Révai N1.17k.120
0.,MNL.16k.257 o. )

KARL BARTH *1886.MÁJUS 10. - +1968.DECEMBER 10.
Svájci református teológus. Lelkész, majd 1921-ben professzor volt a göttingeni
egyetemen, később Münsterben és Bonnban. 1935-ben lépett be a szociáldemokrata
pártba, melynek egész életében aktív tagja maradt. Teológiai felfogása az 1930-as
években konfliktusokhoz vezettek a Deutsche Christen ideológiájával, amely részben
elfogadta és próbálta megvalósítani a nemzeti szocialista eszméket. Náci ellenes
nézetei miatt 1935-ben elhagyta Németországot, visszaköltözött Svájba. 1961-ben
ment nyugdíjba, de élete végéig tanított. A modern protestáns teológia egyik
legjelentősebb megújítójaként, a dialektikus teológiai irányzat megalapítójaként
tartják számon. Gondolkodására nagy hatással voltak Sl2lren Aabye Kierkegaard dán
filozófus (*1813-+ 1855) eszméi, miszerint az emberi és az isteni
világ nem mérhető össze. A dialektikus teológia szerint a
végtelen Isten és a véges ember, az örökkévalóság és az időbeli
létezés világa teljességgel különbözik. Isten transzcendens, a
teológiának nem a filozófián vagy a többi tudományon kell
alapulnia, hanem egyedül a kinyilatkoztatáson. Istern nemlép be
a történelembe, hanem az üdvtörténet folyamatában mintegy
érinti az emberi világot. Isten igéje Krisztusban azonban túlmutat
ezen a negativitáson. Benne Isten elfogadja az embert, s Krisztus személye így
haragját
és
kegyelmét.
Ellene
volt
a
egyszerre
nyilvánítja
ki
Isten
gyermekkereszteléseknek, mivel szerinte a keresztelés aktusánál az embernek
tisztában kell lennie azzal, hogy mit és miért tesz. Tudományos tevékenysége mellett
prédikáciÓival és előadásaival jelentős közéleti-politikasi szerepet is vállalt.
Meggyőződéses keresztény moralistaként küzdött az újraéledő nyugati német
militarizmus és a keleti német totalitarizmus ellen. Nézeteit, elveit, állásfoglalásait többek között - az Evangélium és törvény, Hiszek, Isten kegyelmi kiválasztása, A
protestáns teológia a XIX. században, Kis dogmatika című műveiben adta közre. Művei
nem száraz akadémikus bölcselkedések tárháza, hanem életteli teológia. Az egyház
létezésének lényegét az üdvösségtan hirdetésében látja. (Larousse 1991.1k.253 o.,A
XX.század Kr.1994.1000 o., MNL.3k.315 o.)

PÁPAI PÁRIZ FERENC *1649.MÁJUS 10. - +1716.SZEPTEMBER
10.
Magyar író, orvos. Heidelbergben filozófiai, Bázelben orvosi
tanulmányokat
folytatott.
Hazatérése
után
1676-80-ban
Nagyenyeden és a fejedelem udvarában orvos, majd élete végéig a
helyi kollégiumban tanár volt. Hivatásához is kapcsolódik a
harmónikus emberi élet feltételeit taglaló tetralógiája, melynek
második kötete az első nyomtatott magyar nyelvű orvosi könyv.
Latinul írt munkái közül kiemelkedik a magyar református egyház
történetét feldolgozó műve és az első magyar címertan.
Legjelentősebb alkotása a XVII.század nyelvművelő törekvéseit
betetőző latin-magyar, magyar-latin szótár 1708-ban, mely
Szenczi Molnár Albert (lásd VIII.30.) szótára alapján készült. A latin nyelvi része bővebb, magyar nyelvi része pedig sokkal gondosabb és
megbízhatóbb. (Révai N1.15k.20S o., Larousse 1994.3k.250 o., MNL.14k.494 o.)

JUAN DE AVILA *1500.0KTÓBER 5. - +1569.MÁJUS 10.
Spanyol egyházi szónok, Iro, aszkéta. Kitért zsidó szülőktől
származott. Eredeti neve Almodovar del Campo volt. Tizenöt éves
korában a salamancai egyetemen kezdett jogi tanulmányokba, majd
egy év után - tanulmányait felfüggesztve - három évet töltött
jámbor, aszkéta életmódban. Ezután jogot, bölcseletet és teológiát
tanult az Alcalá de Henares-i Egyetemen. Eredetileg amerikai
misszionárius akart lenni, azonban ezt zsidó származása miatt az
inkvizíció megakadályozta. Így mint világi pap Andalúziában dolgozott
prédikátorként és népmisszókat vezetett, melynek során Andalúzia
apostola néven vált ismertté. 1533-tól iskolákat alapított és
segítséget nyújtott a baeza i és a granadai egyetem létrehozásához.
Szélesksörű írói tevékenységet folytatott, amely kiterjedt levelezésére, prédikációira,
spirituális tárgyú műveire. Irásait zömmel csak halála után adták ki. Műveinek teljes
kiadása 1792-ben Madridban látott napvilágot. Ezekben főként a reformokkal
foglalkozott, beleértve a cölibátust, a hitre-nevelést stb. Az Audi, Filia című. műve
miatt 1556-ban az inkvizíció eljárást indított ellene és a művet halála után idexre
tették. Kiváló egyházi szónok volt, rögtönzött beszédeinek legnagyobb része elveszett,
a megmaradtakat egyszerű, közvetlen nyelv és előadés jellemzi. Kapcsolatban állt a
korabeli katolikus szellemi élet kiválóságaival, mint például Loyolai Szent Ignáccal
(lásd VII.3!.), Avilai Szent Terézzel (lásd XA.), Alcantarai Szent Péterrel (*1499+1562). XIII. Leó pápa (1878-1903) 1894-ben boldoggá avatta, VI. Pál pápa (19631978) pedig 1970-ben emelte a szentek sorába. 1946 óta ő a spanyol világi papság
patrónusa. Luis de Granada és Luis de Leonnal együtt az egyházi szónoklat
megalapítója (Révai N1.2k.341 o., Internet: http://en.wikipedia.org/wiki//John of
Avila, nyitottegyetem. philinst.hu
,)

LIPTÓSZENTMIKLÓSI GYŰLÉS
A magyarországi szlovákok nemzeti
mozgalmának a XIX.század elejétől
Liptószentmiklós voll a központja.
1848.május
IO-II-én
itt
tartották
a szlovákok
nemzeti
gyűlésüket
A szlovák
nemzeti
mozgalom vezetői - Ludovit Stúr
(lásd X .29.), Josef Miroslav Hurban
(lásd 11.23.), Mihail Miroslav Hodza (lásd IX.22.) és Jan Kollár (lásd 1.24.) - hívták
össze a gyűlést, melynek követeléseivel gyakorlatilag szembefordultak a magyar
forradalommal és szabadságharccal. Főbb követelésük a magyarországi nemzelek
egyenjogúságának elismerése, önálló nemzeti gyűlések létrehozása, parlamenti
képviselet, a szlovák nyelv használatának joga a megyékben és az országgyűlésben,
nemzeti iskolák az elemitől az egyetemig, a szlovák nemzetőrség szlovák nyelvű
vezénylete, az óvadék nélküli lapalapítás joga, a szlovák parasztság szociális
igényeinek kielégítése, a majorsági jobbágyok felszabadítása. A Batthyány-kormány
elutasította a követeléseket, és elrendelte a gyűlés hangadóinak letartóztatását.
(MNL.12k.167 o., 16k.835 o.)

MAGYAR LÓVERSENYZÉS
Magyarországon a lóversenyzés fellendítése gróf Széchenyi István (lásd IV.8.)
nevéhez fűződik. Az ő kezdeményezésére alakult meg l827-ben a Pesti Versenyző
Társaság, mely 1882-ben nevét Magyar Lovaregyletre változtatta. Célja a hazai
és
versenyzés
előmozdítása
volt.
Lóversenyen
általában
a
lótenyésztés
galoppversenyeket értik, de ehhez tartozik al ügetőverseny is. A galoppverseny 3

fajtája ismeretes, a sík-, gát- és akadályverseny. Az első lóversenyt Magyarországon
Pesten tartották a mai Kálvin tér és a Soroksári út közötti területen, ahol 4.000 néző
izgulta végig a futamot. Ezzel - Anglia és Franciaorszság után - hazánk volt
Európában a harmadik ország, ahol telivérek küzdöttek a helyezésért. Az első Magyar
Derbyt 1921-ben Alagon futották, ahonnan később ez a verseny is átköltözött
Budapestre. A versenyek az erre a célra létesített pályákon folynak. A
galoppversenyek lebonyolítása az 1925.május iQ-én elkészült és átadott
lóversenypályán zajlanak, melyet fennállásának 50-ik évfordulóján a neves
versenyparipárói (lásd lILl 7 .) Kincsem-parknak neveztek el. Az ügető versenyek az
1930-as években a Keleti pályaudvar szomszédságában felépült pályán folytak 2005ig, amikor is a galopp-pályát átépítették és már ügetrőversenyek lebonyolítására is
alkalkmassá
vált
(Új
Magy.L.1961.406
o.,
Révai
N1.13k.174
o.
TÉMA:2007. VII.ll.(margay)cikk)

AUREL BORESLAV STOOOLA *1859.MÁJUS 10. - +1942.DECEMBER

25.
Magyar származású szlovák gépészmérnök. Mérnöki diplomáját a
budapest Műegyetemen szerezte. Hírnevét a gáz- és gőzturbinák
tervezésével és működtetésük problémáinak megoldásával szerezte.
Foglalkozott végtag-hiányok pótlásával és azok működtetésével. Az
L világháború alatt Ferdinand Sauerbruch sebésszel (*1875-+ 1951)
együttműködve olyan kézprotézist szerkesztett, amely lehetővé
tette a karcsonk-izom működtetését. Nagyszámú dolgozata jelent
meg a szakterületén elért jelentős eredményeiről német, angol és
svájci szakfolyóiratokban. A zürichi műegyetem tanára volt 18921929 között. Kassán szakközépiskola viseli nevét. (Larousse
1994.3k.639 o.,Brockhaus L.CD., Internet:http://en.wikipwedia.
orgjwikij Aurel Stodola, www.bme.hujtkszjtotenet/.
, kosiceregion.skj
))

MONTGOMERY BLAIR *1813.MÁJUS 10. - +1883.JÚUUS 27.
Amerikai jogász. Az USA katonai
akadémiáján szerzett diplomát 1835ben. Egy éves szolgálat után elhagyta
a hadsereget, jogot tanult és St.
Louisban kezdett ügyvédként dolgozni.
1839-1843 között az USA kerületi
ügvédi irodájában dolgozott, közben
1834-től 1849-ig bíróként is működött.
1852-ben Marylendbe költözött, ahol Amerika legfelső bírói testületében dolgozott,
majd 1858-ig. jogi képviselő volt az USA kormányával szembeni panaszokkal
foglalkozó intézményben. Igen sok híres ügyet képviselt a legfelsőbb bíróság előtt.
1857-ben együttműködött a néger rabszolga felszabadításáért harcoló jogászokkal a
híres Dred Scott ügyben. (Dred Scott 1846-ban a bírósághoz fordult szabadsága
elismeréséért, miután 5 éven át szabad államban élő rabszolga volt. Az USA
Legfelsőbb Törvényszéke nagy politikai vitát kiváltó határozatot hozott, elutasítva
Dred Scott kerestét.) 1860-ban Abraham Lincoln oldalán vett részt az elnökválasztási
kampányban. 1861-1864 között postaügyi miniszteri tisztet töltött be és hatáskörében
bevezette a feladó által kötelezően lerovandó bélyeg-használatot a postai
küldeményeken. Az ő nevéhez fűződik a postai küldemények vasúti kocsikban történő
szortírozásának, valamint a pénzesutalványok használatának a bevezetése is,
miközben
tökéletesítették
a
városi
kézbesítést
stb.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wikijMontgomery_Biai r,famousamericans. netj
.
..., mlwh.orgjinside.asp
)

TRANSZKONTINENTÁLIS VASÚT
1869.május IQ-én elkészült az Amerikai Egyesült Államok
keletet és nyugatot összekötő, transzkonetinentális vaútja. Az
Utah állambeli Promontory Pointban az Union Pacific Vasút
1086 mérföld hosszú szakaszát aranyszöggel kapcsolták össze
a Central Pacific Vasút 60 mérföldes szakaszrészével. 1870-től
rendszeres járatok indultak Bostonból a kaliforniai Oaklandbe.
Az eseményt mindenütt megünnepelték. A New York-i Central
Parkban több mint 100 ágyú állt készen, hogy a "sinek esküvője" alkalmából dísz
sortüzet adhasson. Chicago 3.000 ember és 1.600 ló díszfelvonulásával ünnepelte az
eseményt. (Az emberiség Kr.1994.761 o.)

SíR ANTONY HEWISH

* 1924.MÁJUS 11.

-

Angol rádiócsillagász. A King's College, később a Tanton,
majd a Gonville and Caius College növendéke volt
Cambridge-ben. 1943-46 között katonai szolgálatot
teljesített, és utána visszatért a Gonville and Caius
Colleege-be. 1969-től előadásokat tartott a cambridge-i
egyetemen
rádiócsillagászati
témákban.
1971-ben
egyetemi tanárrá nevezték ki. 1977 óta a Royal Institute
professzora. A megfigyelések számára felépített hatalmas antenna-rendszer és jelfeldolgozó berendezés segítségével egy munkatársa- Miss
Jocelyn Bell - 1967.júliusában szabályosan lüktető jeleket - pulzárokat - talált a
feldolgozott intenzitás-képeken. Hewish megállapította, hogy ezek a szabályos rádió
jeladások nem földi eredetűek, vagy más intelligens élet próbálkozása, hanem energia
kisugárzás bizonyos csillagokról, neutroncsillagok. Ez a felfedezése a csillagfejlődés
egyik lehetséges végállapotának a tanulmányozásához nyitja meg az utat. A fizikai
Nobel-díjat 1974-ben kapta, megosztva Sír Martin Ryle-Ial (lásd IX.27.), "az
apertúraszintézis eljárásának úttörő kidolgozásáért". (Nobel-dijasik Kis1.1985.344 o.,
MNL.9k.438 o.)

ono

VON GUERICKE *1602/NOVEMBER 20. - +1684.MÁJUS 11.

Német fizikus és politikus. Franciaország és angliai btanulmányútja
után, 1626-ban tért vissza szülővárosáb, Magdeburgba. A flamand
megszállás idején Braunscheigbe menekült. 3D évig volt Magdeburg
l64l-ben feltalálta
és elkészíctette az
első
polgármestere.
légszivattyút. Kisérleteket végzett a légüres térrel, kimutatva, hogy
légüres térben nem terjed a hang, s hogyameggyújtott testek
kialszanak. Híressé váltak kísérletei a "magdeburgi féltekék" 1654-ben,
bebizonyította a légköri nyomás létezését. Készített egy elektrosztatikus gépet is, kéngömbjeiből szikrákat csiholt és ennek alapján megállapította, hogya
zivatarjelenségek villamos jellegűek. Elsőként használta 1660-ban a barométert idő
járás
előrejelzésre.
Csillagászattal
is
foglalkozott
és
első
volt, aki azt állította,
az
üstökösök
hogy
visszatérését ki lehet
számítani.
Feltétlen
híve volt a Copernicusféle világnézetnek. (Larousse 1991.1k.1D37 o.,Révai N1.9k.64 o., MNL.8k.872 o.)

PIERRE MARIE ARISTIDE
11. - +1878.MÁJUS 11.
IECF D 8f.lfORT 187(H871
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DENFERT - ROCHEREAU *1823,JANUÁR

Francia ezredes. l87D-ben Belfort várának parancsnoka
volt, melyet nagy ügyességgel és eréllyel védett
187D.októbertől 1871..február 18-ig a németekkel
szemben. Ekkor a francia kormány rendeletére tisztességes feltételek mellett - kapitulált. Halála után
szülővárosában - Saint Maixentban - és Belfortban
emlékművet állítottak tiszteletére. (Révai N1.5k.434 o.)

BÁRÓ KARL HIERONYMUS FREIHERR VON MÜNCHHAUSEN
*1720.MÁJUS 11. - +1797.FEBRUÁR 22.
Német katonatiszt. 1740-41-ben Oroszország szolgálatában
harcolt a törökök ellen. Később, 1760-tól a birtokán élt.
Nagyotmondó meséi ről vált híressé. Főként a hencegő
elbeszéléseinek és képzelt kalandjainak - a münchhausiádáknak
- köszönhette népszerűségét. Nevét a neki tulajdonított
történetek Rudolf Erich Raspe angol író (*1737-+1794) által
készített londoni kiadása, majd Gottfried August Bürger német író
(*1747-+ 1794) németre fordított és átdolgozott változata tette
nemzetközileg ismertté Báró Münchausen csodálatos kalandjai2, csínjai, bínjai, cselei
és bohócságai, amint azokat baráti körtben ő maga elbeszélni szokta címmel. (Révai
N1.14k.149 o.,Larousse 1992.2k.999 0.MNLAk.859 o, 13kA09 o.)

JOHANN BAPTIST JOSEPH MAX REGER *1873.MÁRCIUS 19. +1916.MÁJUS 11.
Német zeneszerző. Zenei tanulmányait Adalbert Lindner népiskolai
és
orgonistánál
kezdte
tanítónál
Weidenben és Karl Wilhelm Julius Hugo
Riemann német zenetörténész (*1849+ 1919)
irányítása
alatt
folytatta
a
sondershauseni konzervatóriumban. 189096 között orgonát és zeneelméletet
tganított
Wiesbadenben.
1898-tól
Weidenben" 1901-től Münbchenben élt.
1902-ben a lipcsei Tamás-templom orgonistája, majd 1907-ben az ottani
konzervatórium orgonatanára volt. Még abban az évben a lipcsei zeneigazgatói állást
is elvállalta. Az első nagy Reger-ünnepség 1910-ben Dortmundban volt. 1911-ben
udvari karmester Sachsen-Meiningen herceg meghívására, majd főzeneigazgató.
Hangversenykőrútjain gyakran játszotta saját műveit, mint kamaramuzsikus és
zongorakísérő.
Egy idegbénulás következtében 1914.februárjában a meiningeni
karmesteri állását fel kellett adnia. Már egészen korán elfordult az opera, a szimfónia,
a programzene és a szimfónikus költemény "új-német" ideáljaitól. Mintaképe Johannes
Brahms (lásd IV.3.) volt. Műveiből eredetiség, sajátos gondolkodás, merész és
fegyelmezett szellem árad. Alkotásainak meghallgatásakor mégis a folyton küzdő,
önmagát kereső, súlyos emlékeitől szabadulni akaró művész vergődése rajzolódik
elénk. Ennek okát stílusának elvontságában, művészi anyagának sűrűségében és
kifejező eszközeinek furcsa összeválogatásában, komplikált használati módjában kell
keresnünk. Műveinek össLkiadása 1954-től jelent meg 38 kötetben a Max Reger
Institut közreműködésével. (Brockhaus:Zenei L. 1985.3k.197 c.,Falk G. :Zenei kis
1.1938.153 o., MNL.15k.364 o.)

IDŐSEBB WILLIAM PITT *17ü8.NüVEMBER 15. - +1778.MÁJUS 11.
Angol államférfi, Catham grófja. Az oxfordi és az utrechti
egyetemen
tanult. 1735-től 1766-ig képviselő, az alsóház tagja A
NICARAGUA
......
vidéki nemesség képviselőjeként fellépett a whig oligarchia ellen .
.....
Az osztrák örökösödési háborúban 1740-48 között azt követelte,
hogy Nagy-Britannia a tengerekre és a gyarmatokra koncentrálja
az erejét. A korrupciót ostorozó szónoklataiban hol a whigeket, hol
a torykat támadta, így sikerült a pártok fölé emelkednie. 1746-55ben a hadsereg hadipénztárosa és Írország alkincstárnoka volt.
1756.november-1757.április és 1757.július-1761.október között
külügyminiszterként,
Thomas
Pelham-Holles
miniszterelnök
(* 1693-+ 1768) mellett vezető szerepet játszott a hétéves háború
hadműveleteinek irányításában. Mivel a kormány nem kívánta a
háborút a végsőkig folytatni, lemondott külügyminiszteri
posztjáról. 1766-tól haláláig a Lordok Háza tagja volt. 1766-68ban, kormányfőként nem tudta összefogni a széthúzó parlamenti csoportokat, ezért
1766-ban lemondott. Lemondása után kiszorult a politika irányításából, bár a Lordok
Házában továbbra is rendszeresen felszólalat. (MNL.14k.832 o.)
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HUGO ALVAR HENRIK AALTO
11.

*1898.FEBRUÁR 3. - +1976.MÁJUS

Finn építész, iparmuvesz. Aalto a modern építészet kiemelkedő alakja Tanulmányai
elvégzése után külföldi ismeretszerző utakat tett. Önálló építészeti tevékenységét
1922-ben kezdte, majd 1925-től feleségével Aino Marsio munkatársi segítségével
folytatta. 1927-től irodája Turkuban volt. 1928-ban lépett a CIAM (a modern építészeti
mozgalom legjelentősebb fóruma) tagjai sorába. 1933-tól Helsinkiben dolgozott, ahol
megalapította az Artek bútorüzemet. 1946-47-ben a
Cambridge-i egyetem vendég professzora volt. Művészetét
az anyag és szerkezetszerűség, a funkciók szellemes
megoldása, a dinamikus téralakítás és a népi vonások
felhasználása jellemzi. A II. világháború után a tégla újszerű
alkalmazásával kísérletezett és ennek eredményeként új
építészeti értéket teremtett. Hullámzó vonalakkal alkotott,
ívelő felületekkel határolt, felbontott tömegekkel formált
épületeinek szinte rejtett belső energiát hordozó terei vannak. Terveinek száma kb.200, melynek fele - elsősorban középületek - meg is
valósult .Legkiválóbb művei: TBC szanatórium Paimioban, Városi Könyvtár Viborgban,
Aalto-ház, Nemzeti Nyugdíjintézet, Finlandia Kongresszusi Központ Helsinkiben stb.
Építészeti munkássága mellett jelentőset alkotott formatervezőként is. Üvegtárgyai,
hajlított fából készült ülőbútorai a finn és az egyetemes iparművészet maradandó
alkotásai. (Műv.L.1k.ll o., MNL.1k.3 o.)

JOHANN ERZHERZOG *1782.JANUÁR 20. - +1859.MÁJUS 11.
Habsburg főherceg. II.Lipót magyar király, német-római császár (ur.1790-1792) és
Mária Ludovika spanyol infánsnő házasságából száramzó 13-ik gyermek. Eredetileg
katonai pályára szánták, de érdeklődése a természet, az agrárkultúra felé vitte.
Ásványokat gyűjtött, hegymászó volt és vadászott. Részt kellett vennie a napoleoni
háborúkban, harcolt 1800-ban a hohenlindeni csatában, 1805-ben a franciák ellen,
1808-ban haderőt szervezett 1.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) ellen stb. 1809-ben
támogatta a tiroli földművesek szabadságharcát, sőt az északi sereg parancsnoka volt,
de Raabnál vereséget szenvedett. A felkelésben való részvételéért bátyja - 1.Ferenc
osztrák császár (lásd 111.2.) - kitiltotta Tirolból. Ezt követően Stájerországban kezdett
tevékenykedni. 1811-ben Grazban - Stájerország fővárosában múzeumot
alapított,
melynek
tetemes
gyűjteményt is adományozott. 1817-ben a Stájer
Archívum létrehozásában is tevékeny részt vett.
Mariazell-közeli
birtokán
alpinista
farmot
be
1818-ben.
1822-ben
két
rendezett
vasgyárában
forradalmasította
a termelést.
Létrehozta az első európai Bécs től Triestig
közlekedő vasútvonalat. 1835-től további bánya
és gyár került a birtokába. Bányászati és Fémipari
Iskolát alapított,
mely
1849-től
Löbenben
Egyetemként működött. Biztosítási Ügynökségek
alaklultak a tűzkárok esetére, létrejött a Stájer Takarékpénztár, az állami főiskola, a
gimnázium és a Stájer Történelmi Egyesület. A szlovéniai Pickerben szőlőültetvényt
létesített rajnai venyigék telepítésével. Szoros kapcsolatban volt az emberekkel,
gyűjtötte a népművészeti tárgyakat. Stájerország anyagi és szellemi kultúrájának
fejlődéséhez kitartó munkájával jelentősen hozzájáruit. Élvezte a művészek, tudósok
társaságát és megbecsülését. 1848-ban követnek jelölték a Bécsben megnyíló
Birodalmi Országggyűlésbe, majd a Birodalom jelölte ugyancsak 1848-ban a
Frankfurtban működő Össznémet Nemzetgyűlésbe is, ahol egy évig tevékenykedett,
majd
visszavonult mindennemű közszerepléstől. (Internet: http://www.aeiou.at
laeiouencyklo
,google.co. hul search
)

COSMAS DAMIAN ASAM *1686.5ZEPTEMBER 28. - +1739.MÁJUS
11.
Bajor festő. Dél-német festőcsalád tagja. Öccsével, Egid Quirin
Asam-mal (*1692-+1750), aki szobrász és stukkátor volt,
legtöbbször együtt dolgoztak. 1711-1714 között Rómában
tanultak, az ott szerzett ismeretek határozták meg későbbi
munkásságukat. Itáliai minták után alakították ki a barokk
valamennyi eszközét felhasználó látványos stílusukat. Korai
munkáikra a francia művészet is hatott. 1718-1720-ban az
aldersbachi templom, 1723-tól a freisingi dóm belső dekorációját
készítették, majd Münchenben dolgoztak. Cosmas a mannheimi
kastély lépcsőházának mitológiai freskóit és lovagtermének mennyezetét festette.
Később ismét Bajorországban dolgoztak. Utolsó közös munkájukl718-1721-ben a
waltenburgi bencés kolostor-templom freskói és stukkódíszei, melyek az érett német
rokokó jellegzetes termékei. Fő művük a saját terveik szerint megvalósult épületek
közül az egyhajós, müncheni Nepomuki Szent János-templom sziklatalapzaton
emelkedő
bejáratával, falaival,
párkányainak hullámzásával, aranyozásával,
műmárvány burkolatával, freskóival. (Műv.L.1965.1k.l07 o., MNL.2k.448 o.)

SALOMON DE

BRAY *1597. - +1664.MÁJUS 11.

Holland festő és épitész.
Életéről csak 1625-től vannak
megbízhatónak tűnő adatokt amikortól Haarlemben telepedett le. A
festészeten kívül foglalkozott illetve felügyelte a haarlemi templom
orgonájának felújítási munkáit. Az 1640. körül készült képein
Harmensz van Rijn Rembrandt (lásd VII.15.) hatása érezhető. Vallási
és mitológiai jelenetekett portrékatt tájképeket és életképeket festett.
Készített rézmetszeteket is, melynek gyűjteményét 1633-ban tette
ismertté. Mint építész, hozzájárult városának megnagyobbításával
kapcsolatos vázlatok, tervek elkészítéséshez. 1644-45-ben felügyelte
~ DR 40
a városi árvaház és idősek otthonának átalakítási munkálatait. Az
-----.
1625-ben kötött házasságából 10 gyermeke született. Az 1663-64-es
pestisjárvány áldozata lett feleségével és négy gyermekével együtt.
(Műv. L.1965.1 k.299 o., Internet: http://getty.edu/art/ ..... ,wga.hu/frames.ehtml ..... )
VerrmBteGemálde

JUAN GRIS *1887.MÁRCIUS 23. - +1927.MÁJUS 11.
Spanyol festő és szobrász. Eredeti neve José Victoriano González
Pérez. A madridi Iparművészeti iskolában, majd Jose Moreno
y.Carboneronál (*1861-+ 1942 tanult. Pályakezdöként madridi
élclapokban készített rajzokat, illusztrációkat a szecesszió és Henry
de Toulouse-Lautrec (lásd IX.9.) modorában. 1906-ban Párizsba
költözött, barátságot kötött Pablo Ruiz Picassoval (lásd X.25.) és
George Braque-kal (lásd V.13.). 1910-től az analítikus kubizmus
szellemében festett t majd 1913-ban áttért ennek fordított
módszerére t a szintetikus
kubizmusra,
a kép
absztrakt
formarendszerének
konkrétizálására,
tárgyiasítására.
Ebben
valamennyi kubista festö követte. Elveit 1924-ben úgy fogalmazta
meg, hogy "arra törekszem, hogy az általános alapformákból kiindulva új, konkrét
dolgokat alkossak. Az általánosat, a tisztán képit . . . emberivé akarom tenni. . . .
Művészetem a szintézis művészetet deduktív művészet". Kedvelt témái a csendélet, a
bohócfigura hangszerrel, ritkábban tájkép. Díszletet, kosztűmöt is tervezett, többek
között a Gyagilev-balett számára 1922-23-ban Mon te-Carloban. (Műv.L.1966.2k.293
o., MNL.8k.832 o.)

PAUL NASH *1889.MÁJUS 11. - +1946.JÚUUS 11.
Angol festő. A Slade Schoolban tanult. Hadirajzolóként 1917-18ban készített kritikus hangvételű munkáit Londonban álította ki. Az
I. világháború után a tengerpart közelében dolgozott. Tengeri
látképein elsősorban formai problémák foglalkoztatták. Az 1920-as
évektöl az avantgárd mozgalmak érdekelték. 1930-töl élete végéig
a szürrealista törekvések hatá roztá k meg festészetét. A
11.világháború alatt ismét hadirajzoló lett. Ekkor festette
leghíresebb képét, melynek címe Totes Meer. Tájképeket,
csendéletekett figurális kompozíciókat festett. Akvarelljei Paul
Cézanne (lásd 1.19.) és André Derain (lásd IX.8.) stílusára
emlékeztetnek. Kritika- és esszéírássalt textiltervezéssel, fényképezéssei is foglalkozott. (Műv.L.1967.3k.457 o., MNL.13k.581 o.)

KÁRMÁN TÓDOR *1881.MÁJUS 11. - +1963.MÁJUS 7.
Magyar származású amerikai fizikus. Apja Kármán Mór (*1843-+1915) kiváló
pedagógus és művelődéspolitikus volt. Az intelletuális családi légkörben szabadon
bontakozhatott ki rendkívüli tehetsége. 1898-ban megnyerte az Eötvös Lóránd (lásd
VII.27.) által alapított matematikai versenyt. 1902-ben végzett a budapesti Műszaki
Egyetemen. Katonai szolgálata után egyetemi tanársegéd Bánki Donát (lásd VIII.1.)
tanszékén. 1906-ban a Magyar Tudományos Akadémia ösztöndíjával Németországba,
a göttingai egyetemre került. Hat évig dolgozott a Prandtl-intézetben. Itt alkotta meg
kihajlási elméletét. 28 éves korában - 1909-ben - a nagyhírű egyetem magántanára
lett. 1911-ben fedezte fel a Kármán-féle örvénysort. 1912-ben a Selmecbányai
Bányászati és Erdészeti Akadémia, 1913-tól aacheni egyetem professzora volt. Ott
építette fel saját tervezés ű szélcsaronáját 1913-14-ben. Az
I.világháború alatt a fischamendi repülőtéren harmadmagával
megtervezte a PKZ-helikoptert. Az őszirozsás forradalomkor az oktatási minisztériumba került, a felsőoktratási
osztályt vezette a tanácsköztársaság idején.
1919.végén tért vissza Aachenbe, ahol
1933-ig dolgozott. Laboratóriuma ekkor már
világszerte ismert volt. 1926-ban Robert
Andrews Millikan amerikai fizikus (*1868+ 1953) meghívására Pasadenaba utazott,
majd 1933-ig felváltva Aachenben és
Pasadenaban dolgoizott. Jelentős eredményeket ért el a hangsebességen felüli repülés vizsgálatában. 1930-tól a pasadenai
laboratóriuma az aerodinamika mellett az asztronautika tudományának bázisa lett. Itt
1944-ben önálló sugárhajtású-laboratórium alakult, mely önálló intézménnyé vált
1942-45 között az USA légierejének tanócsadója volt. 1951-től a NATO repülésügyi
kutató és fejlesztő intézményének volt az elnöke. Vezető szerepet játszott több
amerikai rakétatipus kifejlesztésében, mindenekelőtt a szuperszónikus repüléshez
kapcsolódó kutatásai jelentősek. Fontos eredményeket ért el a mechanika, a
kristályrács-szerkezet vizsgálata, az égéseiméiet, a magnetohidrodinamika és az
aerotermokémia területén. Megalapítója és első igazgatója volt a Nemzetközi
Asztronautikai Akadémiának. 29 egyetem és főiskola avatta tisztelebeli doktorává.
Halála előtt néhány hónappal az Egyesült Államok elnöke kezéből vehette át az első
legnagyobb amerikai tudományos kitüntetést a First National Medal of Science-t.
Emlékére a Hold tulsó oldalán és a Marson krátert neveztek el róla. (Larousse
1992.2k.350 o.,Évfordulók 1981.119 o., MNL.10k.584 o.)

SíR ALEXANDER MACKENZIE *1755 KÖRÜL - +1820.MÁJU511.
Skóciai származású kanadai felfedező. Iskoláit Kanadában végezte.
Fiatalon bekapcsolódott a szörme-kereskedelembe és hamarosan a
North West Company meghatározó személyisége lett. A cég az
amerikai szárazföldtől az Északi Jeges-tengerig érdekelt volt az
árúbeszerzéstől
az értékesítésig
minden fázisban.
1788-ban
unokatestvérével önálló kereskedelmi állomást létesített az Athabascató délnyugati partján. 1789-ben volt első figyelemre méltó hajútja
francia-kanadai felfedezők, indiánok és tolmácsok társaságában,
amikor felfedezték a "DE Cho" folyót, melyet ma Mackenzie folyónak
neveznek. Útjukat folytatva elértek az Északi Jeges-tengerig, majd
hazatértek. 1792-ben jutott el az Észak-Nyugati átjáróhoz. 1793-ban mint első számottevő útján - francia-kanadaiakkal, indián vadászokkal és
tolmácsokkal gyalogosan indultak el, hogy átkeljenek a Rocky-hegységen. A 2000 éve
őshonos nép nyomain és segítségével végrehajtott utazás során érték el a Csendesóceánt, melynek pontos idejét Mackenzie 1793.július 22-ben állapította meg.
Utazásairól könyvben számolt be, mellyel ismertté tette nevét. 1802-ben III.György
angol király (ur.1760-1820) ünnepséget rendezett tiszteletére. (Révai N1.13k.83 o.,
Larousse 2k.748 o., MNL.12k.337 o., intemet:http://www.canoe-odissey
)

BATSÁNYI JÁNOS *1763.MÁJUS 9. - +1845.MÁJUS 12.
Magyar költő. Polgári családból származott.
Pesten jog hallgató volt, miközben báró Orczy
László politikus (*1750-+1807) fiának nevelését
is elvállalta. A család támogatásával a kassai
királyi kamaránál kapott állást. Feltehetően ekkor
lett szabadkőműves. Kassán megismerkedett
Kazinczy Ferenccel (lásd X.27.) és Baróti Szabó
Dávid költővel (*1739-+1819). Megalakították a
és
1788-ban
Kassai
Magyar
Társaságot,
megindították az első magyar folyóiratot a Magyar
Museumot. Ebben jelentek meg első művei. A
franciaországi változásokra című epigrammatikus
tömörségű versében már 1789-ben a francia
forradalmat köszönti. E verse miatt eljárást
indítottak ellene, állásából elbocsátották és a
lapot betiltották. A Martinovics-féle összeeskóvésben való részvétel vádjával 1794.augusztus lQ-én letartóztatták és egy évi börtönre
ítélték és Kufstein várába vitték, 1796. májusban szabadult. Költészetének leglíraibb
darabjai a " Kufsteini elégiák". A rabság, a magány kínzó élménye, s barátjának,
rabtársának, Szentjóbi Szabó László költőnek (*1767-+1795) szenvedései és halála
hatottak rá. Ezek nyomán született a Gyötrődés, Egy szerencsétlen ifjú sírjánál című
versei. Bécsben, szerény hivatalnoki állása volt. 1798-ban Festetics György nagybirtokos (lásd IV.2.) támogatásával megindította a Magyar Minerva című
folyóiratot.
1809-ben kufsteini börtöntársa Hugues Bernard Maret
:;"'" • - #.~O
(*1763-+1839) kérésére javította és kiegészítette
francia
diplomata
:
. r
,.J'!I
I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) magyarokhoz intézett kiáltványának
,
....... ~
..
magyar fordítását. Bécsből Párizsba költözött, ott telepedett le.
.\fAGYi\R POST.\
Maret, Napoleon bizalmasa, élete végéig szóló évjáradékot eszközölt
ki számára a francia kormánytól. Napoleon bukása után, 1815-ben
az osztrákok elfogták, a spielbergi várba, majd Linzbe internálták, ott is fejezte be
életét. Hányatott sorsa nem tette lehetővé, hogy vezető szerepet játszék a bontakozó
magyar irodalmi életben, holott lírája híd lehetett volna egyrészt a kuruc kor s a
reformkor, másfelől a magyar nemzeti mozgalmak s a haladó Európa között. Versei
különösen az 1790-es évektől voltak népszerűek. (Világir.KisencikI.1976.1k.107
o.,Larousse 1991.1k.259 o., MNL.3k.368 o.)
,.;:;;.

ALBERT ENGSTRÖM *1869.MÁJUS 12. - +1940.NOVEMBER 16.
Svéd író és képzőművész. Az uppsalai, a stockholmi, majd a
gőteborgi Képzőművészeti Főiskolai tanulmányai után gyorsan vált
különlegesen képzett, termékeny művésszé. Rajzolóként a
svédországi Strix magazinban publikált szatírikus műveivel vált
ismertté. Témáit gyakran inspiráita a svéd halászok és farmerek
kemény élete. Karikatúráival jutott el a humor szavakban és
képekben történő magas szintű kifejezésmódjához. A legjobb
humorú írók egyike. Alkotásai emberbarát jellemét tükrözik. (Meyers Handbuch über die Literatur 1964.329 o.,Internet:http://en.wikipedia.
org.wikijAlbert
,
Iists.c3.huj
pipermailjartinfo
,
www.aksjo.sejDeutsch
jTourism
, scandinaviantreasures.comjwebsite1j
)

MASSIMO BONTEMPELLI *1878.MÁJUS 12. - +1960.JÚUUS 21.
Olasz regényíró. A torinói egyetemen szerzett bölcsészdiplomával
néhány évig középiskolai tanár volt, majd újságíró lett Firenzében.
1926-ban megalapította az olasz városi szellemű irodalom vezető
.... t
folyóiratát a Novecentót. Luigi Pirandello (lásd VI.28.) utáni olasz
próza legnagyobb hatású mestere volt. Az abszurditásig fejlesztette
tovább Pirandello gondolati játékait, sziporkázóan bölcselkedő
eszmefuttatásait, látszat és valóság különbségének témakörét.
Műveinek mindjárt az elején képtelen helyzetekkel hökkentette meg
az olvasót. Ilyen szempontból joggal tekinthető lenne az abszurd
dráma és próza előfutárának. A fasiszta párt tagja volt, de 1939-ben kegyvesztett lett,
mert nem fogadta el egy származása miatt száműzött firenzei irodalomprofesszor
katedráját. Velencébe internálták, s ettől kezdve a háború és a fasizmus ellen agitált.
Élete utolsó húsz évében - szellemi emigrációjában - már jelentős regényt nem írt.
1946-ban egy szép tanulmánya és egy zeneesztétikai tanulmánykötete jelent meg.
(Világir.KisencikI.1976.1k.152 o.)
'lJ ·lm.:-r>...~ttcmp 'Ih
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LEONIE NELLY SACHS *1891.DECEMBER 10. - +1970.MÁJUS 12.
Német származású
svéd
írónő.
Jómódú
berlini
zsidó családban
született és nőtt fel. 1940-ben Sel ma
Lagerlöf (lásd 111.16.) segítségével
együtt
Svédországba
anyjával
sikerült jutnia. 1947-ben jelent meg
első önálló verseskötete az NDK-ban.
Verseiben a tragikus tónusú szimbólumok és metafórák nyelvén milliók embertelen
pusztulásának alig kimondható fájdalmát fogalmazta meg.
Antifasiszta versei is komor hangulatúak, a koncentrációs táborok
borzalmait idézik. Az irodalmi Nobel-díjat 1966-ban kapta, megosztva Samuel Jószéf
.Ágnon izráeli íróval (*1888-+ 1970) "kiemelkedő lírai és drámai műveiért, amelyek
Izrael sorsát megragadó erővel ábrázolják". (Nobel-díjasok Kis1.1985.670 o.)

AUGUST VERMEYLEN *1872.MÁJUS 12. - +1945,JANUÁR 10.
Flamand író. Tanulmányait Brüsszelben, Berlinben és Bécsben
végezte. A művészettörténet egyetemi tanára volt és haláláig
képviselő.
A XVIII.századvégi flamand
irodalmi
szocialista
megújulás nagy szervező egyénisége. A bolygó zsidó című 1906-ban
elkészült
regénye
az
Ahasvér-motívum
feldolgozása.
A
lI.világháború alatt 1943-ban írt Két barát című regénye az
emancipációs mozgalom fiatal kora óta dédelgetett témájának nagy
lélektani erejű leírása. (Világir.KisencikI.1976.2k.474 o.)

MARIO SIRONI *1885.MÁJUS 12. - +1961.AUGUSZTUS 13.
Olasz festő,
szobrász.
Építészeti
tanulmányai
után
festészettel kezdett foglalkozni, Giacomo Bella .(*1874+1958) műtermét látogatta. 1908-11 között többször járt
Németországban, ahol az expresszionistákat tanulmányozta.
Az 1910-es évek végének művei a metafizikus festészet
stílusához igazodtak. A futuristákhoz, majd a Pittura
Metaphisica s aValori Plastici csoporthoz csatlakozott. 1914.
körüli futurista képein Umberto Boccioni (lásd VIII.16.)
hatása érvényesült, majd Fernand Léger (lásd VIII.17.) kub
izmusa inspi rá Ita. 1920-tól festette Városi tájképeksorozatát. Milánóban egyik képviselője volt a Novecento
művészeti mozgalomnak. Ezért Miláno gyárnegyedeit,és a
munkásokat megörökítő képeinek fő jellemzője a robusztus
formákkal ábrázolt emberalak. Az 1930-as évektől érdeklődése a falfestészet és a
monumentális művészet felé fordult. Készített reliefeket, mozaikot és színes
üvegablak-sorozatot. Freskója a római egyetemet, mozaikja a milánói igazságügyi
palotát díszíti. (Műv.L.1968.4k.289 o., NL.16k.1ü4 o.)

JOSEF MANES *1820.MÁJUS 12. - +1871.DECEMBER 9.
Cseh festő és grafikus. Prágában tanult nagybátyjánál Vaclav
Mánesnél (*1793-+ 1858). 1844-46-ban Münchenben tanult, majd
dolgozott. Portrék és tájképek mellett, főként
romantikus témákat festett, mint pl. Petrarca és Laura
találkozása Avignonban című képe. Ebben az időben
Peter Cornelius német festő (*1783-+ 1867) és Moritz
Schwind osztrák festő (*1804-+1871) hatottak rá.
Hazatérése után Prágában a cseh nemzeti történelem
eseményeit akarta megörökíteni. Krakkóba, majd
Szlovákiába utazott, ahol népi tipusokat és viseleteket
rajzolt. Ilyen képe pl. a Nő népviseletben. Jelentős
műveinek egyike a Zene című sorozat, mely 10 kartonból áll, és embertípusokat mutat
be. A vonalrajznak, akvarellnek nagy mestere volt. Az 1860-as években művészete
kiteljesedett. A karlini és prágai templomokban monumentális freskókat készített. Fő
műve a prágai városháza óráján a hónapok allegóriukus ábrázolása, melyeken a cseh
népéletből vett jeleneteket megkapó realitással, a népdalok lírai felfogásában
örökítette meg. (Műv.L.1967.3k.226 o., MNL.12k.642 o.)

BÁRÓ JUSTUS VON LIEBIG *1803.MÁJUS 12. - +1873.ÁPRILIS 18.
Német kémikus.
1820-22-ben
a bonni,
erlangeni
egyetemeken tanult, majd Párizsban Josepf-Louis GayLussac francia kémikus (*1778-+ 1850) laboratóriumában
folytatta tanulmányait. Itt fejezte be az ezüst fulminát
vizsgálatát 1826-ban, mely azonos összetételünek bizonyult
a Friedrich Wöhler (lásd VII.30.) által előállított ezüstcianáttal. A giesseni egyetem professzora lett 1825-ben,
majd 1852-től haláláig a müncheni egyetemen dolgozott. A
német egyetemeken elsőként egészítette ki az elméleti oktatást a laboratóriumi
gyakorlatokkal. 1830-ban megalkotta a szerves vegyületekben lévő szén és hidrogén
meghatározásának módszerét. Izolálta a titánt, felfedezte a kloroformot 1831-ben és
1832-ben a klorált, benzilsavat, allolxánt. 1840-ben kidolgozta a szuperfoszfát
gyártási módszerét. Tanulmányokat írt a bor zamatáról és húskivonatokat állított elő.
1832-ben szakfolyóiratot indított, majd számos értékes szakkönyvet publikált, melyek
a kémia, a mezőgazdasági kémia, élettani kémia problémakörével folglalkoznak. (Új
Magy.L.1961.4k.379 o., Larousse 1992.2k.700 o., Révai N1.12k.729 o., MNL.12k.122
o.)

FLORENCE NIGHTINGALE *1820.MÁJUS 12. - +1910.AUGUSZTUS

14.
Angol betegápolónő. Egy bankár lányaként 1851-ben
- kora elvárásaival szembeszáll-a - Némeországban
ápolónői mesterséget tanult.
Kiváló odaadással
tanulmányozta a kórházakat és a betegápolást, majd
Párizsban az irgalmasok és diakonisszák kórházában
ő
maga is betegápolónő
lett. 1854-ben 38
ápolónővel a törökországi Üsküdarban berendezett
brit kórházban a krimi háború sebesültjeit ápolta. A
tisztaság és a megfelelő ellátás meg szervezésével
néhány hónap alatt 42 %-ról 2,2 %-ra csökentette a
halálozási arányt. 1859-ben felállították az általa
tervezett Katonai Orvosi Iskolát. Saját tervei alapján
nővérképzést indított meg a londoni Szent Tamás kórházban
1860-ban, melyhez az angolok 50.000 font sterlinget
gyüjtöttek össze, melynek kamatait a kórház kibővítésére
fordítottak. (Révai N1.14k. 471 o., MNL.13kj.786 o.)

HERMES RODRIGEZ DA fONSECA * 18SS.MÁJUS 12. HARHHAl HERKEl DA FOHIECA

1855

19S5

?

Brazíl marsall. Előkelő katonai családból származott. 1900-ban
tábornok, Afonzo Augusto Moreira Pena (ur.1906-1909))
elnöksége idejében hadügyminiszter volt és a hadsereget
újjászervezte. Pena elnök 1910.márciusában bekövetkezett halála
után 1910.november lS-én őt választották meg köztársasági
elnökké. Ezt a posztot 1914-ig töltötte be. (Révai NI. 7k.666 o.,
MNLAk., Révai N1.3k.712 o.)

ALEXEJ ANDREJEVICS TUPOLJEV
+2001.MÁJUS 12.

*1925.MÁJUS 20. -

repülőgéptervező mérnök. Andrej
repülőgép konstruktőr (*1888-+ 1972) fia.

Orosz

Tupoljev
Egyetemi
tanulmányainak befejezése után édesapja omski
tervezőirodájában dolgozott. Első feladata az volt,
hogya repülőgép fából készült far-részét kifejlessze
az édesapja neve után ismert Tu-2-es géphez. Az
eredményes tervezés következtében vált lehetővé a
gyártás fokozása, a II. világháború miatti fémhiány
ellenére. 1943-tól a moszkvai Légi Közlekedési Intézet
<;
konstruktőre volt. Kifejlesztette a Tu-16-os nagy
hatótávolságú bombázó repülőgépet. Édesapja halála
után, 1973-tól főkonstruktőr lett. Főkonstruktőrsége idején fejlesztették ki az első
szovjet szuperszónikus utasszállító repülőgépet, a Tu-144-est, valamint a Buran
űrkompot. Ez utóbbinak GJ.Lozino-Lozinszkij volt a terezője. (MNL.4k.768 o.,
www.brainyenciclopedia.com/encyclopedia/a/ ..... ,
science.edul
Internet: http://
NewPagel
, toonorama.comjencyclopedial AI A )

JEAN MERMOZ

*1901.DECEMBER 9. - +1936.DECEMBER 7.

Francia pilóta. 1920-ban kezdte tanulmányozni a repülést. Első ízben
1921-ben vezetett repü lőgépet. 1922-ben csatla kozott a francia
légierőhöz és szolgálatát Szíriában kezdte meg és 1924-ben sikeresen
fejezte be. Ekkor visszatért Franciaországba, légiposta-pilóta ként
dolgozott és Marokkóba, Senegálba és más afrikai területekre repült.
1926-ban egy repülés során a Szahara fölött baleset érte. 1927-től a
Rio de Janeiró - Santiago de Chile légvonal berepülője volt
Guillamuet-val együtt. 1930.május 12-én sikeresen létrehozta
Franciaország és Dél-Amerika között a légi összeköttetést. 1933-ban
az Air France főfelügyelőjévé nevezték ki. Ugyanebben az évben
Argentinába utazott, ahol találkozott a világhírű de Saint Exuperyvel
(lásd VII.31.). Mindketten fontos szerepet játszottak az argentin légitársaság
működésének kezdeti szakaaszában, és több veszélyes repülést hajtottak végre az új
légitársaságnál. 1934-36 között magán-repüléseket hajtottak végre, amelyeknek a
különböző gépek lehetőségeinek vizsgálata volt a célja. 1936.december 7-én röviddel egy, a Laté 300-as "Dél Keresztje" nevű hidroplánnal végrehajtott,
kellemetlen tapasztalatokkal járó repülésből történt visszatérés után, - ugyanezzel a
géppel ismét elindult és halálos balesetet szenvedett Dakar közelében. Mind
Franciaországban, mind Argentinában hősként tisztelik. Mindklét országban különböző
intézmények - iskolák, szállodák, utcák - viselik nevét. (Larousse 2k.900 o., A
XX. Század Kr.419 o., Internet:http://www.scandinaviantreasures.com/websiteI1/.... )

JEAN BAPTISTE HEN~I DOMINIQUE
12. - +1861.NOVEMBER 20.

LACORDAIRE

* 1802.MÁJUS

Francia katolikus szerzetes. Ügyvéd volt, majd a hit szolgálatába állt
1823-ban és 1827-ben pappá szentelték. Hugues Félicité Robert
Lemannais egyházi író (*1782-+1854) barátjával és tanítványával,
aki többek között az oktatás szabadságáért harcolt, valamint Charles
Forbes de Tryon, comte de Montalembert publicistával (*1810+ 1870), 1830-ban az Avenir című szabadelvő katolikus lapot
szerkesztette. Miután a püspöki kar és a pápa nem értett egyet a lap
beállítottságával, ezért a laptól kilépett és az alapítókkal is
megszüntette kapcsolatát 1832-ben. A Notre-Dame papja lett,
amelynek szószékéről intézett "bőjti prédikációi" tömegeket
vonzottak 1835-36-ban. 1838-ban belépett a Szent Domonkosok
rendjébe. 1848-ban a forradalom üg'y'e mellé állt, Frédéric Ozanam íróval (*1813+ 1853) együtt megalapította
az Ére nouvelle cimű demokrata és keresztény
folyóiratot. Az alkotmányozó nemzetgyűlésben Marseilles küldötteként dolgozott. Az
1848.május-júniusi véres események miatt azonban otthagyta mind az újságot, mind
a nemzetgyűlést. Ettől kezdve a tanításnak szentelte életét az általa helyreállított
soréze-i kollégiumban, amelynek igazgatója lett, ugyanakkor a Domonkos-rend
franciaországi tartományát is vezette. (Larousse 1992.2k.602 o., Révai N1.12k.410 o.)

JOSEPH BEUYS *1921.MÁJUS 12. - +1986.JANUÁR 23.
akciófestő. A düsseldorfi
Ewald Mataré szobrász
(*1887-+?) tanítványa volt.
1961-1972 között
ugyanott volt főiskolai tanár. 1972-ben az akkori
rajna-vesztfáliai gazdasági miniszter azonnali hatállyal
elbocsátotta
tanári
állásából.
Korának
egyik
legkiemelkedőbb művésze volt, aki művei és nyilvános
miatt
egyben
az
egyik
politikai
szereplései
.J
legvitatottabb alkotó is. Happeningjeiben és akcióiban
kísérleteivel a természet és az ember közötti harmónia helyreállítása volt a célja. Nemzetközi művészeti elismerést, szokatlan anyagokkal
készített environmentjei - berendezett terei - és térplasztikái hoztak számára.
Munkája során a filcen és zsiradékon kívül felhasznált még hulladékvasat, vért, mézet
és csontot is. Művészetének alapgondolata az antiművészet - az avantgard művészet
máig létező megnyilvánulása - programjához kapcsolódik. 1972-ben ennek jegyében
szervezte meg a "Közvetlen demokrácia irodáját", a "Nemválasztók Pártját" és lett a
zöldek reprzentáns támogatójává az 1980-as években. Ismertebb munkái a Mutasd
meg sebeidet, Mézespumpa, Városerdősítést városigazgatás helyett. (Az Emberiség
Kr.1994.1070 o., MNL.3k.782 o.)

Német szobrász, rajzoló és
képzőművészeti

főiskolán

ALFRED FOURNIER

*1832.MÁJUS 12. - +1914.DECEMBER 2

Francia bőrgyógyász. Orvosi tanulmányait Párizsban kezdte 1852ben. Diplomáját 1860-ban szerezte. 1863-ban bentlakó orvos lett a
nemibetegek párizsi kórházában, ahol 1867-ben a kórház heklyettes
vezetője lett. 1876-tól a párizsi St.Louis kórház vezetője volt. 1879ben a syphilidológia professzora. Irodalmi dolgozatai a syphilis
patológiájára és terápiájára vonatkoznak. Legemlékezetesebb
eredménye a syphilis körülményeinek leícrása 1883-ban, amely
ismertté tette a betegség elkorcsosító hatásátg. Az e téren való
munkássága az orvosi irodalomban nagy nevet szerzett számára.
Nevéhez fűződik a Francia Közegészségügyi és Kórmegelőzési
Egyesület megalapítása. (Révai N1.7k.734 o., Internet:http://www .
.wispor.de/wpt-1914
, en.Wikipedia.orgjwikijJean_Alfred
, www.whhonamedit.
com/doctor.dm/
, www. nationmaster.comjencyclopedia/
)

BÁRTFAY TIBOR

*1922.MÁJUS 12.

Szlovákiában élő magyar szobrász. Érettségi után 1939-től 1942-ig
a Budapesti Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Sidló Ferenc
(*1882-+1953) volt a mestere, majd 1945-49-ig a Prágai
Képzőművészeti Akadémián képezte magát tovább Karel Pokorny
(*1891-+ 1962)
vezetésével.
Monumentális
és
emlékmű
szobrászatáról ismert, de történelmi, politikai és sport témájú
szobrokat is alkotott. Ismertebb munkája L'udovit Stur, Klement
Gottwald portrék, a mauthauseni koncentrádós tábor emlékműve,
a pozsonyi Grassalkovich-kastély francia-kertjének szökökútja stb.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/Translate_c?hl=hu&sl=sk&u=
)

ALPHONSE DAUDET *1840.MÁJUS 13. - +1897.DECEt-'lBER 16.
Francia író. Apja selyemszövő iparos és kereskedő volt. A
középiskola befejezése után az alaisi internátusban vállalt
felügyelői állást, majd Párizsba került, s ez döntő jelentőségű
volt írói karrierje szempontjából. Morny herceg titkára lett.
Költői próbálkozások után, a prózában találta meg igazi
kifejezési formáját. Legnagyobb sikerét a Levelek amalomból
és a Tarasconi Tartarin című írásaival aratta. Kortársai a
legnagyobbakkal tartották egyenragúnak. Közel állt a naturalista iskolához, fontosnak tartotta az alapos környezetrajzot és a figurák pontos
jellemzését. Regényeiben, novelláiban és elbeszéléseiben a fantázia keveredik a
mindennapi élet realista bemutatásával. (Világir.KisencikI.1976.1k.265 o. Larousse
1k.568 o., MNL.6k.340 o.)

vÁc LAV

SPÁLA *1885.AUGUSZTUS 24. - +1946.MÁJUS 13.

Cseh festő. A Hrades Králové-i lakatos-művészeti iskola
elvégzése után Prágában festészetet tanult Ferdinand
Engelmüller táj képfestőtől (* 1867 -+ 1924), majd 1903-tól
az Akadémián tanult. 1907-1908-ban Dubrovnikban élt,
ahol fauvista stílusú - post-impresszionista - képeket
festett. 1909-től 1911-ig tagja volt az avantgard cseh
művészek
csoportjának. 1911-ben több más, a
kubizmus iránt érdeklődő művésztársával együtt - a
of
Plastic
Artistshoz
szobrászművészek
Group
csoportjához - csatlakozott. Táj képeket, csendéleteket és
figurális kompozíciókat festett. A kubista-impressionista
vonások jellemzik a Dalmát Táj című képét. A vidék dalai
vagy a Három mosónő című képein felismerhető
karakterisztikus érzelemvilágának keveredése a sejtelmes
kifejezéssel. 1917-től fokozatosan a tájkép-, a csendélet- és portréfestészet felé
fordult. 1927-től előszeretettel használta a kék színeket. 1930-tól festészete egyre
szabaddabbá vált, képein a kék, piros és fehér, (a cseh nemzeti színek) harmóniáját
valósította meg. A modern cseh képzőművészet legnagyobbjai között tartják számon.
Nevét galéria viseli. (Műv.L.1968.4k.315 o., Internet:http://www.answers.com/
topic/vaclav
, www.artfact.com/features/viewStyle
, www.fotomuveszek.hu )
S 11'1'''' 'UI

ASGEIR ÁSGEIRSSON
15.

* 1894.MÁJUS 13.

- + 1972.SZEPTEMBER

Izlandi politikus. Teológiát tanult, majd tanár, később bankár lett.
1930-31-ben a parlament elnöke, 1931-34 között pénzügyminiszter,
1932-34-ben miniszterelnök volt. Politikai tevékenysége után 19381952-től
1968-ig Izland
tól
1952-ig bankigazgató,
majd
köztársasági elnöke tisztét töltötte be. (Magy.NI.2k.456 o.)

PAVEL JOZEF SAFARIK *1795.MÁJUS 13. - +1861.JÚNIUS 26.
Szlovák nyelvész, irodalomtörténész, filológus. A késmárki líceumban
és Jénában tanult. 1819-ben az ujvidéki szerb gimnázium tanára volt
1833-ig. Ekkor Frantisek Palacky (lásd V.26.) meghívására 1841-ben
Prágába ment és ott szlávista dolgozatokkal foglalkozott, miközben az
egyetem könyvtárnoka, majd 1848-tól igazgatója volt. A szláv népek
és nyelvek történetével, a szlávság földrajzi elhelyezkedésével és
etnográfiájával, valamint a szláv régiségekkel foglalkozott, a görögök,
rómaiak és germánok mellé állítva a szlávokat, mint eredeti népi
műveltségükben velük egyenrangúakat. Idealizáita a szlávság multját, múveivel erősítette a szláv népéek öntudatát. Bár műveit csehül vagy németül
írta, és a szlovákság elkülönülését az csehektől helytelenítette, szükségesnek tartotta,
hogyaszlovákoknak is legyedn irodalmi nyelwáltozatuk a középszlovák nyelvjárás
alapján. Fő műve a Szláv régiségek című 1837-es munkája. Ezen kívül igen sok
nyelvtani és irodalomtörténeti munkát írt. 1895-ben, születésének lOO-ik évfordulóját
nagy ünnepségek között ünnepelték meg. (Révai NI.16kA69 o., MNL.15k.704 o.)

GEORGE BRAQUE

*1882.MÁJUS 13. - +1963.AUGUSZTUS 31.

~

~Ii~~:~~

Francia
festő.
A
XX.századi
modern
művészet
francia
meghatározó egyénisé-

ge.
1900-ban
került
Párizsba.
Rövid ideig
az
École des Beaux-Arts és
az Académie növendéke
volt.
1906-ban Émile
Othon Friesz-szel (*1879
-+ 1949) Antwerpenben járt, majd a francia mediterrán vidéken dolgozott fauvista
szellemben, mely a keverés nélkül használt színek alkalmazását jelenti. 1908-tól Paul
Cézanne (lásd 1.19.) hatása alatt új irányba indult Pablo Ruiz Picassóval (lásd X.25.)
együtt, de tőle függetlenül kubista képeket festett. Ennek az alkotói periódusának
jellegzetes művei pl. a Fiatal lány mandolinnal, Gyümölcsös tál, Nő gitárral stb. Az
1920-as évek után alakult ki művészetének legönállóbb stílusa, melyet a sajátos
braque-i formanyelv és hallatlan kulturáltság jellemez. Művészete modern hangvétele
mellett is klasszikus veretű. Ilyen képe többek között a Teniszjátékosok, Fekvő akt és
a Fürdőző. Festményein kívül reliefeket, plasztikákat, litográfiákat, iparművészeti
tárgyakat, gobelin-terveket, valamint - 1924-ben - Sz.Gyagilev balett-társulata
számára díszlet- és kosztűmterveket is készített. 1948-ban a Velencei Biennale
nagydíját kapta. Ő az első művész, akinek gyűjteményes kiállítását még életében a
Louvre-ban rendezték meg. (MNLAkA97 o., Műv.L.1k.297 o.)
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JENDRASSIK GYÖRGY *1898.MÁJUS 13. - +1954.FEBRUÁR 8.
Magyar gépészmérnök, feltaláló. A Ganz-gyár fejlesztőmérnöke
volt
1922-től,
majd
vezérigazgatója
1942-47
között.
Dizelmotor-és gázturbina fejlesztéssel foglalkozott. A vasúti
vontatásra alkalmas dízelmotor konstruktőre. Nevéhez fűződik
egy különleges, úgynevezett előkamrás dizelmotor-égéstér Ganz-Jendrassik égéstér és az ilyen motorhoz használt
befecskendező szivattyú kifejlesztése. 1937-38-ban készítette el
a világ első kis 73 kW-os gázturbináját. Korát messze
megelőzve 1940-ben elkészült Cs-l jelű, mintegy 740 kW-os
teljesítményre tervezett axiálkompresszoros légcsavaros gázturbinás hajtóműve.
1943-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta. A
II.világháború után itthon mellőzötté vált, így további alkotó munkásságát elsősorban
Angliában fejtette ki. Tudományos rehabilitálása a Magyar Tudományos Akadémia
részéről 1989-ben történt meg, 1990-ben posztumusz Széchenyi-díjat kapott.
(Larousse 1992.2k.280 o.,MTI,Nytsz. :88/185 56 o., MNL.l0k.267 o.)
I

Dr. GEORGE NICOLE PAPANICOLAU
+1962.FEBRUÁR 19.

* 1883.MÁJUS 13. -

Görög orvos, kutató. Orvosi dplomáját 1904-ben az athéni
egyetemen szerezte. Ezt követően a katonaságnál szolgált, majd
egy évig édesapja orvosi praxisához csatlakozott. Továbbképzés
céljából Münchenbe utazott, ahol 1910-ben állatorvosi szakban is
tudományos fokozatot szerzett. 1913-tól 1930-ig biológiai
kutatásokat végzett Amerikában. Charles R. Stockharddal a
kromoszómák
szerepét
tanulmányozta
a
nemi
meghatározottságban. Később rákkutatással foglalkozott. 1923ban fedezte fel a méhrákokkal kapcsolatos óriási sejt(z:t~j"~~
deformációt.
1939-től együttműködött Herbert F. Traut
nőgyógyásszal, akivel együtt publikálták kutatási eredményeiket
a méhrákkal kapcsolatosan. A Papanicolau vagy Pap-vizsgálat - avagy Pap-teszt a legjobb módszer a méhnyakrák kimutatására, mellyel az ilyen rákbetegségek 8085 %-a felismerhető, még a legkorábbi stádiumban is. A módszere ma már
világszerte elfogadott. Számos intézményben tartott előadásokat, tevékenységét
tudományos díjakkal jutalmazták. 1961-ben egy olyan tudományos intézményt
hozott létre, mely lehetőséget teremt a későbbiekben sejtosztódással foglalkozó
kutatók és tudósok képzésére. Abban az évben nevezték ki aMiamiban működő
Papanicolau Rákkutató Intézet igazgatójává. Kinevezését követő néhány hónap
múlva - útban Floridába - szívroham következtében vesztette életét. (Internet:
http://www.ascp.org/general/about.. .. , www.mlahanas.de /Greks/, MSD 1072 o.)

OLE WORM

*1588.MÁJUS 13. - +1654.AUGUSZTUS 31.

Dán orvos. Szülővárosában - Aarhusban - végzett nyelvtani iskola után
Németországban volt középiskolás, majd egyetemista. A Marburg-i egyetemen rövid
ideig filozófiát, 16D5.őszétől 16D7.tavaszáig Giessenben teológiát, Strassburgban
botanikát, anatómiát, majd ismét filozófiát tanult. Beiratkozott a Basel-i egyetemre is,
ahol az addigi ismereteit orvostudománnyal is kiegészítette.
16D8.nyarán Páduába utazott, hogy gyakorlati orvoslást és
sebészetet tanuljon. 16D9.telét Montpellierben és Párizsban
töltötte, majd 1610.őszén a koppenhágai egyetemen, 1611-ben
Marburgban
folytatta
tanulását
kémiai
szakterületen.
1611.decemberében Baselben kapott doktori diplomát. 1613-15
között IV.Keresztély dán király (ur.1588-1648) orovosa volt.
1615-21-ig a koppenhágai egyetem latin-, 1621-24-ig görög-, 1624-től haláláig az
orvostudományok professzora volt. Mind eközben 1618-ban a filozófia, 1622-ben a
matematika professzori tisztét és ellátta, majd 1636-ban, 1648-ban és 1654-ben az
egyetem rektori tisztét is betöltötte. Gyakorlati tevékenysége során szerzett ismeretei
el
a
koponyacsontok
vizsgálatáról
szóló
munkáját.
alapján
készítette
(Internet: http://web.c1as.ufl.edu/ users
, fasthealth .comjedictionary
)

IX. PIUS PÁPA *1792.MÁJUS 13. - +1878.FEBRUÁR 7.
Családi neve Gróf Giovanni Maria Mastai ferretti. 1832-ben Imola
püspöke, 185D-ben bíboros. XVI.Gergely (1831-1846) utóda a
pápai trónon. 1846.június 16-án választották pápává. A
Vatikánban bevezetett liberális intézkedései népszerűvé tették, de
amikor 1848-ban az európai és olaszországi forradalmak
kitörésekor elutasította az Ausztria elleni nemzeti felszabadító
harcban való részvételt, Rómában zavargások törtek ki.
1848.november 24-én a pápa a nápolyi fennhatóság alatt álló
Gaetába menekült. Távollétében kikiáltották a
római köztársaságot. 18SD.áprilisban térhetett
vissza. A rend és a vallás védelmezését
tekintette feladatának a forradalommal, a
és
a
liberalizmussal,
a
laicizmussal
szocializmussal szemben. Ebben támasza volt
Giacomo AntoneIIi bíboros, aki 1849-től haláláig
államtitkári funkciót töltött be. 1854-ben IX.Pius
kihírdette a Szeplőtelen fogantatás dogmáját,
majd 1864-ben a Syllabusban és Quanta cura
kezdetű enciklikában nyílvánosan is elítélte a
legújabb kor hitbeli, társadalmi, politikai, erkölcsi téveszméit. 187D-ben a piemontiak
bevették Rómát és megfosztották világi hatalmától a pápát. Lelki befolyása azonban
egyre nőtt, különösen azután, hogy 1870-ben az I. vatikáni zsinaton kimondták a
pápai csalhatatlanság elvét. IX.Pius utolsó éveit a német kultúrharc elleni küzdelem
töltötte ki. (Larousse 1994.3k.33D o.,Révai N1.15k.493 o.)

MIUENKO STANCIC *1926.MÁRCIU51. - +1977.MÁJUS 13.
Horvát festő. 1949-ben diplomát szerzett a zágrábi
Academy of Fine Arts-ban. Posztgraduális képzésben
vett részt 1952-ben Tomislav Krizman vezetésével.
Később, 1961-től az Akadémia tanársegédje, majd
professzora volt. A festészet megjelenítésének
csaknem minden ágában járatos volt. Készített
grafikákat,
illusztrációkat
újságok,
könyvek,
magazinok számára, foglalkozott díszlettervezéssel
és a festészettel. A kritika szerint munkái
fantasztikumokat, mágikus realisztikus jeleneteket is
ábrázoltak a tájképek mellett. Hazájában a
szürrealista festészet képviselője is. Kiállítása volt
Zágrábban Splitben, Rijekában, szülővárosában Varasdon, Ljubljanaban. Külföldön
és
Brüsszelben
mutatta
be
munkáit.
Párizsban
(Internet:http:jtranslategoogleusercontent.comjtranslate_c?hl=hu&sl=hr&u=
)

ERNEST ZMETÁK *1919.JANUÁR 12. - +2004.MÁJUS 13.
Szlovák festő. A középiskola elvégzése után 1938-ban kezdte
meg művészeti tanulmányait a Prágai Képzőművészeti
Főiskolán, ahol Willi Nowak tanítványa volt. Majd a Budapesti
Képzőművészeti Főiskolán folytatta, ahol főként a monumentális
festészettel foglalkozott. Mestere volt - nagyon rövid ideig Aba
Novák Vilmos (*1894-+1941) - , Kontuly Béla (*1904-+?) és
Szőnyi István (lásd VIII.30.). Pályája kezdete óta munkáiban
mondanivalóját egyértelműen fejezte ki, keresve mindig az
újabb technikai megoldásokat. Egyformán remek képességű
volt a grafika és az illusztrációk területén is. Kreatív
erőfeszítések mellett készültek monumentális építészeti díszítő
..... u .....~
munkái. Ilyen volt pl. a pozsonyi Prímási Palota homlokzati
IINlSf lWllÁl·""
_h~
mozaikja, vagy a Rábca-templom díszítése 1952-53-ban. Ö
vezette be Szlovákiában a mozaik-technikát. Több szőnyeg
tervet készített, de az üvegfestészetben is jártas volt. Ismereteit számos külföldi
tanulmányútja során is gyarapította. A hazai kiállításokon kívül kiállítása volt
Bulgáriában, Franciaországban, Irakban, Magyarországon, Lengyelországban
Olaszországban és az USA-ban. 1958-ban a XXIX.Velencei Biennálé díját is
megnyerte.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu&sl =sk&u
)

CESKOSLOVENSKO

................

APOLINARIO MABINI

*1864.JÚLIUS 23. - +1903.MÁJUS 13.

Fülöp-szigeteki politikus, filozófus. Szülei elszegényedett parasztemberek voltak. A
rendszeres iskolába járást és tanulást csak vállalt munkákkal tudta megoldani. Miután
kitűnt intelligenciájával és szorgalmával 1881-ben részleges ösztöndíjjal tanult tovább,
de tanulmányait pénz hiánya miatt gyakran félbe kellett szakítania. Ilyenkor tanítást
vállalt, irat másolásokat végzett az Elsőfokú Manilai Bíróságon. 1894-ben kapott jogi
diplomát. 1896-ban - vélhetően gyermekparalízis következtében- lába lebénult. Bár
nem vett részt az 1896-os felkelésben, 1896.október lD-én házi őrizetbe helyezték,
mert tagja volt José Rizal (lásd VI.19.) által alapított reformista Filipina Ligának. Az
amerikai-spanyol háború kitörése után 1898.május 19-én Emilio
Aguinaldo (*1869-+ 1964) visszatért hazájába és ő lett a Fülöpszigetiek által kikiáltott független Fülöp-szigetek első elnöke
1898.június 12-én. Tanácsadójául kérte fel Mabinit, Az amerikaispanyol háborút l898.decemberlD-én lezáró párizsi szerződés szerint
a Fülöp-szigetek az USA gyarmata lett. Időközben megalakult az
önálló kormány. Aguinaldo Mabinit miniszterelnökké nevezte ki, a külügyi tárca egyidejű vezetése mellett. A legkritikusabb időszak, legsúlyosabb
problémáival került Mabini szembe. A rend helyreállitása érdekében alkotmánytervezetet terjesztett elő, mely később alapja lett a Fülöp-szigetek Köztársaság
Alkotmányának l899-ben kitört az amerikai-Fülöp-szigeti háború és az USA-val nem
vezettek eredményre a tárgyalások. 1899.május 7-én lemondott, Auginaido az
amerikaiak fogságába esett, őt l899.december lD-én elfogták, de késöbb szabadon
engedték. A hűség esküt azonban megtagadta, ezért 1901-ben Guam-szigetére
deportálták. 19D3-ban tért vissza, de rövid idö mulva kolerában meghalt. Legföbb
munkája a La Revolution Rlipina, mely érvekkel alátámasztott elemzés, meggyőző
ideológiai hatással. Mindig megpróbált közvetíteni a nép-akarat és a vezetöi döntések
között.
Önzetlen
és
elkötelezett
igazi
hazafi
volt.
(Internetí.translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl/en&u=
)

JOHANN AUGUST STRINDBERG *1849.JANUÁR 2. - +1912.MÁJUS

14.
Svéd író. Apja elszegényedett nemes hajótiszt volt, aki cselédlányát
vette feleségül. Gyermekkoráról - később - riasztó képet festett A
cseléd fia című kötetben. Beíratkozott az uppsalai egyetemre, de
tanulmányait hamarosan abbhagytal miközben 1867-72 között tanító,
.. színész és újságíró volt majd 1874-82 között pedig a Királyi
Könyvtárban dolgozott. Addigra már drámái l kultúrtörténeti írásai,
vitriolos politikai-társadalmi pamflettjei révén hirhedt és híres lett.
1881-ben állították színpadra az első figyelemreméltó drámáját az Olaf magisztert. Az
1879-ben írt A vörös szoba című regénye a modern svéd irodalom kezdetélt jelezte. A
férfi-nő viszony, drámáinak alaptémájal melyet Az apa, Júlia kisasszony, Haláltánc
című művei igazolnak. Sajtótámadások miatt külföldre menekült. 1883-tól 1889-ig
Párizsban és Svájcban élt, miközben első házassága felbomlott. Egy ideig az ateizmus,
a pacifizmus és a szocializmus eszméi hatottak rá, de aztán heves nőgyülölete és a
nietzschei Übermensch-gondolat szószólója lett. Második házasságának kudarca,
nyomora, lelki egyensúlyának megbillenéséhez vezettek. 1884-ben kiadta a
Házasodjunk! című novelláskötetet, mely miatt vallásgyalázás eimén pert indítottak
ellene. Beteges érzékenysége súlyosbodotti az 1887-88-ban írt Vallomások mély
válságáról tesz bizonyságot. Gyakorlatilag az őrület határára került, melyből csak
személyes-misztikus hite segítségével került ki. Rezignáltan, visszavonultan élt, 1907ben létrehozta az Intim Színházat, ahol saját elképzelései szerint játszatta kamaradarabjait, de 1910-ben bezárni kényszerült. 1909-ben A nagy országút
című drámai költeményében írta meg zaklatott pályája és
művészete summázatát. Élete vége felé visszatért ifjúkori szatíri ku s
stílusához. A Fekete lobogók című regényében és publicisztikai
írásaiban élesen bírálta a polgári társadalmat. 1920-30 között
készült Egy lélek fejlődése című 9 kötetből álló műve, mely sajátos
önéletrajz, melyben énjének folyamatos változását igyekezhett
követni. Drámái közül a Júlia kisasszonyt és a Haláltánc-ot
.
filmesítették meg a legtöbbször. Ernst Ingmar Bergman(*1918)
..
110 1963-ban tv-filmet készített az Álomjátékból. Nem csak a svéd
EUROPA
VERIGE
irodalomnak, de az egész századvég nek és századfordulónak egyik
legnagyobb hatású és legtöbbet vitatott alakja volt. Festészettel is
foglalkozott, megfoghatatlan, ösztönös megérzésen alapuló expresszionista képeket
festett. (Világir.KisencikI.1976.2k.364 0'1 Larousse 1994.3k.642 0'1 MNL.16k.300 o.)
l

VIII. FRIGYES *1843.JÚNIUS 3. - +1912.MÁJUS 14.
Dán király, IX.keresztély (ur.1863-1906) legidősebb fia. A Dánia
számára katasztrófális kimenetelű porosz-osztrák-dán háborúban 1864-ben - mint hadnagy vett részt. i869.július 28-án kötött
házasságot XV.Károly svéd király (ur.1859-1872) Lujza nevű lányával.
1906.január 29-én került Dánia trónjára. i907-ben sikertelenül próbált
meg önkormányzatot biztosítani Izland számára. Igen népszerű uralkodó
volt. Házasságából 8 gyermekük született. Legidősebb fia X.Keresztélyként (lásd IX.6.) követte a dán trónon. Másodszülött fia Károly, 1905-től VII.Hakon
néven (lásd VIII.3.) Norvégia királya lett. (Révai N1.8k.161 o., MNL.8k.319 o.)

JEAN - BAPTISTE CARPEAUX *1827.MÁJUS 14. - +1875.0KTÓBER

12.
Francia szobrász és festő. Párizsban Francois Rude
(*1784-+1855) és F.-J. Duret tanítványa volt. 185461-ig Rómában élt. Elsősorban Giovanni Lorenzo
Bernini (lásd XII. 7.) hatására stílusa barokkosan
mozgalmassá
vált.
Alakjait
erősen
kontrasztos
elhelyezésben csoportosította, a felületeket merész
fény-árnyék ellentétekkel bontotta fel. Művészete - a
barokk tradíciókat továbbfejlesztve - Auguste Rodin
(lásd XL17.) előkészítőjévé vált. A tánc című
szoborcsoportja a párizsi Opera homlokzatán rendkívül
mozgalmas, de ugyanakkor harmónikus formáival mű
vészetének lényegét reprezentálja, s ezzel jelentősége valamennyi műve fölé
emelkedik. A párizsi Observatoire előtt áll A négy világrész című allegorikus bronz
díszkútja. Ismertebb munkái még a Neveteő leány és a Halászfiú kagylóval. 1854-ben
elnyerte a római nagydíjat. A reneszánsz, Buonarotti Michelangelo (lásd III.6.), Pieter
Pauwel Rubens (lásd VL28.) és Rude példáján nevelkedett művészete újfajta,
spontán, s szinte impresszionista módon képes megragadni, érzékeltetni a pillanatot.
Új művészeti ideáloktól áthatott festészete elmarad szobrászi tevékenysége mögött.
(Larousse 1991.1kA39 0.,Műv.L.1965.1k.378o., MNL.5k.128 o.)

LEWIS ÉS CLARC FELDERÍTŐ ÚTJA
A még teljesen ismeretlen Missourividék felderítését 1786-ban Thomas
Jefferson az USA 3.elnÖke (lásd VIIA.)
kezdeményezte,
aki
akkor
még
franciaországi követ volt. A britek
1763. után Kanadából dél felé irányuló
expanziós poltikába kezdtek. Az amerikaiak attól tartottak, hogy az angolok
egészen a Missouri felső folyásáig nyo-mulhatnak előre. Jefferson 1802-ben
megnyerte ifjúkori barátját Lewist, hogy derítse fel az óceánhoz vezető vízi és
szárazföldi utakat. A vállalkozás tervét 1803. végén a kongresszus is jóváhagyta.
Meriweather Lewis és William Clarc (*1770-+ 1838) tisztek, 1804.május 14-én egy
18 m hosszú evezős csónakban indultak Saint Louisból és a Missouri folyót követve
haladtak. Az expedícióban 17 katona, 11 önkéntes-határőr, vadászok, csónakosok,
kovácsok és ácsok, valamint Lewis néger szolgája vett részt. A sziú indiánok lakta
"Badland" vidékén felépítették Fort Mandant, és ott töltötték a telet. 1805.tavaszán
indultak tovább, egy soson indián nő vezetésével. Átkeltek a Sziklás-hegységen a
Lemhi-folyó völgyében, majd a Snake és a Columbia-folyót követve, novemberben
eljutottak a Csendes-óceán partjára. Útköozb en csillagászati, geológiai és földrajzi
méréseket végeztek 1806.márciusban indultak vissza, és szeptemberben érkeztek
Saint Louisba. Az expedíció útközben mindössze egy embert veszített. Észak-Amerika
földrajzi megismerésének történetében
ez a 12.372 km hosszú út
volt a
leghosszhabb szárazföldi felfedező utazás, amely kaput nyitott a két óceán között. (Az
embriség Kr.1994.651 o., MNL.5kA82 o.)

ono

KLEMPERER

* 1885.MÁJUS 14.

- +1973.JÚUUS 6.

Német karmester. A frankfurti Dr. Hoch-féle konzervatórium növendéke, Hans Erich
Pfitzner német zeneszerző (*1869-+1949) tanítványa volt. Tanulmányait Berlinben
fejezte be. Pályafutását Gustav Mahler (lásd V.18.) támogatásával 1907-ben a prágai
német színház karmestereként kezdte. 1910-től elsőkarmester Hamburgban, 1912-től
Brémában, 1914-től Strassbourgban, 1917-től Kölnben. 1924-től a wiesbadeni opera,
majd 1927-től a berlini Kroll-Oper vezető karmestere volt. 1931-től a Staatsopernél
el
kellett
hagynia
a
tevékenykedett.
1933-ban
s'
Németországot. Los Angelesben a Filharmoniai Zenekar
vezetője, és 1937-38-ban a pittsburghi szimfónikus zenekar
I
karmestere volt. Mindezek közben Arnold Schönbergnél
(lásd IX.13.) zeneszerzést tanult. 1939-ben végrehajtott
agytumor műtét után részlegesen lebénult és évekig alig
vezényelt. 1947-50 között a budapesti Operaház vezető
karmestere és a magyar zenei élet nagyhatású alakja volt.
1951-ben visszatért Amerikába. Montreálban combnyaktöréswt szenvedett, ezt
követően csak ülve vezényelt. 1955-ben a londoni New Philharmonic Orchestra vezető
karnagya és örökös tagja lett. 1970-től Jeruzsálemben élt. 1972-ben vonult vissza a
nyilvános szerepléstől. A bécsi klasszikusok és Gustav Mahler műveinek volt különösen
kiemelkedő interpretátora. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.306 o., MNL.llk.127 o.)

SIDNEY BECHET

*1897.MÁJUS 14. - +1959.MÁJUS 14.

Amerikai jazzmuzsikus. Hangszerei a klarinét, szopránszaxofon és a trombita volt. 14
éves korában klarinétosként kezdte és 1918-ban Chikágóban tért át a jazzben akkor
még ritkaságszámba menő szaxofonra, annak is legkevésbé használatos változatára, a
szopránszaxofonra. 1919-ben már Európában játszott. 1920-tól az Egyesült
Államokban koncertezett a jazz legkiválóbb képviselőivel - köztük Duke Ellingtonnal
(lásd V.24.), James PriceJohnsonnai (*1891-+1955). 1924-ben és 1925-ben Louis
Daniel Armstronggal (lásd VII.6.) készített közös lemezfelvételeket. 1925-29 között
Európa külnböző országaiban: Angliában, Franciaországban,
Németországban és Oroszországbn lépett fel. Párizsi
fellépése során egy alkalommal fegyveres összetűzésbe
keveredett egy muzsikussal, melyből eredően egy évet
börtönben kellett töltenie. Szabadulása után Berlinben
játszott, de régi népszerűségét - évekre - elvesztette, mivel
a new-orleansi stílustól a közizlés eltávolodott. Amikor a
zenei érdeklődés ismét e stílus felé fordult, karrierje ismét
felfelé ívelt. Az 1940-es évek vége felé a dixielend népszerű
figurája volt. 1947-ben Párizsban telepedett le. A "szopránszaxofon Armstrongjának"
nevezték telt vibrátója, - trillázó díszítése -, nagy vivőerejű tónusa, főként pedig
rendkívül expresszív játékmódja miatt. Lemezfelvételei ünnepelt popsztárrá avatták.
(Brockhaus:Zenei L.lk.156 o., Internet: http://www2.worldbook com/features ........ )
D(Ul"U

VARSÓI SZERZŐDÉS - KGST
A Varsói Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös SegélynYújtási
egy régionális nemzetközi katonai, illetve politikai
szervezet volt, amely 1955.május 14-én jött létre, június 5-én
lépett életbe, a Szovjetunió és 7 kelet- és közép-európai népi
demokratikus ország között, melynek célja katonai együttműködés és
kölcsönös segélynyújtás, a béke megvédése és a szocialista országok
biztonságának megszilárdítása volt. A szerződést a Szovjetunión kívül
aláírta
Albánia,
Bulgária,
Csehszlovákia,
Lengyelország,
Magyarország, Német Demokratikus Köztársaság és Románia.
Legfőbb szerve a Politikai Tanácskozó Testület volt. A tagállamok
hadseregeit háború esetére az Egyesített Fegyveres Erők Főparancs
noksága alá rendelték, melynek élén mindig szovjet tábornok állt. A honvédelmi és
külügyminiszterek 1991.február 25-i ülésén határoztak a szövetség feloszlatásáról,
március 31-én hatályon kívül helyezték az együttműködési szerződéseket és
1991.július l-j hatállyal a szervezetet hivatalosan is megszüntnek nyilvánították.
(Nemzetközi Almanach 1960.,Évfodulók 1975.121 o.,Háromezer esemény 1966.75 o.,
MNL.18k.235 o.)
Szerződés

FANNY HENSEL MENDELSSOHN *18üS.NOVEMBER 14. -

+1847.MÁJUS 14.
Német zongoraművész és zeneszerző. Ismert zsidó értelmiségi
családból származott. A XIX.század antiszemita atmoszférájában szülei
úgy látták, hogy asszimilálódásuk feltétele a zsidó hitről és kultúráról
való lemondás. Ezért 1822-ben szülei áttértek a protestáns hitre és
felvették a Bartholdy nevet. Igényes neveltetésben részesült mind a
három gyermek, akik közül Fanny és öccse Felix vonzódott a zenei
pálya felé. Fanny már kisgyermekként is tehetségesnek bizonyult előa
dókészségben és kreativitásban egyaránt. 1819-ben már kotta nélkül játszott Bach
műveket.
Ebből
a korából származik első műve is. Marie Bigottól kapta
zongoraképzését. Zeneszerzésre Carl Friedrich Zelter (* 1758-+ 1832) tanította.
Később Ludwig Bergertől (*1777-+1839) kapott zongoraleckéket. 15-16 éves korában
már 38 dalt, 11 zongoradarabot, 4 korált négy hangnemre, 1 kórusművet és
különböző áriákat szerzett. Ennek ellenére kora társadalmi kötöttsége akadályozta
meg abban, hogy továbbfejlődjön. Zenével később csak hobbiként foglalkozhatott, ha
már
ellátta
a
háziasszonyi
teendőket
Wil hel
Hensel
feleségeként.
(Internet:frontpage.uk.digiserve.com/musidorpianos/fannyIfemusic.htm)

ZRA L O ÁLLÓ ALLA'"
Az ENSZ 1947.november 29-i közgyűiésének 181. számú
határozata szerint a Palesztína brit mandátum területén zsidó
és arab államot kell létrehozni. Jeruzsálem szabad város
lenne az ENSZ igazgatása alatt. A határozat végrehajtásának
napján, 1948.május 14-én a brit mandátum érvénye
véget ért és a brit csapatok elhagyták az országot. A zsidó
alkotmányozó nemzetgyűlés kikiáltotta a független Izrael
államot, amelyet a Szovjetunió a nagyhatalmak közül
elsőnek ismert el. Az önálló Izrael első köztársasági elnöke
Chajim Weizmann (lásd XI.9.), a kormányt Ben Gurion (lásd
X.16.) alakította meg 1948.május 17-én. Az arab államok az
Ensz határozatát elutasították és Egyiptom, Irak, Libanon,
Szíria és Transzjordánia még 1948.május 14-én háborút indítottak Izrael állam megsemmisítésére. 1949.januárra Izrael visszaverte a
támadásokat és eredeti területét 6.700 km2-rel növelte, valamint megszerezte
Jeruzsálem nyugati felét. (Nemzetközi Almanach 1960.431 o.,Ormos M.:Világtörténet
1988.3k., MTI. Nytsz.:88/185.57 o., MNL.l0k.122 o.)

ROBERT OWEN

*1771.MÁJUS 14. - +1858.NOVEMBER 17.

'Angol gazdasági gondolkodó és társadalmi reformer,
szocialsta író. Nagyon szegény sorban nőtt fel és egy
pamutfonógyárban dolgozott. Házassága révén - alig
húszévesen - egy 500 főt foglalkoztató územet irányított.
Emberbaráti tevékenysége és szociális érzékenysége miatt
vált ismertté. Ő volt az első nagyiparos, aki gyáraiban
működtetett,
gondoskodott
óvodát,
elemi
iskolát
és
munkásai
egészségügyi
ellátásáról,nyugdíjakról
alkalmazottai továbbképzéséről. Korlátozta a napi munkaidőt 10,5 órában és 10 éves kor alatt tiltotta gyermekek foglalkoztatását. Oméitatta
először a munkanélküliség elleni küzdelmet, ő a szövetkezeti mozgalom atyja, az
utópisztikus szocializmus első képviselője. Vizsgálta, hogy miért jár együtt a technikai
fejlődés által lehetővé tett árúbőség, nagy tömegek elnyomorodásával. Elképzeléseit
1824-29 között az USA-ban - Indiana államban - és Angliában létrehozott
kommunáiban próbálta megvalósítani, de kudarcot vallott. E;nnek ellenére munkássága
hatással volt a szakszervezeti mozgalmak fejlődésére és a modern polgári
társadalmakban kialakuló szociális intézményrendszer jellegére. (MNL.14k.319 o.,
Révai N1.15k.9 o.)

IV. LUXEMBURGI KÁROLY *1316.MÁJUS 14. - +1378.NOVEMBER

29.
Németország királya 1346-tól-1378-ig,
Csehország királya I.Károly néven 1346tól-1378-ig és német-római császár
1355-től
1378-ig.
Luxemburgi
Vak
Jánosnak
Csehország
királyának
(ur.1311-1346) legidősebb fia. Francia
udvarban nevelkedett, öt nyelven beszélt
és írt. 1331-től apja helytartója lett
Észak-Itáliában. 1333-tól morva őrgrógf
és csehországi főkapitány volt, és mint
ilyen vett részt
az
1335.évi
visegrádi fejedelmi kongreszszuson. Amikor
apja megvakult
fokokzatosan
ruházta rá a
kormányzati
feladatokat, és
1343-tól hivatalosan is teljhatalmú kormányzóvá nevezte ki
Csehországban. VI. Kelemen pápánál (1342-1352) elérte, hogya prágai püspökséget
érseki rangra emelje, létrejöjjön az önálló cseh egyház. 1346.július ll-én a német
fejedelmek IV.Bajor Lajos német királlyal (ur.1314-től) szemben királlyá választották,
végleg azonban csak IV.Bajor Lajos, Schwarzburgi Günther ellenkirály, valamint apja
halála után Aachenben 1347-ben, a pápa cseh királ/yá koronázta. Kimagasló politikai
érzékkel építette ki dinasztiája hatalmát. Vásárlással és saját fiai házasságaival,
örökléssel, illetve hadjáratokkal kiterjesztette hatalmát Európa jelentős területeire.
Első itáliai hadjárata során Itália királyává, később német-római császárrá koronázták,
majd 1365-ben elnyerte a burgundiai királyi koronát is. A Rómából elhozott császári és
a cseh királyi koronázási jelvényeket a frissen épített karisteni várban őriztette.
Prágában megalapította Közép-Európa első egyetemét 1348-ban. Egy új választói
rendszer megalkotásával, az Aranybul/ával 1356-ban arra törekedett, hogya Németrómai Birodalmat kiszabadítsa a pápai gyámság alól. (Larousse 1992.2k.355 o., Révai
NI. llk.279 o., MNL.10k.599 o.)
.
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lISO JAIIRt G~)LDENE BUllE

CSEHSZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA
Csehszlová kia
Szociáldemokrata
baloldali szárnyából

1921.május

Pá rtj a
alakult
14.-én. Az

1923.novemberi
az
ország
választásokon
második
legnagyobb
az
parlamenti
pártjaként
ellenzék vezető ereje lett.
1929-től taglétszáma erősen
visszaesett,
de
1938-ig
működhetett.
A
legálisan
II. világháború után az első
választásokon
meg szerzett
győzelmével
koalíciós
kormányt
alakított,
majd
t
1948. februárban - puccso",Tit
szerűen - átvette a hatalmat.
Júniusban
beolvasztotta
a
Szociáldemokrata,
majd
a
Szlovák Kommunista Pártot. A
pártállam
élén
akkor
Klement.Gottwald (lásd
XI.28.) állt, akit Antonin Zápotocky (lásd XL13.), Antonin Novotny (lásd XIL10.),
majd a reformer Alexander Dubcek (lásd XI. 7.) követett. Utána még vezető volt
Gustav Husák (lásd 1.10.) és 1989-ben MJacek. Az 1989-es "bársonyos forradalom"
után az ellenzéket is bevonták a kormányzásba. 1990.júniusi választások után
ellenzékbe kényszerültek. Utód szervezetei megszüntek és 1993.júliusában a cseh
parlament a kommunista rendszer jogellenességéről kimondta, hogya Csehszlovákia
Kommunista Pártja bűnös, törvénytelen és elítélendő szervezet volt. (MNL.5k.812 o.)
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V. BOURBON, NAVARRAI HENR K *1553.DECEiviBER 13. -

+1610.MÁJUS 14.
Franciaország királya 1589-től 1610-ig, Navarra királya - III.Henrik néven - 1562-től
1610-ig. Az első uralkodó a Bourbon dinasztiából. Antoine de Bourbon és Jeanne
d'Albret navarrai királynő fia. 1569-ben a hugenották vezetője lett. 1572.augusztus
24-én nőül vette - politikai okból - IX.Károly francia király (ur.1560-1574) húgát
Valois Margitot (*1553-+ 1615). Az esküvőjük napján bekövetkezett Szent Bertalan-éji
vérengzést szerencsésen túlélte., de színleg áttért a katolikus hitre és az udvarban
maradt. 1576-ban elszökött az udvarból és a hugenották élére állt A Katolikus Liga
Bourbon kardinálist támogatta vele szemben, de III.Henrik (ur.1574-1589) még halála
előtt elismerte őt örökösének, így 1584-ben a francia korona örököse lett. Navarrai
Henriknek azonban erőszakkal kellett alfogadtatnia magát országában. 1593-ban
megtagadta a protestantizmust, királlyá koronáztatta magát és bevonult Párizsba,
ahonnan a vervinsi-békét aláírva eltávoztak a spanyolok. Lassan a Liga hívei is behódoltak és a pápa iselfogadta. 1598.április 13-án a király vallási
türelmet gyakorló rendszert vezetett be, s ezzel lehetővé tette a
gazdassági újjáéledést, s megalapozta
a
XVII.századi
francia
abszolút
monarchiát.
Személyes
is
tulajdonságaival
egyébként
megnyerte az egyszerű nép bizalmát.
Nem szándékozott egyeduralmáról
lemondani,
miniszterelnök
nélkül
segítőtársaival
kormányozott,
de
megfékezte a feudális urakat, rendbehozta a pénzügyeket, támogatta a mezőgazdaságot, valamint a luxuscikkeket előállító
iparágakat, megteremtette a költségvetési egyensúlyt. A paulette nevű adóval
örökölhetővé tg ette a megvásárolt hivatalokat. A külpolitikában IV.Henrik elfoglalta a
Savoyai hercegtől La Bresse-t, a Bugeyt és a Gex vidékét 1601-ben, 1607-ben Béarnt
és Navarrát. Anglia és Hollandia szövetségese maradt, s ezzel Franciaországot újra
Európa egyik vezető hatalmává tette. 1602-ben Burgundia áruló kormányzóját, aki
ellene szövetkezett, Charles de Gontaut Biron herceget (*1562-+1602) kivégeztette.
Az a terve azonban, hogy ismét fegyvert fog a Habsburgok ellen, újjáélesztette a Liga
néhány tagjában a fanatizmust, és 1610.május 14-én a Spanyolország elleni háború
küszöbén az egyik fanatikus, Francois Ravaillac, tőrével leszúrta. (Larousse
1992.2k.88 o., MNL.9k.381 o.)

FRANJO TUDJMAN

*1922.MÁJUS 14. - +1999.DECEMBER 11.

Horvát politi kus. 1941-től részt vett a német és olasz meg szállók
elleni Joszip Broz Titó (lásd V.25.) által szervezett és vezetett
partizánháborúban. A II.világháború után 1961-ig előbb a
Jugoszláv Néphadsereg vezérkarában, majd a honvédelmi
minisztériumban dolgozott. 1961-ben - vezérőrnagyi ranggal megvált az aktív katonai szolgálattól. 1961-től 1967-ig a zágrábi
Munkásmozgalomtörténeti Intézet igazgatója volt. Ezt követően
kapcsolódott be a horvát politikai mozgalomba. Az ott folytatott
tevékenysége miatt több alkalommal tartóztatták le és letöltendő
börtönbüntetésre is ítélték. 1989-ben a Horvát Demokrata Köpzösség (HDZ) alapító tagja és elnöke volt. 1990-től haláláig Horvátország köztársasági
elnöke lett és ebben a tisztségében vezető szerepe volt Horvátország
függetlenségének kivívásában. (MNL.17k.769 o.)

ARTHUR SCHNITZLER *1862.MÁJUS 15. - +1931.0KTÓBER 21.
Osztrák író. Orvoscsaládból származott és ő maga is elvégezte az
orvosi egyetemet Bécsben . Orvosi praxist folytatott, s mellette
1889-től rendszeresen publikált irodalmi múveket. Az 1890-es
évektől baráti kapcsolat fűzte Hugo von Hofmannstahlhoz (lásd
ILl.), Felix Saltenhez (*1869-+1945), Karl Kraushoz (lásd IV.28.)
és Sig mund Freudhoz (*1856-+ 1939) is, akinek lélekelemző
tanítását több művével is példázza. Pl.a Guszti hadnagy, Elza
kisasszony című munkái. Az előbbi miatt a Monarchia hadserege
tekintélyének csorbítása miatt megfosztották tiszti rangjától.
Színműveinek
alanyai
többnyire
a
századforduló
bécsi
polgárságának és értelmiségének képviselői. A hajdani Bécs gunyoros és melankólikus báját idéző színműveket, vígjátékokat, regényeket és novellákat
írt. Életművének jelentősebb részét drámák alkotják. Többségük állandó témája a
szerelem, mely gyakran megbotránkoztatta a közönséget. Ilyen pl. Körbe-körbe, vagy
a Körtánc címü műve. Az 1920-as években Magyarországon is népszerűek voltak
művei. (Larousse 1994.3k.567 o., Világir.KisencikI.1976.2k.310 o., MNL.15k.876 o.)

EMILY ELISABETH DICKINSON *1830.DECEMBER 10. +1886.MÁJUS 15.
Amerikai költőnő. Apja Amherstben jónevű ügyvéd, majd a washingtoni Kongresszus
tagja volt. Egy évi iskolai tanulmányok után, műveltségét önképzéssel fejlesztette,
melyben egy ideig apja irodai alkalmazottja segítette. Nagy kertes szülőházában
majdnem teljes elszigeteltségben élte le eseménytelen életét. Versei nagy részét
titokban írta. 1775 költeményéből életében csak néhány jelent meg nyomtatásban, az
is név nélkül. Költeményeinek jelentős része rövid, önelemző költeményekből áll.
Egyenetlen költői terméséből kb. 25 vers a XIX.századi líra legelső vonalába tartozik.
Nyelvét az eszmék kifejezésére felhasznált latin és az érzékelést
megtestesítő angol szavak közötti feszültség élteti. Mindig a belső
dráma beszédhelyzetét emeli a költészet szintjére. Több mint 150
verse az "én" szóval kezdődik és a belső gyötrődés hangneme a
legvontatottabb szavakat is konkréttá teszi. Egyéni, szinte egzotikus
képzeletvilága,
paradox
látásmódja,
a
képalkotás
merész
újszerűsége, a drámai életanyag hol fegyelmezetten visszafogott, hol
szenvedélyes megjelenítése költészetét utánozhatatlanul egyedi
művészetté teszik. Rímtechnikájában és a központozásban számos
újítást vezetett be. Nagy hatást gyakorolt a modern amerikai
költészetre Harold Hart Crane-től (*1899-+ 1932) Robert Traill Spencer Lowellig (*1917-+1977). Formai újításait - következetesen élt a félrímmel - a
XX.század nagy angol költői W.H.Anden, Stephen Harold Spender (*1909-+1995),
Dylan Marlais Thomas (*1914-+1953) követték. Az 1860-as évektől kezdve a magyar
költészet is felfedezte jelentőségét. Végakaratában művei megsemmisítését kérte, de
ezt családja nem teljesítette. Verseinek több, nagyrészt "javított" szövegű kiadása
után a teljes költői anyag hiteles gyűjteménye csak 1955-ben jelent meg. Leveleit
1958-ban adták ki. (Világir.KisencikI.1976.1k.277 o.,Larousse 1991.1k.596 o.,
MNL.6k.559 o.)

NICOLAE ION GRIGORESeU *1838.MÁJUS 15. - +1907.JÚNIUS 21.
Görög származású román festő. Apja halála után Bukarestben
ikonfestést tanult és hamarosan önállóan is dolgozott Nicolae Nicou
néven. 1861-ben ösztöndíjjal Párizsba utazott.
Előbb Fernand-Arme-Pierre Cormonnál (*1845+ 1924) tanult, majd Barbizonba költözött és
1864-ig az ottani mesterek hatása alatt akadémiai
tanulmányai
helyett
a
plein-air
festészet
lehetőségeit kutatta. Hazatérve az otthoni tájat és
az otthoni néptípusokat - mint pl.a Varró
is a plein-air szellemében
öregasszony
ábrázolta. 1877-ben mint önkéntes harcolt a
törökök ellen és egy sor kitűnő képben örökítette
meg élményeit. 1878-tól felváltva Párizsban és Bukarestben, 1904-től Cimpinában élt.
Nemzeti jellegű életképeket - Kunyhó, Vidám parasztlány - franciás, barbizonias
tájképeket, állatképeket, továbbá csendéleteket, aktokat és arcképeket festett.
(Műv.L.1966.2k.290 o., MNL.8k.829 o.)

CARLO MARATTA *1625.MÁJUS 15. - +1713.DECEMBER 15.
festő.
képviselője.

A XVII. századi római iskola egyik fő
11 évesen került Rómába, ahol Andrea
Sacchi (*1559-+ 1661) tanítványa volt. Mestere
ösztönzésére Raffaello-műveket másolt, és a
bolognai iskola festőinek műveivel ismerkedett.
Első nyilvános munkája Jézus születése című képe
után számos megrendelést kapott a pápai udvartól
és
a
római
arisztokrácia
kéopviselőitől.
Oltárképeket, mennyezeti freskókat, mitológiai és
történeti jeleneteket, portrékat festett. 1700 körül
Európa leghíresebb festője volt. Stílusát érzelmes
előadásmód, világos színezés, síma ecsetkezelés
jellemzi. A kiegyensúlyozott, egyenletes színezésű
komponálást képviseli a dekoratív vagy szenvedélyes, a
fény és árnyék ellentéteire épüló festői törekvésekkel
szemben.
Kompozícióit
ő
maga
sokszorosította
rézkarcokban. Ismertebb képei: Mária és Erzsébet
találkozása, A köonyörületesség diadala, IX.Kelemen pápa
képmása, Apol/ón és Dapfné stb.(Műv.L.1967.3k.238 o.,
MNL.12k.675 o.)
Olasz

ALEXANDRU ION CUZA *1820.MÁRCIU5 20. - +1873.MÁJUS 15.
Román politikus. Bojár családból származott.
""'klOEUNASlERO'UlALlCULt
Tanulmányait Párizsban és Bolognában végezte.
Részt vett az 1848-as moldvai forradalomban, de
az orosz csapatok elől Bécsbe menekült. Az orosz
seregek kivonulása után tért vissza, előbb ezredes,
majd Moldva hadügyminisztere lett 1858-ban.
1859.januárban
Moldva,
majd
februárban
Havasalföld
fejedelmévé
választotta
a
nemzetgyűlés.
Összevonásukkal
1862-ben
létrehozta az egyesített Romániát. Nyugati mintára
új közigazgatást, jogrendet és egységes oktatási
rendszert vezetett be. 1863-ban kisajátította a
kolostorok birtokait. Az ország modernizálására törekvő fejedelem ellen 1864-ben az
agrárreformra, a jobbágyság felszámolására és az alkotmány kiegészítésére irányuló
tervei miatt a bojárok összeesküvést szerveztek,
lemondatták és száműzetésbe kényszerítették.
Ettől kezdve Németországban élt emigrációban.
1859.márciusban titkos egyezményt kötött Klapka
György magyar honvéd tábornokkal, amelyben
beleegyezett,
hogy
az
emigráns
magyar
forradalmárok fegyvereit ra ktá rozza , és hogy a
felszabadító seregek, országát támaszpontul
használhassák. Cserébe a magyar fél kötelezettséget vállalt, hogy győzelme után, biztosítja a magyarországi nemzetiségek jogait.
(*1820-+1892) (Uj Magy.L.1959.1k.535 o.,Larousse 1991.1k.512 o., MNL.6k.235 o.)

KÉPES KRÓNIKA

= CHRONICON

PICTUM

Latin nyelv ű krónikaszöveg, illetve az
ezt hagyományozó kódex elnevezése.
A szöveg az l3S8.máius lS-én
meg kezdett úgynevezett XIV .század i
krónika kompozíció
megcsonkult
változata.
A
középkori
magyar
történelem
fontos
forrása.
illusztrációi, miniatúrái - szám szerint
142 darab - a korabeli európai és
magyar
itáliai,
cseh
képzőművészet rangos emlékei, mert
a korabeli életet, öltözetet örökítik
meg. A krónika a budai vár
kancelláriáján
készülhetett.
A
kutatások alapján - feltehetően - egy
Kálti Márk nevű kanonok (+ 1358) a
szerzője,
aki
krónikákból
összeszedegetve
a
magyarok
hunoktól kezdődő reg' és legújabb
tetteiről - 1342-ig bezárólag - szóló
történeteket papírra vetette.. Ezért
Márk krónikájának is nevezik. Mint
általában a krónikák, ez is bőven
tartalmaz régi mondákat. Szövege a magyarok történetének előadása, annak a
régebbi, V.István magyar király (ur.127-1272) korabeli krónika-szerkezetnek alapján,
melyet a XIII.század végén Kézai Simon krónikaíró (+ 1285 után), s utóbb még a
Budai Krónika szerzője használt. A pompás munka címlapján I.Nagy Lajos magyar és
lengyel király (ur. 1342-1382) arcképe és az Anjouk liliomos címere látható. 1933-ig a
bécsi volt Udvari Könyvtár őrizte, majd a Magyar Nemzeti Múzeum illetve az Országos
Széchenyi Könyvtár kapta meg. (Révai Nl.llk.477 o.,Új Magy.L.1959.1k.263 o.,
MNL.10k.778 o.)
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AUSZTRIA FÜGGETLENSÉGE
Ausztria Közép-Európában fekvő független ország, melyet északon Németország és
Csehország, keleten Szlovákia és Magyarország, délen Szlovénia és Olaszország,
nyugaton Lichtenstein és Svájc határol. 1938.március 12-én a német hadsereg
megszállta az országot, majd másnap 1938.március 13-án kikiáltották Ausztria
egyesítését Németországggal (Anschluss). A ILvilágháború során 1945.áprilisban a
szovjet csapatok elfoglalták Bécset. 1945.május 9-ére a szövetséges csapatok egész
Ausztriát felszabadították a német uralom alól. Az országot és Bécset ameri-

kai, szovjet, brit és francia megszállási övezetre osztották. 1955.áprilisi szovjetosztrák tárgyalások eredményeképpen 1955.május l5-én a megszálló hatalmak és
Ausztria képviselői aláírták az osztrák állaszerződést, amely az 1938 előtti határokkal
visszaállította az Osztrák Köztársaság szuverenitását. 1955.október 25-én a megszálló
haderők elhagyták az országot, s ennek fejében október 26-án törvénybe iktatták
Ausztria örökös semlegességét. (MNL.1994.2k.666 o.)

NEMZETKÖZI TÁVKÖZLÉSI UNIÓ = ITU
ITU, azaz International Telecommunication Union, amely
1868-ban alakult, akkor Nemzetközi Távközlési Egyesület
volt a neve. Ma az ENSZ szakosított szervezete. 1947-ig Bern
volt a székhelye. Tagja lehet minden ország, amely aláírja és
kormányszinen
megerősíti
az
l865.május lS-én
megfogalmazott Távközlési Egyezményt. Magyarország 1984
óta tagja. Az Unió fenntartja a nemzetközi távközlési
együttműködést, koordinálja a tagországok tevékenységét,
időnként felülvizsgálja, esetleg módostja az Egyezményt. (MNL.13k.693 o.)

ANTONIO GAUDI y

CORNET

*1852.JÚNIUS25.

-

+1926.MÁJUS

15.
Katalán származású spanyol építész. A századforduló egyik legeredetibb építőművésze
volt. Életműve - a gótikus művészet és a természeti formák iránti rajongó vonzódása,
valamint a katalán hagyomány megőrzése mellett - igen nagy formai és technikai
leleményesség ről árulkodik. Művészetére jellemző az anyagok kiválasztása, a tégla,
kerámia, cement, az építészeti tér megszervezése, az erők és kölcsönhatások
újragondolása, új spirális, parabólikus, hiperbólikus formák bevezetése és a misztikus
gondolkodás. Mindez egyetlen koherens, de feszültségekkel és dinamizmussal teli
egységet alkot. Első munkája 1878-80-ban a barcelonai casa Vicens még az eklektika
jegyében fogant. Az 1880-as évek közepétől több figyelemreméltó, de később háttérbe szoruló palotát és lakóházat tervezett. Munkásságának
fejlődési íve az első művektől kezdve megfigyelhető és
követhető a Güell palota, az astorgai püspöki palota, a leoni
Casa Andrés és a barcelonai Casa Calvet létesítményeken.
Ezeket a remekműveket követte a Barcelona melletti Santa
Coloma de Cíercellóban a Güell-kolónia kápolnája, melynél
kísérletezte ki a szerkezetben működő erők áramlásának
megfelelő boltozatok és ferde támaszok rendszerét, amelyet
a Güell-park, hídjainál alkalmazott 1900-1914 között. A Battló-ház az élő szervezet
csontjaira utaló oszlopokkal, a Casa Milá-ház hullámzó homlokzattal a plasztikus
formázás nagyszerű példája, a fantasztikus Sagrada Familia iskolája pedig szerkezeti
tudásának remek tanubizonysága. A neogótikus stílusban elkezdett barcelonai
Sagrada Familia-templom építését Francisco del Vi lia rttól vette át 1883-ban. Négy
évtized alatt csak a szentély és a keleti keresztház-homlokzat készült el. Termékenyítő
hatással volt a szecesszió és a szűrrealizmus művészetére. Zsenialitását csak az 1950es évek végén kezdték elismerni. (Larousse 1991.1k.965 o., Műv.L.2k.185 o.,
MNL.8k.499 o.)

EDWARD JOSEPH FLANAGAN *1886.JÚUUS 13. - +1948.MÁJUS

15.

['~Il:I\~.t:.-_

•
-~

Ír származású katolikus lelkész, pedagógus. Az amerikai Nebraska
állam Omaha város papjaként szegény sorsú gyerekek nevelésével
foglalkozott, majd elhagyott, bűnöző gyerekek számára létrehozta
nevelőintézetét 1917-ben, melyet Fiúk Városának hívtak. Az intézetben
családszerű közösségekben éltek, vezetőiket maguk választották. A
nevelőmunka alapja a vallás, a széles körű öntevékeny munka és a
szabadidős tevékenység volt. Az intézet mintájára úgy az USA-ban,
mint a világ más országaiban hoztak létre hasonló nevelőintézeteket.
(MNL.8k.76 o.)

SEBASTIANO RICCI *1659.AUGUSZTUS 1. - +1734.MÁJUS 15.
Olasz festő. Bolognai
tanulmányai
végeztével Rómában,
majd Észak-Olaszországban
dolgozott.
Egyházi
és
főúri
mewgrendelésaeket
teljesítve
bejárta
egész Európát. Előbb
·a
Habsburg-udvar
meghívására
17011717-ig
Bécsben,
Londonban, Párizsban
és
Németalföldön
festette nagyszabású
freskóit,
oltárképeit,
mitológiai kompozícióit. Hazatérve 1717től dolgozott Velencében,
a
város
templomait,
villáit
díszítette
alkotásaival. Egy ideig Giovanni Antonio Pellegrini
(*1675-+ 1741) társaságában dolgozott. A késő
reneszánsz velencei mesterek tanulmányozásán
érlelődve olyan dekoratív,
színgazdag, könnyed
életteli festésmódot hozott létre, amely hatással volt
az egész európai rokokóra. Freskóinál jelentősebbek
oltárképei, melyek közül kiemelkedik egyik fő műve
a velencei San Giorgo Maggiore Madonna-oltárképe.
Jellegzetes alkotása még a bécsi Karlskirche Mária
mennybemenetele oltárképe. A XVIII.századi velen-ei festészet jelentős alakja.
(Larousse 1994.3kA75 o., Műv.LAk.66 o., MNL.15kA80 o.)

AARON

AARONSOHN

*1876. - +1919.MÁJUS 15.

Román születésű izraeli botanikus, utazó. Tizenhat éves volt,
amikor szüleivel akkor az Ottomán birodalomhoz tartozó palesztinai területre - Zichron Yaekov településre - vándorolt.
Szülei a település alapítói közé tartoztak, melyet ma is az izraeli
agrárkultúra bölcsöjeként tartanak számon. Franciaországban
tanult, ezt követően Edmond Rotschild pénzügyi támogatásával
elkészítette Palesztina botanikai térképét. Ezzel egyszersmind a
botanika kiemelkedő szakemberévé vált. Világhírét annak
köszönheti, hogy1906-ban - a mai Szíria és Libanon között fekvő
Hermon hegységben felfedezte atriticum dicoccoides-t, vagyis a
vad tönkölyt, mely hosszú, laza kalászú búzafajta, amely hozzájárult a búzatermesztés meghonosításához a Közel-Keleten. E felfedezése tette
lehetövé azt is, hogy Amerikától pézügyi támogatást szerezzen egy - Haifa város
Atlit kerületében lévö - kutató állomás létesítéséhez. - Testvéreivel - Sarah-val és
Alexxel - megalapította a Nili nevű szervezetet, amely az Egyesült Királyság és
Írország javára kémkedett az L világháború idején. Az általuk szerzett információk
alapján tudott Edmund Allenby brit vezérezredes (*1861-+ 1936) meglepetésszerű
támadást intézni az ottomán erők ellen 1917-ben Beershebánál és Gázában. A
háború után Chaim Weizmann izraeli elnök (lásd XI.9.) kiküldte a versailles-i
békekonferenciá ra, de légi-szerencsétlenség következtében 1919. máj us lS-én
meghalt. Halála után publikálták az izraeli és transzjordániai flóráról, valamint a
felfedezéseiröl írt könyveit. (Internet: http://en .wikipedia .org/wiki/Aaron_Aaronsoh,
http://www . jewishvirtuallibrary .org/jsource/biography/Aaronsohn.html, http://en .
wikipedia.org/wiki/Nili)
I•• A" .....!JW.

SALVADOR DALI *1904.MÁJUS 16. - +1989,JANUÁR 23.
Spanyol festő. Madridban végezte művészeti tanulmányait.
Korai
képei a futurizmus, kubizmus és a metafizikus festészet
...,
hatása
alatt készültek. 1928-ban Párizsban Pablo Ruiz
:F
Picassoval (lásd X.25.) és a szűrrealistákkal való találkozása
~ ~~
döntő hatással volt rá. Az automatikus alkotási folyamat és a
véletlenszerűség művészi alkalmazása foglalkoztatta. 1929~
től a párizsi szűrrealista csoport leglelkesebb tagja lett.
~ .~
Később, nyiltan bevallott anyagiassága miatt kizárták. A
.~~==i~_
verisztikus
szürrealizmus
legszélsőségesebb
irányát
képviselte. Akkor készült a Látomásos gyönyörök, A vágy
I
kielégítése, Az álom című munkái. Együttműködött Louis
Bunuellel filmrendezövei (lásd 11.22.), szürrealista filmeket is
3,00
készített, Andaluziai kutya,
Az aranykor címűeket.
Kidolgozta kritikai-paranoidnak nevezett módszerét, a delíriumos asszociációk szabad ábrázolását és szorongásait, egy olyan festészet nyelvére
fordította le, amelynek akadémizmusát meghökkentö látomásos konvenció hatja át.
Ebben az idöben - 1931-32-ben festette Az emlékezet állandósága, A folyékony vágy
születése,
Konstrukció
puha
csontokkal, A polgárháború előérzete
18
című műveit. 1940-ben New Yorkban
telepedett le és színpadi jelmezeket,
díszleteket, balettképeket tervezett.
Ilyenek voltak: Labirintus, Érzelmes
beszélgetés, Bolond Trisztán stb. A
ES
II.világháború
befejezése
után
visszatért hazájába. Alfred Hitchcockkal (*1899-+1980), Lucino Viscontival (*1906-+1976), Peter Stephen Paul.Brookkal
(*1925) színházi és filmprodukciókat hozott létre. IlIusztrációt készített Dante:lsteni
színjátékához. 1963-ban jelent meg alkotómódszerének összefoglalása, a Mil/et
Angelusának tragikus mítosza címmel. A művész bohóckodó kérkedésében,
ön ünneplésében látszik feloldódni az ellentmondás, mely a szűrrealizmus felforgató
erejének támogatása és az erkölcsi, politikai rend melletti állásfoglalása között feszül.
(Larousse 1991.1k.560 o. Műv.L.lk.491 o., MNL.6k.276 o.)
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WILLIAM HENRY SEWARD *1801.MÁJUS 16. - +1872.0KTÓBER 10.
Amerikai
államférfi.
1822-töl ügyvéd,
New York állam
törvényhozásának szenátora 1830-34-ben. 1838-tól 1843-ig New
York állam kormányzója lett. 1849-töl ismét
szenátor. A
rabszolgaságot ellenző republikánus párt egyik legkiválóbb vezére
volt. 1861-ben Abraham Lincoln elnök (lásd I V.15.) és Andrew
Johnson elnök (lásd VII.31.) külügyminisztere volt 1861-69 között.
Rendkívüli érdemeket szerzett a polgárháború alatt azzal, hogy
megakadályozta az amerikai-brit konfliktusok elmérgesedését és Nagy-Britannia
elismerte az Amerikai Konföderált Államokat. 1865.április 14-én, amikor Lincoln
elnököt meggyilkolták, ellene is elkövettek merényletet, de sebeiböl felépült. 1867ben Ő vásároita meg Oroszországtól 7,2 millió dollárért Alaszkát. (Révai N1.16k.776 o.,
MNL.16k.34 o.)

BRONISLAW MALINOVSKI *1884.ÁPRILIS 7. - +1942.MÁJUS 16.
Lengyel származású angol kultúrantropológus. A krakkói
Jagelló Egyetemen tanult filozófiát és doktorált fizikamatematikából. 1910-től londonban antropológiát hallgatott.
Megpróbálta egyesíteni az emberről szóló különböző
tudományokat az antropológián belül. Az evolúcionizmus
elméletével szemben azt állította, hogya kultúrát, mint
funkcionális összefüggést kell vizsgálni. 1914-18 között ÚjGuineában és Északnyugat-Melanéziában, 1918-29 között
Ausztráliában, 1926-ban pueblói-indiánoknál és Kelet-, majd
Dél-Afrikában 1943-ban végzett, hosszú időt igénybevevő
ott-tartózkodással, nyelv-elsajátítással járó terepmunkái
alapján dolgozta ki elméletét, mely szerint a kultúra
valamennyi összetevője az emberi szükségletek kielégítését
szolgálja és minden társadalmi tevékenységnek, imtézménynek meg van a maga funkciója. Ez a funkcionalizmusnak nevezett elmélet azóta is a
legtöbb antropológiai elgondolás kiindulópontja, annak ellenére, hogy ezzel a kultúra
sokfélesége, a kulturális változatosság nem értelmezhető. Társadalmi szokások,
hiedelmek és normák meghatározott funkciót töltenek be és valamilyen szükségletet
elégítenek ki. A kultúra ugyanakkor az egymástól kölcsönösen függő elemek
1924-től
a
londoni
egyetem
előadója
volt,
1927-től
rendszere.
antropológiaprofesszora. 1933-bnan az amerikai Cornell Egyetem, 1939-ben a Yale
Egyetem vendég professzora lett. A XX.század egyik nagy hatású elméletalkotó
szociálantropológusa volt. (Larousse 1992.2k.795.0., MNL.12k.614 o.)

TATTERSALL
Richard Tattersall angol tréner és lókereskedő
(* 1724-+ 1795)
1766-ban
állította
fel
lóközvetítő
irodáját,
amely
Newmarketben
hamarosan a legelőkelőbb társaság által látogatott
luxus-Ióvásár lett. Vállalkozása olyan sikeres volt,
hogy a XIX.század közepén leányvállatokat hozott
létre
Párizsban,
Berlinben,
Bécsben,
Szentpétervárott stb. Unokája Edmund Tattersall
(*1816-+ 1898), gróf Széchenyi István (lásd IV.8.)
szakértője volt az angliai lóvásárlásaikor. Azokat a
nagy csarnokokat, ahol a lóvásárok és nagyszabású lóárverések zajlottak
meghonosítójáról világszerte Tattersallnak hívják. Magyarországon 1877-ben alakult
meg A Lótenyésztés Emelésére Alakult Részvénytársaság, mely a fővárostól bérbevett
50.000 hektáros területen 1878.május 5-7. között lókiállítást és árverést rendezett.
1883-ban fejezték be a főváros első állandó ügetőpályájának kiépítését, melyen a
fogatos versenyek lebonyolítása vált lehetővé. Az első ügetőverseny t 1883.május
16-án rendezték meg ezen a pályán. A verseny nemzetközi mezőny részvételével
zajlott, Monarchia- és magyar rekorddal. A TettersalI a lovasélet központjává vált, de
ez mellet szórakoztató és kiállítási központ is volt egy időre. 1933-ban területének egy
részén korszerű ügetőpályát építettek, a többi területe megmaradt a sport-lovasok
számára. (Révai N1.18k.24 o., Szatucsek Z.:Népszabadság 2003.05.17.)

ASA PHILIP RANDOLPH

*1889.ÁPRILIS 15. - +1979.MÁJUS 16.

Amerikai polgárjogi harcos. Floridai születésű néger fiatalember volt, amikor 22 éves
korában - 1911-ben - New York Harlem városrészébe költözött. Itt végezte iskoláit és
itt harcolt az amerikai néger közösségek jogaiért és egyenjoguságukért. Harlemben egy év múlva - 1912-ben - munkaerő elhelyező irodát nyitott Chandler Owennel azzal
a céllal, hogy annak segítség ével is szervezhesse a néger munkások elhelyezkedési
lehetőségét. 1917-ben A küldönc című hetilapot indította el korábbi társával Owennel -, a hadiiparban történő újabb munkaalkalmak teremtése céljából. 1925-től
aktívan szervezte a néger munkásokat és megalakította a hálókocsi
kalauzok testvéri közösség ét, azaz szakszervezetét, melynek negyven
évig elnöke volt. A szervezettel szemben a Pullman Co. ádáz
ellenállást tanúsított. A szervezet létrehozására azért volt szükség,
mert a vezető nagy szakszervezetek nem fogadták be még tagként
sem a néger dolgozókat. 1937-ben jött létre az első szerződés a
Társaság és az érdekvédelmi szervezet között. 1938-ban a
Munkásszervezetek Szövetségében - az AFL-CIO-ban - is a
rasszizmus ellen harcolt. 1935-től a New York-i színes bőrűek
bizottságában dolgozott. 1941-ben Washingtonban demonstrácót
szervezett, melynek eredményeként Franklin Delano.Roosevelt elnök
(lásd IV.12.) 1941.június 25-én kiadott rendelete kötelezte az állami szállítókat néger
munkások alkalmazására. A II.világháború idején a hadseregen belüli szegregáció
ellen küzdött, amely arra késztette Harry Spencer Truman elnököt (lásd XII.26.), hogy
1948-ban elrendelje a haderőn belüli teljes integrációt.
1955-ben a nagy
szakszervezetek egyesülésekor a csúcs-szakszervezet - az AFL-CIO - alelnöke lett.
1964-ben megalapította az ASA Randolph Intézetet, a munkásmozgalom és a színes
bőrű közösség kapcsolatának támogatására.
(Internet: http://www.swagga.com/
hist. , reference.allrelfer.comj
, us. history .wise.edujhist
)

ALBERT PARIS GÜTERSLOH *1887.FEBRUÁR 5. - +1973.MÁJUS 16.
Osztrák író, újságíró, színész és rendező. Eredeti neve Albert
Conrad Kiehtreiber. 1918-19-ben F.Blei-el kiadta a "Die
Rettung" című folyóiratot. Később nagyobb utazást tett
Francia- és Olaszországban. 1945-től a bécsi művészképző
akadémia professzora volt. Ismert expresszionista, -aki elvont
nyelvet használt műv.eiben. Később a katolicizmust t<ötötte
össze az antik pogány szellemiséggel. Sokszor fordult a
színpad felé és szívesen lépett fel mint színész is. Főbb
művei: Vince vagy. '" Egy csodás figura, Nap és hold, Káin és
Ábel. (Meyers: Handbuch über die Lit. 1964.408 o.)

PETRUS JOSEPHUS HUBERTUS CUYPERS *1827.MÁJUS 16. +1921.MÁRCIUS 3.
Holland építész. A neogótikus irány képviselője volt. A
téglaépítkezés alkalmazásával a holland építészet nemes
hagyományait támasztotta fel. Fő műve az amsterdami Központi
pályadudvar épülete és a Rijks-múzeum, mely 1877-85 közötti
években épült. Belső tereit 1925-től - az új muzeológiai elveknek
megfelelően - átalakították. (Műv.L.1k.69,485 o.)

SANDRO BOTTICELLI *1445.KÖRÜL. - +1510.MÁJUS 17.
Olasz festő. Eredeti neve Alessandro di Mariano Filipepi. Művészi
pályafutását ötvösműhelyben kezdte, majd Fra Filippo Lippi (lásd
X.9.) tanítványa volt, de Verocchio (lásd X.7.) dallamosan hangsúlyos
kontúrjait, a szobrász Agostino di Duccio (*1418-+1480) hullámzó
vonalvezetését is alkalmazta. 1470-től már saját műhellyel
rendelkezett. Az 1470-es évektől kezdve igen foglalkoztatott művész
volt, mégpedig elsősorban a Medici-család és baráti köre részéről. E
család számára készítette leghíresebb és legragyogoóbb vásznait az
1470-es évek végén-1480-as évek első felében. Ezek: a Tavasz, Minerva és a kentaur, Vénusz születése, Judit és Holofemes, Chigi Madonna, Szent
Sebestyén vértanúsága, Pallas Athéné legyőzi a kentaurt, Mars és Vénusz című képei.
Szinte egész pályája Firenzéhez, a Mediciek pártfogásához kötődött. A Medici-család
tagjait ábrázoló Királyok imádása a kortárs szereplőket a bibliai jelenet résztvevőiként

ábrázolta. 1481-82-ben Rómában dolgozott a Sixtus-kápolna freskóin. Az 1480-as
évek második felének műveit nyújtottabb arányok, elvontabb szépség-eszmény és
keményebb rajzosság jellemzi. Akkor készült Az angyali üdvözlet, Mária
megkoronázása. Az 1490-es képein szenvedélyes érzelmek kavarognak, pl.Krisztus
sírbatétele, mely két változatban készült. Több, gyakran kör formájú Madonna-képet
festett. Későbbi munkáit tragikus expresszívitás, látomásos borzongás jellemzi. Erre
példa a Kertesztre feszített Krisztus Szent Magdolnával című munkája. Számára
humanizmus és vallás ugyanazon szellemi törekvés két arculatát jelenti. Szabad
térkezelésű varázslatos költőiség ű képein, a vonalak táncos harmóniája és a színek
áttetsző összhangja felelget egymásak. Élete utolsó korszakában visszatért a
racionálisabb, személytelenebb ábrázoláshoz, mint pl. a Szent Zenobius élete négy
tábláján. A XV.század második felének legsajátosabb és legtekintélyesebb firenzei
mestere volt. Művészetét a XVII-XVIII-ik század kevésbé értékelte, de a XIX.század,
újra felfedezte nagyságát. (Larousse 1991.1k.365 0.,Műv.L.1965.1k.283 o.,
MNL.4kA08 o.)

MARTIN KUKUCIN *1860.MÁJUS 17. - +1928.MÁJUS 21.
Szlovák író. Eredeti neve Matej Bencúr, Parasztcsaládban született.
A tanítóképző elvégzése után egy ideig tanított, majd a prágai
Károly-egyetemen 1893-ban orvosi diplomát szerzett. Klinikai
asszisztensként dolgozott Prágában, majd Horvátországban Brac
szigetén körorvos volt. 1907-ben kivándorolt Dél-Amerikába,
Chílében élt és dolgozott. Ezekről az évekről Az anya hív című 5
részes krónikájában számolt be. 1922-ben tért vissza Európába és a
Szerb-Horváth-Szlovén Királyságban telepedett le. 1883-ban már
publikálta írásait, melyeknek témáját a szlovák falu népének
életéből merítette. Ilyen környezetb en játszódik a Ház a
hegyoldaban című műveRealisztikus látásmódja, zamtos népi
nyelve, egyszerű, közvetlen stílusa mindig összhangban volt mondanivalójával. Témavilága az évek múlásával egyre változott, bővült. Halála után
jelentek
meg
az
1920-as
években
írt
történelmi
regényei.
(Világir.KisencikI.1976.1k.623 o., MNL.llk.613 o.)

MÁRTA BIRGIT NILSSON *1918.MÁJUS 17. Svéd énekesnő, drámai szoprán. Eredeti neve Márta Birgit
Svensson. 1941-től a stockholmi Királyi Zeneakadémián
tanult. 1946-ban debütált Stockholmban a Királyi Operában
Weber: :A bűvös vadász Agathéjaként, majd Verdi: Lady
Macbethjét Fritz Busch vezényletével, valamint a Marsalfné,
_ Vénusz, Senta, Tos ca, Aida, Elektra, Brünhilde, Elsa,
Salomestb.szerepét énekelte. Fellépett a világ nagy
operaszínpadain, rendszeresen vendégszerepelt a Salzburgi
Ünnepi Játékokon. 1959-ben a New York-i Metropolitan Opera tagja lett. Az 1980-as
években nagy sikerrel alakította R.strauss Az árny nélküli asszony című operájának
Barak asszonya szerepét. A XX.század egyik legnagyobb Wagner-énekesnője. 1985ben visszavonult, csak tanított (Brockhaus:Zenei L.1985.632 o.,Larousse 1994.3k.90
o., MNL.13k.794 o.)

JOHN JAV *1745.DECEMBER 12. - +1829.MÁJUS 17.
Amerikai államférfi. New Yorkban volt ügyvéd. Jelentős szerepet
játszott az amerikai függetlenségi mozgalomban. Az 1. és
2.Kontinetális Kongresszus képviselője volt. New York állam
alkotmányának megfogalmazásában is közreműködött 1777-ben, és az
állam főbírája volt. Benjamin Franklin (lásd 1.17.) oldalán részt vett a
függetlenségi háborút lezáró párizsi tárgyalásokon 1782-84 között, és
annak a párizsi békeszerződésnek egyik kidolgozója, 1784-90 között
külügyi államtitkár volt. Az erős központi hatalom megteremtésének volt a híve. 1789től 1795-ig az USA első főbírája. 1794-ben angliai rendkívüli követként a határok
kiigazítására szerződést kötött Angliával a brit kézen maradt határ menti erődök
átadására. A kölcsönös engedmények révén hozzájárult az amerikai kereskedelem
fellendüléséhez. (Larousse 1992.2k.273 o., MNL.l0k.237 o.)

XIII. ALFONZ *1886.MÁJUS 17. - +1941.FEBRUÁR 28.
Spanyolország királya. Habsburg-Lotaringiai MáriaKrisztina és XII.Alfonz (ur.1874-1885) fia, aki
hívatalosan
1902-ben
került
trónra.
Nagykorúságáig, anyja volt a régens. 1906.május
31-én feleségül vette az 1887.október 24-én
született Ena hercegnőt, Viktória angol királynő
(lásd V.24.)
unokáját.
Meglehetősen
nehéz
pénzügyi helyzettel és a Katalónia szerte elterjedt
helyi
mozgalmakkal
kellett
megküzdenie.
..
Tekinntélyét
a
pártviszályok
felerősödése, a katalán
''-~lIIrn
szeparatista
törekvések,
az
anarchista
és
monarchiaellenes mozgalmak gyegítették. Többször
kíséreltek meg ellene merényletet. A portugál forradalom és az Lvilágháború alatt
megőrizte országa semlegességét, mellyel kisebb gazdasági fellendülést ért el. Kísérle-

tet tett az alkotmányos monarchia működésének biztosítására, de a társadalmi
konfliktusok kiéleződése, valamint a marokkói katonai kudarcok arra kényszerítették,
hogy 1923-ban átadja a hatalom valóságos gyakorlását egy katonai direktóriumnak,
melynek élén Primo de Rivera tábornok (lásd 1.28.) állt.
Amikor Primo de Rivera 1930-ban lemondott, megpróbálta
az
alkotmányos
monarchiát,
de
a
visszaállítani
köztársaságpártiak választási győzelme után 1931.április 12én elhagyta Spanyolországot, de a trónról nem mondott le.
Franciaországban, Nagy-Britanniában és Olaszországban élt.
Állampolgárságát és vagyonát Franco (lásd XL20.)
visszaadta, de hazájába nem tért vissza. A trónról csak
1941- ben modott le harmadik fia, Don Juan de Borbón y
Battenberg, Barcelona grófja javára. Római emigrációban halt meg. (Larousse
100 1 1 v 7f1"
M 1\11 1 v ti 77 " ,

SEBASTlAN KNEIPP *1821.MÁJUS 17. - +1897.JÚNIUS 17.
Német katolikus pap, hydrológus. 1852-ben
szentelték pappá.Eredetileg takács volt,O de
~
Dillingenben,
majd
később
Münchenben
~ >z'
teológiát tanult. 1852-ben szentelték pappá.
1881-től Wörishofenben plébános volt. 1848ban TBC-ben megbetegedett és a vízkúra
és
segítségével
gyógyította
önmagát,
igyekezett a módszert mások számára is
rendszerré fejléeszteni. A róla elnevezett
gyógyeljárás - a Kneipp-kúra - lényege az
ember és környezete között megzavart viszony
helyreállítása fény-, nap-, levegő-, klíma-, hideg-, meleg ingerek, nyugalom, mozgás,
hidroterápiás beavatkozások (lemosás, zuhanyozás, fürdés, pakolás, tb.) segítségéve!.
A Kneipp-kúra eredményes lehet betegségek megelőzésére, a szervezet erősítésére,
lábadozás idején, a szív és vérkeringés, stb. betegségekben. Magyarországon 1893ban Kneipp Egyesület alakult, 1899-ben Kneipp Újság jelent meg. Népszerű ismereteit
József főherceg (*1833-+1905) előszavával adták ki 1894-ben. 1903-ban
Wörishofenben
emlékére
szobrot
állítottak.
(Révai
Nl.llk.758
o.,Új
Magy.L.1961.4k.158 o., MNL.llk.148 o.)

I

LOUIS JOLLIET *1645.SZEPTEMBER 21 ELŐTT - +1700.MÁJUS
UTÁN
Francia-kanadai felfedező és térképész. Észak-Amerika
vad vidékeit kutatta . 1669-ben rézércet keresett a Felsőtó vidékén, miközben egy francia csoportot vezetett a
ÚjHuron-tótól az Erie-tóhoz. l673.máius l7-én
Franciaország kormányzója megbízásából kutatócsoportjávai, két kenuval a Missisippi folyásának felkutatására
indult. Kutatócsoportja J.P.Marquette misszionárius atyából és öt kísérőből állt. A Michigen-tóról indultak a Green öblön át a Fox folyóról a
Wisconsin folyóra eveztek, és egy hónapos út után érték el a Missisippit. Július végéig
lehajóztak az Arkansas torkolatánál lévő Quapán indián faluig, és megálla pítottá k,
hogy a Missisippi a Mexikói-öböibe torkollik és nem a Csendes-óceánba, mint azt
korábban feltételezték. Marquett atyával ő volt az első fehér ember, aki végighajózta
és feltérképezte a Missisppi fent leírt szakaszát. 1697-ben kinevezték Új-Franciaország
- ma Kanada - királyi vízépítő mérnökévé. 1700-ban a Hudson folyó és a Labradorfélsziget partjait kutatta és térképezte szörmekereskedők és halászok megbízásából.
(MNL.10k.323 o., Larousse 2k.290 o)
••• L •
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IRINYI JÁNOS *1817.MÁJUS 17. - +1895.DECEMBER 17.
Magyar kémikus mérnök. A bécsi műegyetemen kémiát
tanult, oklevelet már a hohenheimi gazdasági főiskolán
szerzett. Ismertté a biztonsági gyufa felfedezése tette.
Először kevert kálium-klorát helyett ólom-oxidot a foszforhoz
és ezzel megakadályozta a gyújtással járó zajt és
szétfröccsenést. Találmányára vonatkozó első írásos munkája
1838-ban jelent
meg
Berlinben.
184D-ben
Pesten
gyufagyárat létesített, amely 1848-ig működött. 1848-ban a
márciusi ifjak egyike volt. A szabadságharc bukása után bujdosott, majd Pesten
raboskodott. 18SD-ben, - szabadulása után - szülei birtokán folytatta kémiai
kísérleteit. Az új szemléletű kémia egyik első hazai terjesztője és a modern sav- bázis
elmélet előfutára. Talajjavítási eljárásokat fedezett fel, hozzájárult a magyar kémiai
szaknyelv kialakításához. Mind eközben volt a debreceni gőzmalom igazgatója, később
szolgabíró, kataszteri biztos és biztosítótársasági ellenőr is. (Larousse 1992.2k.226
o.,Révai NI.1Dk.636 0.,MNL.IDk.3D o.)

HAUMANN PÉTER

*1941.MÁJUS 17. -

színész. A Színház- és Filmművészeti
elvégzése után 1963-ban a debreceni
Csokonai Színházhoz szerződött. 1966-tól a pécsi
Nemzeti Színház, 197D-től a 2S.5zínház, 1972-től a
József Attila Színház, 1973-tól a Madách Színház,
1988-tól a Nemzeti Színház, 1991-től az Arizona
Színház, 1993-tól a Radnóti Színház, 1994-től a
Katona József Színház színésze és tagja. Szatírára
hajlamos játékstílusa számos karakterszerep megformálására nyújt lehetőséget.
Számos kitüntetésben részesült, legmagasabb kitüntetése a Kossuth-díj volt és a
Halhatatlanok társulatának is a tagja. Fontosabb szerepe volt, többek között
Brecht:állítsátok meg Arturo Uit. ..Arturo Ui, Gorkij:Kispolgárok...Percsihin, Gogol:Holt
Shaw: Pygmalíon: Doolittle,
Kálmán
f. :Csárdáskirálynő... Miska,
lelkek. .. Csicsikov.
Pirandello:Ma este improvizálunk...Palmiro stb. Filmszerepei között volt a Régi idők
mozija,
Csinom
Palkó,
Julianus
barár,
Fekete
gyémántok
stb.
(Internet: http://színészlexikon.színhaz.org/jhaumann.html, MNL.9k.287 o.)
Magyar

Főiskola

NATHANlEL HAWTHORNE *1804.JÚUUS 4. - +1864.MÁJUS 18.
Amerikai regényíró. Puritánok leszármazottja. Ősei között van az 1692es hírhedt salemi boszorkányperek egyik bírája. Apja hajóskapitány
volt, korán meghalt, így a család nehéz körülmények közé került.
Tanulmányait Maineben végezte. Szülővárosába - Salembe - való
visszatérése után írni kezdett, de a megélhetés biztosítására a bostoni
vámházban talált munkát. 1841-ben rövid időt töltött az utópisztikus
Brokk-Farm-közösségben. Amerikai konzulként négy évig Angliában
dolgozott.
1857-59-ben Itáliában élt.
A transzcendentalisták
optimizmusával az ember bűnös voltát állította szembe, és a "nagy
terek" amerikai hagyományával ellentétben megalkotta a bezártság és
a lefojtott szenvedélyek irodalmát. A bűn, a bűntudat és a bosszú világa áll regényeinek középpontjában. A skarlát betű című 1850-ben írt regénye a
kegyetlen puritanizmus és képmutatás leleplezése. Romantikus regénye A héttornyú
ház, mely a legszemélyesebb alkotása. További regényei: Derűvölgy románca,
Or. Heidegger kísérlete, A szépség szerelmese stb. A XIX. századi amerikai regényírók
legkiemelkedőbb
alakjaként tartják
számon.
(Larousse
1992.2k.70
egyik
0.,Világir.KisencikI.1976.1k.458 o., MNL.9k.297 o.)

JOHAN VILHELM SNELLMAN *1806.MÁJUS 18. - +1881.JÚUUS 4.
Finn író és bölcselő. Teológiai és bölcseleti tanulmányokat folytatott a
turkui egyetemen. 1835-től az egyetemen tanított. 1837-b en az
egyetem vezetőivel támadt vitája miatt évtizedekre száműzték a
katedráról. 1839-42. Között Stockholmban és Németországban élt.
1840-ben F.Cygnaeus finn iskolareformernek (*1810-+ 1888) írt
levelében fogalmazta meg először a nemzeti nyelv és kultúra
ápolásának, és ebben az értrelmiség szerepvállalásának a
jelentőségét. Hazatérte után a kupioi középiskola igazgatója volt, és
nagy mozgalmat indított Finnország politikai, gazdasági és iskolai
ügyeinek megreformálására. Fő törekvése az volt, hogy a finn nyelvet tegye
hazájában uralkodóvá. Lapokat alapított, amelyekben a nemzeti mozgalom érdekében
írt cikkei jelentek meg. 1856-tól a filozófia professzora lett Helsingforsban. Műveiben
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (lásd VIII.27.) és Gottfried Wilhelm Leibniz (lásd
XI.14.) filozófiájáról értekezett. Külföldi évei alatt indult publicisztikai munkássága,
irodalmi tárgyú cikkeit a stockholmi Freja című lap közölte. Utolsó szépprózai irása egy
erkölcsfilozófiai ihletésű elbeszélés-sorozat, Négy házasság. Képek Terburg stílusában
címmel. 1863-68 között a finn szenátusban pénzügyi vezető volt. Svéd nyelven írt
műveinek gyűjteménye Helsingforsban jelent meg 10 kötetben. (Révai NI.16k. 866 o.,
MNL.16k.133 o.)

MONTECASSINO

VISSZAFOGLALÁSA

Olaszországban, Montecassino 519 m magas hegyén áll a bencésrend anyakolostora, melyet 529-ben Nursiai Szent Benedek (lásd
III.2!.) alapított. Cassino városához tartozik a kolostor, melyet
1369-ben földrengés pusztított el. Barokk stílusban építették újjá.
A II.világháborúban a németek fontos támaszpontja volt.
1944.május l8-án lengyel katonák foglalták vissza.
(MNL.13k.275 o.)

EDUARDO FABINI *1882.MÁJUS 18. - +1950.MÁJUS 17.
Uruguayi zeneszerző. Montevideoban és Brüsszelben tanult
hegedülni. 1907-ben az uruguayi konzervatórium, 1910ben az Asopciation de Musica da Camara megalapítóinak
egyike volt. Zeneszerzőként ötvözte az imresszionizmus és
az uruguayi népzene elemeit. Komponált szimfóniákat,
ba Iette ket
és
különböző
műveket
írt
szólisták,
nagyzenekarok és kamarazenekarok számára. A uruguayi
nemzeti zene úttörője. Művei nem csak Dél-Amerikában
népszerűek, hanem az európai zene kiválóságai is nagyra
tartották. Ennek bizonyítéka - többek között - , hogy 1946-ban és 1950-ben Erich
Kleiber a világhírű argentin karmester(*1890-+1956) lemezre vette Fabini műveit.
(Brockhaus: Zenei L.1982.542 o., Internet: http://basicmusic.net.jMusicianDisplay ..... ,
Szabolcsi B.-Tóth A.:Zenei L.)

GUSTAV MAHLER *1860.JÚUUS 6. - +1911.MÁJUS 18.
Osztrák zeneszerző, karmester. Az iglaui és a prágai gimnázium, a
bécsi konzervatórium és egyetem növendéke volt. Karmesteri
pályáját 1880-ban kezdte Bad Hallban, majd folytatta Laibachban,
Olmützben,
Bécsben,
Kasselban,
Prágában,
Lipcsében,
Budapesten, Hamburgban. Ezek mellett még hangverseny kőrutat
tett vendégkarmesterként Lengyelországban, Oroszországban.
1888-ban tízéves szerződéssel a Budapesti Operaház karnagya és
igazgatója lett, de 1891-ben az őt ért támadások miatt
szerződésbontással távozott. 1897-1907 között a bécsi Hof Oper
karmestere, majd igazgatója, és filharmóniai koncertek vezetője
volt. 1907 őszétől a New York-i Metropolitan Opera karmestere
volt.Súlyos szívbetegsége miatt 1911-ben vissza kellett térnie Bécsbe, ahol
hamarosan meghalt. Mahler, mint operaigazgató és karmester a kompromisszumoktól
mentes odaadás példaképe volt munkában és ügyszeretetben egyaránt. Korai műve
inkább csak vázlatok és tervek. A tulajdonképeni életműve a
Klagendes Ved-del kezdődik, melyről úgy ír hogy "Első művem,
amelyben "Mahler"-ként" magamra találtam .... Ezt a művet számítom
opus l-nek" Első szimfóniáját Budapesten mutatták be 1889-ben.
Dalainak többsége zongorakíséretes és zenekari
változatban is készült. Műveit nagyvonalúság,
széles építési formák, merész harmóniák,
változatos modulációk és eredeti hangszínvilág
jellemzi. Eklektikus művész és így művei nem
egységesek. Az osztrák zeneirodalom egyik
t
jelentékeny
mestere
volt.
Leveleit,
visszaemlékezéseit felesége, Alma Maria Schindler zeneszerző adta ki. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.468 o., Falk G.:Zenei kis
1.1938.136 o., MNL.12k.554 o.)
"0

WALTER GROPIUS *1883.MÁJUS 18. - 1969.JÚUUS 5.
Német építész, iparművész. Építészeti tanulmányait a berlini és a müncheni főiskolán
végezte 1903-07 között. Peter Behrens (*1868-+1940) vezető asszisztense lett, majd
Berlinben kezdett önálló tevékenységet 1910-től. 1919-től 1926-ig a weimari Bauhaus
igazgatója volt. Ezt a funkcióját 1928-ig még Dessauban is betöltötte. Majd ismét
Berlinben dolgozott, amig a német fasizmus emigrációba nem kényszerítette. 1934-37
között Londonban dolgozott. 1937-től előbb professzora, majd vezetője lett a Harvard
Egyetem építészkarának az amerikai Cambridgeben. Itt Breuer Marcel magyar származású építésszel (* 1902-+ 1981) dolgozott együtt. Közösen
tervezték Lincolnban a Gropius-házat és Pittsburgh mellett,
New
Kensingtonban
egy
aluminiumgyár
munkásainak
lakótelepét. 1945-ben fiatal építészekkel "The Architects
Collaborative" néven tervező közösséget hozott létre. Ez a TAC
néven ismertté vált csoport tervezte Cambridgeben a Harvard\IoJo.rLmpft. _ _ c""".. ,,- """"""ll
Egyetem
központi
épületegyüttesét,
a berl in i Ha nsa
Al'chit('('lure liSA 20c
negyedben az Interbau lakótelepét, Athénban az Amerikai
Követséget, a bagdadi egyetemet és New Yorkban a PANAMházat. 1953-ban megvált az egyetemtől, de tovább folytatta sokoldalú elméleti és
gyakorlati munkáját. Első munkáitól kezdve a racionalizmus és a funkcionalizmus
szellemében tervezett. A Bauhaus teoretikusa és pedagógusa, a művészet, ipar és
szabványosítás kapcsolatait kutatta. Művei közül a legfontosabbak: a Fagus-üzem
Alfeldben 1911-ben, üzem és irodaház a Deutscher Werkbund kiállítása részére
Kölnben 1914-ben, a Törten-lakótelep Dessauban 1926-27-ben. Életművének és
emberi magatartásának konzekvens volta magyarázza nem csak nagy hatását, de az
iránta világszerte megnyílvánuló tiszteletet is. (Műv.L.1966.2k.294 o.,Larousse
1991.1k. 1032 o., MNL.8k.835 o.)

II. JÁNOS PÁL PÁPA *1920.MÁJUS 18. - +2üü5.ÁPRIUS 2.
Eredeti neve Karol Wojtyla. Egy Wadowice-i
vasutas gyermeke, aki édesanyját 9, bátyját 12
éves korában vesztette el. Édesapja a német
megszállás alatt halt meg.
1938-ban a
gimnázium befejeztével a krakkói Jagelló
Egyetemen lengyel nyelvet és irodalmat,
valamint filozófiát tanult. Lengyelország német
megszállás miatt megszakadtak tanulmányai,
mert a németek az egyetemet bezárták.
Megélhetése bizosítása érdekében előbb egy
kőfejtőben,
majd a krakkói szódagyárban
dolgozott fizikai munkásként. Ekkor határozta el,
hogy pap lesz. 1942-től a krakkói érseki palotában elrejtőzve végezte teológiai
tanulmányait. 1946-ban szentelték pappá. 1946-48 között előbb Rómában, majd
Franciaországban, később Belgiumban mint lelkész működött. 1953-ban Krakkóban
tudományos fokozatot szerzett, majd ott, valamint Lublinban az etika professzora lett.
1958-ban Krakkó segédpüspöke, 1962-ben a krakkói káptalan helynöke, 1963-ban
Jan Pavvef II

Krakkó érseke, majd 1967-ben bíboros. IJános Pál váratlan halála után 1978.október 16-án - őt választják meg új pápává. A II.János Pál nevet veszi fel. 456
év után Ő az első nem olasz pápa VI.Hadrián óta (1523.). Uralkodása konzervatív és
az egyházi megújulást segítő elemeket egyaránt tartalmazza. Teológiai kérdésekben
konzervatív, határozottan ellenezte a női papság bevezetését, ragaszkodott a papi
cölibátus megtartásához, az abortuszt és a fogamzásgátlást elítélte. Fellépett a
fegyverkezés és a terrorizmus ellen. Tevékeny békeközvetítő volt. A szociaista
diktatúrát éppen úgy elítélte, mint a kapitalizmus túlzásait és féktelenségeit. A 2000es év felé haladva a legfontosabbnak az új evangelizációt tartotta, ezen belül is a
fiatalok tömegeinek a katolikus egyház életébe való bevonását. Az ökomenikus egység
aktív támogatója volt. A 2000. jubíleumi évben bocsánatot kért a katolikus egyház
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múltban és jelenben elkövetett bűneiért, hogy megtörténjen a kiengesztelődés a
keresztények és az összes egyéb egyházak, illetve az emberiség között. Számos
országban tett lelkipásztori látogatást szerte a világon, békét, megértést és szeretetet
hírdetve a népek, nemzetek között. A szentté avatási eljárásokat felgyorsította. 26 év
alatt több mint 1000 személyt szentté, illetve boldoggá avatott. 1981.május 13-án
Rómában egy ellene elkövetett merénylet során súlyosan megsérült, melynek
következményei és az azóta fellépett betegségei ellenére élete végéig képes volt újra
és újra talpra állni és Isten szolgálata mellett viselni saját keresztjét. Halálával a
XX.század egyik legnagyobb humanistája távozott az élők sorából. (A XX.század
Kr.199 4., Larousse 1992.2k.260 o., MNL.10k.182 0.,Népszab.2005.IV.4.)
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EARL OF BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSEL
- +1970.FEBRUÁR 2.

* 1872.MÁJUS 18.

Angol filozófus, matematikus és közéleti személyiség. Szülei radikális és ateista
nézeteitől megóvandó,
a nagyszülők nevelték. Tizenegyéves korában bátyja
irányításával Euklidész görög filozófust (Kr.e.IV.sz.) tanulmányozta. A cambridgei
Trinity College-ban tanult 1890-94-ig, főként matematikát, és itt kötött barátságot
Alfred North Whitehead angol matematikussal (*1861-+ 1947). Tanulmányai
befejezése után rövid ideig a párizsi angol követség atasséja, Cambridgeben
ösztöndíjas kutató, majd a Trinity Colleg matematika professzora volt 1895-ben. Első
műve a német szociáldemokráciával, a következő a geometria alapjaival foglalkozott.
A századforduló táján fordult figyelme a matematika megalapozása és filozófiája felé.
Megismerkedett Giusepp Peano olasz matematikus (*1858-+ 1932) és Friedrich Ludwig
Gottlob Frege német matematikus (*1848-+ 1925) logikai munkáival, s ekkori
felfogását 1903-ban A matematika alapelvei című munkájában fejtette ki. Felismervén, hogy Frege kibővített logikája ellentmondásos, egy évtizedet fordított a
matematika tiszta logikai és ellentmondásmentes fölépítésére. Megfogalmazta a halmazelmélet egyik, nevét viselő paradoxonját. 1908-ban felvázolta
a logikai
típusok
elméletét,
amely
lehetővé
teszi
az
ellentmondások kiküszöbölését a matematika megalapozásában.
'f ~\
.
Az Lvilágháború idején csatlakozott a katonai szolgálatot
l·
,
megtagadók mozgalmához. 1916-ban politikai okból - pacifista
"".
J
•
nézetei miatt -megfosztották egyetemi katedrájától, majd 1918\
ban ugyenezért 6 hónapot börtönben töltött. Később a Harvard
.~
egyetem meghívása ellenére sem kapott USA beutazási engedélyt.
.~ -~.
...... ,,'
1920-ban a Szovjetunióban járt, ahol találkozott Vladimir Iljics
Leninnel (lásd 1.21.), Lev Davidovics Trockijjal (lásd XL7.) és Maxim Gorkijjal (lásd 111.28). Filozófiai előadásokat tartott Kínában és az USA-ban. 1938ban Pennsylvániában filozófiai előadóként tartózkodott, de 1943-ban - nézetei miatt onnan is elbocsátották. 1939-ben, a nácizmus előretörésekor vonta vissza pacifista
nézeteit. 1944-től ismét a Trinity College professzora volt haláláig. Vagyonát az 1920as években tudományos és oktatási intézményeknek adományozta. 1927-ben,
feleségével kísérleti iskolát alapított. A 11.világháború után föllépett az
atomfegyverkezés ellen, és részt vett a béke megőrzéséért küzdő nemzetközi
mozgalomban. Könyveinek nagy részét matematikai és filozófiai problémáknak
szentelte, de sokat foglalkozott politikai kérdésekkel is. A filozófiát a tudományok
analízisének tekintette. Russel a matematikai logika egyik klasszikusa. Ismeretelméleti
munkái a xX.század polgári filozófiájának kiemelkedő alkotásai. Foglalkozott
szépirodalommal is, elsősorban novellákat írt. Tudományos munkásságában
ismeretelméleti, tudomány-filozófiai, etikai és társasdalomfilozófiai kérdésdekkel
foglalkozott. Az irodalmi Nobel-díjat 1950-ben kapta, "sokoldalú és jelentős
munkásságának elismeréséül, amelyekben a humanista ideálokért és a gondolat
szabadságáért harcolt".(Nobel-dijasok Kis1.985.660 O., MNL.15k.681 o.)
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ERNST WIECHERT

* 1887.MÁJUS 18.

- + 1950.AUGUSZTUS 24.

Német író. 1911-13 között vezető beosztásban az oktatásügy
területén dolgozott Berlinben. A nácizmussal, nyilvánosan tartott
beszédeiben szállt szembe, ezért kocentrációs táborba került. Az
ottani életről A halálerdő című művében adott elsőként
élményszerű számot. A lI.világháború után visszahúzódott és a
táj, a nyugalom és a csend költője és írója lett. Műveiben
keresztény idealizmust hirdetett. Figyelemre méltóak A Jerominsgyerekek, a Pán fuvolája, A 7188-as fogoly című művei. Ismert
az Erdők és emberek című életrajzi regénye is. (Világir.Kisencikl.
(1976.2k.512.o.)

II. HOLSTEIN - GOTTORP, NYIKOLAJ ALEKSZANDROVICS
*1868.MÁJUS 18. - +1918.JÚUUS 17.

MIKLÓS

Orosz cár. III.Sándor (lásd IIL10.) idősebb fia. Apja önkényuralmi elveinek híve,
határozatlan és ingatag jellem, aki erősen felesége befolyása alatt állt. Feleségére
Alekszandra Fjodorovnára pedig 1905-től a sarlatán csodatevő Grigorij Jefimovics
Raszputyin orosz kalandor (*1872-+ 1916) gyakorolt hatást. Folytatódott a külföldi
tőke beáramlás, főleg Franciaországból. Erősödott a francia-orosz szövetség és
II.Miklós hívatalos látogatást tett 1896-ban Franciaországban. A mandzsúriai és koreai
terjeszkedő politika Oroszországot a katasztrófális kimenetelű orosz-japán háborúba
sodorta 1904-ben. A Távol-Keleten elszenvedett vereségek hatására megerősödő
elégedetlenségre erőszakkal válaszolt, de a "véres vasárnap" - 1905.január 22. nyomán kitört az 1905-ös forradalom. A cárnak engedélyeznie kellett az október 30-i
kiáltvány kibocsátását, amely biztosította az alapvető szabadságjogokat. Az utolsó
orosz munkások, akik megkísérelték a harc folytatását,
elszigetelődtek és leverték őket. II.Miklós valójában
nem hajlott az igazi alkotmányos kormányzásra. A két
első Duma
elnappolása után, Pjotr Arkagyjevics
Sztolipint (*1862-+1911) kinevezte belügyminiszterré,
majd 1906-ban miniszterelnökké, és módosította a
választási
törvényt.
Bizalmatlanul
figyelte
a
miniszterelnök
modernizációs
programját,
s
a
miniszterelnök meggyilkolása után - 1911-ben - véget
vetetett a reformfolyamatnak. A gazdasági visszaesés, az eladósodás és a fokozódó
társadalmi-etnikai elégedetlenség miatt 1914-ben az I.világháborúba való belépés
mellett döntött. Az első kudarcok után, konfliktusba kerűlt a hadsereg vezérkarával.
1915. szeptemberben ő maga vette át a főparancsnokságot. Az 1916-05 év során
fokozódott a nyugtalanság. Az 1917.februári forradalom követelésére 1917.március
lS-én lemondott a trónról öccse, Mihály nagyherceg javára, aki azt nem fogadta el. Az
ideiglenes kormány házi őrizetben tartotta, 1918 elején elszállították Tobolszka, majd
Jekatyerinburgba. Amikor a fellázadt Csehszlovák Légió megközelítette a várost, a
helyi szovjet 1918.július 16-ról 17-re virradó éjszakán meggyilkoltatta a cárt
feleségével, Alekszej fiával, négy lányával és személyzetükkel. (Larousse 1992.2k.925
o., MNL.13k.124 o.)

ALEXANDR VASZIUEVICS SZUVOROV
+1800.MÁJUS 18.

*1729.NOVEMBER 24. -

Orosz
hadvezér.
1789-től
gróf,
1799-től
Szuvorov
Rimnyikszkij. 1744-ben lépett be a cári hadseregbe. Harcolt a
hétéves háborúban 1756-63 között, később az 1768-72-es
orosz-lengyel háborúban. Részt vett a Pugacsov-felkelés leverésében is 1774-ben. 1789-ben Moldvában
küzdött a törökök ellen. 1790-ben elfoglalta
Izmaiit, a Duna-delta központját. Az 1794.
évi Kosciuszko-felkelés leverésében játszott
szerepéért tábornaggyá léptették elő. 1799ben elfoglalta Milánót, Torinót és Rómát a
2.franciaellenes koalíció hábrúja idején, majd

átkelt az Alpokon Svájcba. Sikereiért LPál orosz cár (ur.1796-1801)
generalisszmuszi rangra emelte. A Franciaország ellen tervezett
hadjárat előtt - korára tekintettel - hazarendelték. A Szovjetunió
Legfelső Tanácsa 1942-ben Szuvorov-rendet alapított, a kormány
pedig 1943-ban elrendelte egy Szuvorov nevét viselö katonai
középiskola létesítését. (Új Magy.L.6k.337 0.,MNL.17k.63 o.)

ORONZO TISO

*1726.MÁJUS 18. - +1800.MÁJUS 18.

Olasz festő. Nápolyban Francesco Solimena (*1654-+1747)
stúdiójában sajátította el a festészet művészetét 1746-49 között.
Nápolyban kánonjogot is tanult, mely alapján 1752-ben pappá
szentelték. Festő karrierjét szülővárosában Lecce-i műhelyéből
indította el. Gyorsan tudott nagy hírnevet szerezni a város
PI.
a
plébániatemplomaiban
készített
festményeivel.
templomban A Szűz, Szent János, fo;1ihály arkangyal, Raphael
arkangyal című képei, a Szeplőtelen Fogantatás-templomában
Mennybemenetel, Angyali üdvözlet, A látogatás stb. A Szent
1/2c DOMINICA [~
Péter kápolnában Szent József és a gyermekek, Keresztelő Szent
János stb. Festményei, díszítései - pl.a Palazzo Palmieri - a
művészeti
irányzat
képviselői.
XVIII.századi
barok
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl = hu@sl=it&u=
)

BÁRÓ TOLCSVAI KORÁNYI FRIGYES *1828.DECEMBER 20. +1913.MÁJUS 19.
Magyar belgyógyász. Az 1848-as szabadságharcban, mint hondvédorvos vett részt.
1851-ben avatták orvosdoktorrá. Egy évig Bécsben sebészetet tanult, majd 1852-ben
Nagykállóban telepedett le, mint gyakorló orvos, majd Szabolcs vármegye főorvosa
lett. 1865-ben Pesten az idegkórtan magántanára, és a Rókus Kórház idegosztályának
a vezetője volt. 1876-tól az irányításával szervezett I.Belklinika professzora és
igazgatója, 1886-87-ben a budapesti egyetem rektora volt. 1908-ig az egyetemi ta-

:ORSZAGOS KORA nYI TBC ts 'UlmOnOLOGIA~
w

N
m

w

II

~

~

[I..~.2~AR POSTA

nárként dolgozott. A modern belgyógyászati klinikai oktatás megteremtője, bevezette
a laboratóriumi kutatást, a vegyi, bakterológiai és röntgenvizsgálatokat. Főként
mellkasi betegségekkel foglalkozott. Kezdeményezte a tuberkulózis elleni küzdelmet,
szorgalmazta a gyógyfürdők fejlesztését. Nemzetközi hírű belgyógyászati iskolát
alapított. 1897.október 20-án az Igazságügyi Orvosi Tanács elnökévé nevezték ki.
1901.november 10-én 126 ággyal megnyitotta a budakeszi TBC szanatóriumot.
(Larousse 1992.2k.512 o.,Révai N1.12k.29 o., MNL.llk.319 o.)

JAN DLUGOSZ *1415. - +1480.MÁJUS 19.
Lengyel történetíró, kanonok. IV.Kázmér lengyel király (ur.14471492) gyermekeinek nevelője, és diplomáciai követe is volt. Négy
alkalommal járt Magyarországon, járt V.Miklós pápánál (1447-.1455)
és III.Frigyes német-római császárnál (úr.1452-1493). Egy időben
megfosztották birtokaitól és Mesztyn várában tartották fogva három
évig. Később ismét megnyerte királya kegyeit és fiait tanította,
nevelte. Halála előtt lembergi érsekké akarták kinevezni.
Lengyelország történetét a kezdetektől 1480-ig tárgyaló munkája
fontos forrás, s egyben a középkori európai történetírás egyik
remeke. Első 6 kötete 1480-ban jelent meg, melyben az 1386-tól
1480-ig terjedő időszak a legértékesebb. (Révai N1.5k.626 o. , MNL.6k.672 o.)

HO CHI MINH *1890.MÁJUS 19. - +1969.SZEPTEMBER 3.
Vietnami

politikus,

költő,

ujságíró. Eredeti neve Nguyen

Sinh Cung, avagy Nguyen Ai
Quoe. Fiatalon bekapcsolódott a
Vietnam
függetlenségéért
küzdő művelt, írástudó hazafiak
mozgalmába.
1911-ben
Marseillebe
indult,
később
dolgozott
New
Yorkban,
London ba n,
majd
1917 -től
Párizsban.
Itt
kapta
honfitársaitól a Nguyen Ai Quoc
nevet. Párizsban belépett a szocialista pártba. Ekkor kezdte írói és ujságírói pályáját. A
Le Paria című lap szerkesztőjeként fórumot biztosított a gyarmatok függetlenségéért
harcoló forradalmároknak. 1924-ben a Szovjetunióba ment, ahol 1925-től aKomintern
katonai és brüsszeli küldötte volt. 1930-ban megalakította Honkongban az Indokínai
Kommunista Pártot. Amikor 1942-ben a japánok megszállták Vietnamot, őt
letartóztatták és bebörtönözték. Ekkor írta meg Börtönnapló-ját és 114 versét kínaiul,
kínai írásjegyekkel. 1945-től az ideiglenes kormány elnöke, majd 1946-tól haláláig a
Vietnami Demokratikus Köztársaság államelnöke volt. (Magy.NI.1999.9k.520 o.)

IDOLA SAINT-JEAN

*1880.MÁJUS 19. - +1945.ÁPRILI56.

Kanadai politikusnő. Amerikában és Európában az l800-as
évek utolsó negyedében indultak el a nők egyenjogúságáért
folyó harcok. Iskolái elvégzése után ő is ebbe a Kanadában is
zajló
mozgalomba
kapcsolódott
be.
Fáradhatatlanul
publikálta
Montreálban
nézeteit,
a
különböző
intézményekben tartott előadásokat, vita-partikat. Az
I.világháború után - Quebec tartomány kivételével, Kanadában a nők választójogot kaptak. Quebecben ugyanis a
katolikus papság rendíthetetlenül ellenezte a nők egyenjogúsági törekvéseit. Ezek a
tények további intenzív munkára sarkallták. 1922-ben részt vett a tartományi
Polgárjogi Bizottság megalapításában, majd később egy másik választójogi
szervezetben dolgozott tovább. Sikertelensége nem tudta megtörni és 1930-tól a
törvényhozókat igyekezett meggyőzni igazáról. Végül 1940-ben a polgárjogi harc,
melynek aktív rsztvevője volt, sikert hozott. 1961-ben Quebecben választották meg az
első női képviselőt,
aki egyben az első női miniszter lett a kormányban.
(Internet: http://www.unicover.com/EA4..... , scripts/con-release..... )

ARTHUR-JOZEF-LUDOVICUS MEULEMANS
+ 1966.JÚNIUS 29.

.

* 1884.MÁJUS 19. -

Belga zeneszerző. Edgar Pierre Joseph Tinel belga zeneszerző
(*1854-+1912) tanítványa volt, A mecheleni egyházzenei intézet
összhangzattan-tanáraként, majd a hasselti orgona- és énekiskola
igazgatójaként működött. 1930-tól 1942-ig Brüsszelben karmester
volt. Élete folyamán számtalan operát, 15 szimfóniát, 10 misét
szerzett. Flamand dalok és kórusok is találhatók művei között.
(Brockhaus:Zenei L.1984.2k.532 o.)

GABRIEL DUMONT *1837.DECEMBER - +1906.MÁJUS 19.
Amerikai indián vezető. Csxaládtagjai földművelésből,
kereskedésből, vadászatból éltek. Írni, olvasni nem tudott,
francia kollégiumban tanulta a francia, és a kereskedelmi
életben szokásos nyelvet. 12 éves korában már kiváló
vadásznak és mesterlovasnak ismerték és bátyjával együtt
bölényvadász lett. Annak ellenére, hogy írástudatlan volt,
idővel hat nyelvet tanult meg. és tekintélyt szerzett
magának mint vadász és tolmács. Résztvett a különböző
indián törzsek csatározásaiban. 1862-ben apjával együttesen egyezményt kötött a
sziúkkal a canadai préri pacifikálására. 1873- ban a Manitoba és Canada Észak-nyugati
határa közötti területen élő St-Laurenti indián közösség elnöke, illetve vezetője lett.
1875-ben ez a közösség sikerktelenül kísérelte meg a kormány megdöntését. Ezt
követően a közösség jogaiért folyó mozgalmat vezette, melynek eredménytelensége
után a canadai kormány ellen küzdő Louis Riel (lásd XI.16.) segítőtársa volt, a
Batocheban alakult ideiglenes kormányában a had ügyek általános vezetőjeként. Majd
a felkelés során gerillavezér volt, s mint ilyen 188S-ben megállította a kormány
ellenük indított seregét. Riel azonban akcióit leállította. Rielt időközben elfogták,
Dumont pedig Amerikába menekült, ahonnan 1888-ban tért vissza hazájába és a
következő
évben
tollbamondta
emlékiratait.
(Internet:http://www.
biulliardsforum.infoj billiard
, gdins.orgj:Gabriel
Dumont,
library2.usask.csj
northwest/.
)

BELVA ANN LOCKWOOD *1830.0KTÓBER 24. - +1917.MÁJUS 19.
Amerikai békeharcos, ügyvéd. 18 éves korában ment férjhez és rövidesen kislánya
született. Öt évi házasság után megözvegyült, gyermeke a nagyszülőkhöz került.
18S7-től lányokat tanított közbeszédre és tornára. 1860-ban jelentős előadást tartott
a New York Állam tanári konvencióján a lányoktatásról. 1866-ban Washingtonban
koedukált magániskolát nyitott, majd 1867-ben suffrazsett-csoportot alakított. 1870ben törvényjavaslatot dolgozott ki annak érdekében, hogya nők a
férfiakkal azonos munkáért azonos fizetést kapjanak. 1871-ben
egyike volt az első 15 asszonynak, akiket felvettek jogi egyetemre.
Annak ellenére, hogy az egyetemet elvégezte, az USA elnökéhez
kellett fordulnia, hogy jogászi diplomáját megkapja. Ezt követően jogi
1877-től
a
végzettséget igénylő munkakörökben dolgozott.
Suffrazsett Szövetség vezetőjévé választották és a szervezet
vezérszónoka lett. Még abban az évben javasolta, hogy nők is lehessenek a Legfelső Bíróság tagjai. Javaslatát 1879-ben el is fogadták és ő lett a törvény
első kedvezményezettje. Kétszer indult elnökjelöltként, de esélye nem volt. A
nemzetközi béke-mozgalomban és különböző emberjogi akciókban aktívan részt
vállalt, olyannyira, hogy a Nobel-békedíj-bizottságának is tagja volt. 1909-ben a
jogtudományok tiszteletbeli doktora címet kapta. (Internet:http://www.britannica.
comjebjarticle- , spartacus.schoolnet.co.ukjUSA
, mkab.hujhujlink
, stanford.
EdujgroupjWLHPj
)

JACOB JORDAENS *1593.MÁJUS 19. - +1678.0KTÓBER 18.
Flamand festő. 1607-től Adam van Noort (*1561+ 1641) tanítványa volt. 1615-ben "vízfestő"-ként
jegyezték be az antwerpeni festőcéhbe. Pályája
elején faldíszítményeket és szőnyegeket tervezett.
Ugyanakkor már saját műhelyet is tartott, ahol
több tanítványt foglalkoztatott. Korai szakaszában
- 1618-ig - Pieter Pauwel Rubens (lásd V1.28.) és
Abraham Janssens (*1575k.-+ 1632) stílusa hatott
művészetére. Vallásos,
mitológiai és történeti
tárgyú ábrázolásainak korai barokk pátoszát idővel
egyre népiesebb hangvétel váltotta fel. A formák és
színek gazdagságával tűnt ki, s mint vérbeli flamand még az oltárképein is lelke
mélyéig naturalista maradt. A népi ihletésű jeleneteket és típusokat kedvelte, így
fejezve ki az egyszerű és természetes életörömöt. Az 1619-27. közötti időszak
nevezhető virágkorának, amikor ecsetkezelése oldotta bbá, biztosabbá és ritmikusabbá
vált. 1635-ben Rubens irányítása alatt részt
vett a Németalföld új kormányzóját, Ausztriai
Ferdinándot
fogadó
Antwerpen
ünnepi
dekorációinak
munkálataiban.
1639-ben
angol
királyné
megrendelést
kapott az
festői
díszítésének
greenwichi
háza
elkészítésére. Ide készült 22 jelenet Psyché
történetéből.
1649-51-ben
élete
egyik
legjelentősebb megrendelésén, a Hága melletti
DDR 50
Huis ten Bosch dekorációján dolgozott. A
főfalon látható kép Frederick Hendrick allegoriikus triumfusát jeleníti meg. 1654-60 között 12 képet festett Krisztus passiójának
jeleneteivel X.Károly Gusztáv svéd király (ur.1654-1660) számára. A század közepétől
művészetében ismét a vallásos téma került előtérbe. Egyik legszebb példája, egyben
egyik fő műve A bűnbeesés. Utolsó korszakában 1652-től 1678-ig, műveinek
színvonala általában nem érte el a korábbiakét. Ennek ellenére életműve Rubens és
Anthonis Van Dyck (lásd 111.22.) mellett a XVI1.századi flamand festészet
legjelentősebb mestere volt. Művészetének sajátos vonásai és színvonala révén a
Rubens-követők táborából magasan kiemelkedik. (Műv.L.1966.2k.521 o.,Larousse
1992.2k.292 o., MNL.10k.331 o.)

MARIA DABROWSKA *1889.0KTÓBER 6. - +1965.MÁJUS 19.
Lengyel írónő, publicista. Eredeti neve Maria $zumska.
Tanulmányait a lausannei egyetem természettudományi
karán végezte, majd a brüsszeli egyetemen szociológiát és
közgazdaságtant tanult. Első cikkei 1910-ben jelentek meg
hazai lapokban. 1924-től vált hivatalos íróvá. A paraszti
életet, a földbirtokos nemesség válságát, a hagyományos
lengyel társadalom képét festette meg regényeiben, amelyek
közül a legjelentősebb az Éjje/ek és nappa/ok című regénye,
mely a xX.századi lengyel próza egyik jelentős alkotása.
Hajna/csillag című elbeszélés-kötete is megjelent. Műfordítói
munkája is jelentős. (Larousse 1991.1k.557 0.,Világir.KisencikI.1976.1k.257 o.)

GROEN VAN PRINSTERER *1801. - +1876.MÁJUS 19.
Holland történetíró és államférfi. Jogi tanulmányainak elvégzése
után 1829-33 között I.Vilmos holland király (Iáad XII.12.)
kabinett-titkára volt. Ezután történelmi tanulmányainak élt és
hatalmas műben tette közzé az Órániai-ház fontos aktáit és
levelezéseit. Mint politikus a konzervatív párthoz tartozott és
1865-ig tagja volt a második kamarának. (Révai N1.9k.26 o.)

NELLIE MELBA *1859.MÁJUS 19. - +1931.FEBRUÁR 23.
Ausztrál koloatúr énekesnő. Eredeti neve Helen Porter Mitchell volt.
1886-tól Párizsban tanult énekelni és 1887-ben Brüsszelben Gilda
szerepében lépett fel. Nagyon hamar világhírű lett. 1888-ban
Londonban, 1889-ben Párizsban énekelt. Az egész világ nagy operaszínpadán diadalmasan ragyogtatta ritka terjedelmű hangját. Saint
Saens francia zeneszerző (*1835-+1921) neki írta Helene című
operájának címszerepét. (Révai N1.13k.572 o.)

PETER JILEMNICKY *1901.MÁRCIU5 18. - +1949.MÁJUS 19.
Szlovák író és publicista. Cseh vasutas családban született. A
mezőgazdasági szakiskola elvégzése után tanítani kezdett. 1921ben került Szlovákiába, ott telepedett le. 1926-28-ban a
Szovjetunióban volt tanulmányúton, miközben egy évig a moszkvai
Újságíró Főiskola előadásait hallgatta. Hazatérve, intenzven
kapcsolódott be az irodalmi életbe. Illegális pártmunkája miatt a
Gestapo 1942-ben elfogta. Három évi kényszermunka után
1945.áprilisban szabadult. Első jelentősebb műve az 1926-ban
elkészült Győzelmes bukás című regénye volt, mely csak 1929-ben
látott napvilágot. A Szovjetunióban szerzett tapapasztalatait
dolgozta fel számos riportban, és tárcában. (Világir.Kisencikl.
1976.1k.541 o.)

HONORE DE BALZAC *1799.MÁJUS 20. - +1850.AUGUSZTUS 19.
Francia regényíró. Eredeti neve Honore Balssa volt, a "de"-t Balzac ragasztotta a
nevéhez. JoghalIgatói tanulmányai után irnok, majd egy jegyzői irodában dolgozott, de
közben a Sorbonne irodalomtörténeti előadásait is látogatta. Az íráson kívül
prbóbálkozott könyvnyomtatással és kiadással is, de ezek anyagi romlásba döntötték.
Madame de Berny aszzony támogatta ebben az időben. Különböző álnevek alatt kb 30
regényt publikált a megélhetéséért. 1829-ben adta ki A huhogók és A házasság
fiziológiája című könyveit, melyekkel nagy sikert aratott, és bekerült az előkelő párizsi
társaságba. Eközben sorra jelentek meg remekművei, mint pl. A szamárbőr, A vidéki
orvos, Goriot apó, Elveszett illúziók, stb. 1833-ban megismerkedett Hanska grófnéval,
aki életének nagy szerelme lett. Nagyvilági életet élt, utazott és mind eközben
fáradhatatlanul írt, sokszor napi 12-16 órát. 1836-ban merült fel benne a terv, hogy
egyetlen ciklusokra és regényekre, elbeszélésekre osztott hatalmas műben foglalja
össze a kor társadalmát és annak erkölcseit, beiktatva néhány sikerült régi munkáját
is. Ezt a tervét az Emberi színjáték című művében valósitotta
meg, melynek címe átélt megpróbáltatást, távolságtartást és
iróniát sugall, de emlékzetet arra is, hogy Balzac elődjének a
látomásos költőt, Alighieri Dantét (lásd IX.14.) vallotta.
Ennek a több ciklusból álló 95 történetet magábanfoglaló
műnek a regényei a korábbiak mellet még A falusi plébános,
Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága, A kalandor, Betti
néni, stb. Az Emberi színjáték történeteinek döntő többsége
az Erkölcsi tanulmányok regénycsoportjába illeszkedik. E sorozat maga is tagozódik.
Miszerint a "Jelenetek a magánéletből" című ciklusba sorolta az író többek között a
Chabert ezredest és a Goriot apót. A "Jelenetek a falusi életből" tartalmazza A vidéki
orvost vagy A völgy lílíomát. A ,Jelenetek a vidéki életből" tömbjébe tartozik az
Eugénie Grandet és az Elveszett illúziók. A "Jelenetek a párizsi életből" híres
jellemképei a Betti néni és a Pons bácsi. A ,Jelenetek a politikai életből" kevésbé
jelentős ciklusba sorolta Balzac a z'Marcast. Végül a "Jelenetek a katonai életből" című
rovatba illesztette bele az Emberi színjáték legkorábban keletkezett regényét, az
1829-ben megjelent Huhogókat. A Filozófiai tanulmányok nagyobb egységében
találhatók A szamárbőr, a Louis Lambert, a Séraphita. Az Elemző tanulmányok
egyetlen elkészült műve A házasság fiziológiája. Az Emberi színjáték hatalmas
"summájának" árnyékában szerényen húzódik meg a Pajzán históriák szintén
terjedelmes és vérbő elbeszélésgyűjteménye. Balzac azt mutatta meg regényeiben,
hogya társadalom legnagyobb mozgatórugója a pénz. A polgárság a pénz utáni
hajszában elveszti erkölcsi eszményeit és ez a hajsza bemocskol, elgáncsol és
megmérgez minden tiszta érzelmet. A siker mások legázolására épül, az alkotás a
szabadság vágyát fojtja el, amely korábban eredményre sarkallt. Realizmusának
lényege nem a tárgyak és események aprólékos ábrázolása, inkább a kor feszítő
ellentmondásainak kifejezése. Írásaiban ezernyi alakot teremtett meg. Halála után
több befejezetlen művét publikálták. Minden idők egyik legnagyobb prózaírója, a
XIX.századi regény felvi rágzásána k kezdeményezője volt. (Világir. Kisenci k11976.1 k. 98
o.,Larousse 1991.1k.235 o., MNL.3k.151 o.)

EDUARD BUCH NER *1860.MÁJUS 20. - +1917.AUGUSZTUS 13.
Német biokémikus. Egyetemi tanulmányait Münchenben kezdte, de
anyagi okok miatt meg kellett szakítania. Néhány évet egy
édességgyárban dolgozott, majd bátyja támogatásával tudta
egyetemi tanulmányait folytatni. Carl Wilhelm Nageli svájci
botanikusnál (*1817-+1891) botanikát hallgatott, Johann Friedrich
Adolf von Baeyer német kémikkusnál (*1835-+ 1917) kémiából
1888-ban doktorált. Az egyetem laboratóriumában asszisztensként
az erjedést vizsgálta. 1895-ben Kielben lett az egyetemi laboratórium vezetője, egy év múlva a tübingeni egyetem professzora. 1909-ben a breslaui,
1911-ben a würzburgi egyetem kémiaprofesszori katedráját kapta. Munkássága
kezdetén fermentációval, majd a diazoecetészterből kiinduló szintézisekkel
foglalkozott, és előállította 1888-ban a pirazoilt. Az erjedés biokémiáját vizsgálva,
felfedfezte a sejtmentes erjedést 1897-ben. Kimutatta, hogy az élesztősejtek
szétdörzsölésével készített sejtmentes kivonatok ugyanúgy erjedést okoznak, mint az
élesztő. Ebből arra következtetett, hogy az erjedés kémiai folyamat, amelyet az
élesztősejtek által termelt enzim katalizál. Az élesztőből kivont enzimet zimáznak
nevezte el. Ez már kiemelkedő eredmény volt az enzimkutatás területén, amelynek
fejlődéséhez nagymértékben hozzájáruit. A kémiai Nobel-díjat i907-ben kapta lia
sejtmentes erjedés felfedezéséért és biokémiai vizsgálataiért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.130 o, MNL.4k.632 o.)

KOLUMBUSZ KRISTÓF *1451.AUGUSZTUS 25 - OKTÓBER 31 KÖZÖn
- +1506.MÁJUS 20.
Itáliai születésű hajós, felfédező.
Apósa híres hajós volt és annak
birtokán,
hagyatékának
térképeiből és irományaiból jutott
először
tudomására,
hogy
Nyugaton szárazföldet sejtenek az
óceánban. Az Azori szigeteken túl
megfordult hajósok is beszéltek
erről. Egy-egy faragott fadarab,
ismeretlen fák törzsei, idegen
emberfaj
hullái
hányódtak a
tengeren. Így érlelődött meg
benne a feltevés, hogy folyton
Nyugat felé haladva a tengeren is
el lehet érni Indiát és Japánt.
Egyébként
többféleképpen
magyarázzák azokat a körüJményeket, amelyek Kolumbuszt a kalandos vállalkozására rábírta. Az bizonyos, hogy
1478-79-ben Madeirán, 1482 után Guineában járt. Paolo ToscaneIIi itáliai csillagász,
geográfus (*1397-+ 1482) 1474-es javaslatát felelevenítve, azt tanácsolta II.János
portugál királynak,(ur.1481-1495) hogy Nyugat felé indulva, kell megkísérelni a KeletÁzsiába való eljutást. A portugál kormányzat a tervet elutasította. 1485 körül fiával

Diégóval Spanyolországba költözött. Befolyásos pártfogói reven Izabella spanyol
királynő (lásd IV.22.) fogadta és a tervét támogatta. 1492-ben egy három hajóból Santa Maria vezérhajó, valamint a Nina és a Pinta - álló flottiliát kapott, három
vezetővel, 90 főnyi legénységgel, mely 1492.augusztus 3-án indult el Palos
kikötőjéből. Három hónappal később 1492.október 12-én kikötött a mai Bahamaszigetek Watling-szigetén, amelyet San Salvadornak neveztek el. Majd elérték Kubát,
melyet az ázsiai szárazföld nyulványának gondoltak, majd elérték a Nagy-Antillákat és

fe/fedezték Haitit, amit Hispaniolának neveztek el. Ezt Japánnak vélték. Mivel a Santa
Maria hajótörést szenvedett, két hajóval visszaindult 1493.január 6-án Európába.
1493-ban Sevillából újra útnak indult 17 hajóval és mintegy 1.000 emberrel, melynek
során felfedezte Guadeloupet, Puerto Ricot, Jamaicát és Kubán kikötöttek és
Hispaniolán megalapították La Isabela városát 1494.január 2-án. A kincseket hiába
kereső társak nyomására vissza kellett térni Spanyolországba 1496.június ll-én.
1498.május 30-án indult el harmadik útjára Lúcas Bafrramenda kikötőjéből hat
hajóval, mely az Orinoco deltájába, Trinided és Tobagóra, valamint Grenadára
vezetett, és Dél-Amerika Északi partján kötött ki, nem tudván azt, hogy kontinenst
fedezett fel. Konfliktusba került azonban Hispaniola kolonusaival, akik bizonyos
megbilincselve visszaküldték
kincsek elrejtésével vádolták, letartóztatták és
Spanyolországba. Miután valamelyest tisztázta magát a spanyol uralkodók előtt, 1502ben Cádizból újra útnak indult - immár negyedszer, és egyben utoljára is -. Elérte
Közép-Amerikát, s az ázsiai átjáró keresése során 1503.január l-én kikötött
Panamában. Ott telepet akart létrehozni, de az indiánok ebben megakadályozták.
1503.június
14-én
hajótörést
szenvedett
Janaica
Északi
partvidékénél.
1504.szeptember 7-én érkezett vissza Spanyoloraszágba. Izabella királynő halála 1504.XI.26. - után két évvel halt meg úgy, hogy senki sem törődött vele, pártfogó;
elfordultak tőle, testben, lélekben megörve, anélkül, hogy tudta volna, hogy új
földrészt fedezett fel. Utolsó nyughelye 1899.január 19. óta a sevillai katedrálisban
van. Az USA-ban Amerika, Kolumbusz általi felfedezését, 1492.október 12-ikét
nemzeti ünneppé - Kolumbusz-nappá - nyilvánították. (Larousse 1992.2k.490
o.,Révai N1.11k.818 o., MNL.5k.536 o.)

Amerika felfedezésének

MAGYARORSZÁG

SIGRID UNDSET

* 1882.MÁJUS 20.

- +1949.JÚNIUS 10.

Norvég írónő. Apja régészprofesszor volt, Ő
történésznek tanult. Iskolái elvégzése után 10
évig hivatali munkát végzett. Huszonötéves
korában, 1907-ben jelent meg első regénye a
Martha Ou/ie asszony. Ekkor feladta állását és
ösztöndíjjal Németországba és Olaszországba
utazott. C. Sva rstad norvég festővel kötött
házasságot. 1940-45 között az USA-ban élt
emigrációban és több pa mflette I támadta a
fasizmust. Regényeinek témája a női sors, a női
egyenjogúság. E témakörből jelentős a Jenny és
a Tavasz című munkája. Elméleti írásai - a családot helyezve az asszonyi lét
középpontjába - egyensúlyt teremtenek nőszemléletében. Középkori tárgyú
regényeihez - mint pl. a Koszorú, a Kereszt, O/av Audunss(1Jn és gyermekei - történeti
kutatásokat végzett. Esszé- és tanulmányköteteiben - Korszakok, Norvég szentek megbízható történészként nYilvánult meg. A ILvilágháború befejeződése után már
csak néhány elbeszélést írt. Történelmi regényei nek állandó témája a férfi és a nő
harca. Katolizálása után írt művei vallási meggyőződését tükrözik, mint p. Az Égő.
csipkebokor, Sienai Kata/in, stb. Világirodalmi rangját alapozta meg. Kristin
Lavrandsdatter című trilógiája, mely a középkorban játszódik. Az irodalmi Nobel-díjat
1928-ban kapta, "mindenekelőtt a középkori északi világ nagy erejű, elmélyült, festői
ábrázolásáért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.795 o., MNL.17k.925 o.)

CLARA JOSEPHINE SCHUMANN *1819.SZEPTEMBER 13. +1896.MÁJUS 20.
Német zongoraművésznő és zeneszerző. Robert Schumann zeneszerző
(lásd VII.29.) felesége, Friedrich Wieck lipcsei zongorapedagógus
* 1785-+ 1873) leánya és tanítványa. 1828-ban lépett fel először
nyilvánosság előtt, majd 1832-től már nagyobb hangversenykőrutakat
tett. Híresek voltak Mozart-, Beethoven- , Mendelssohn- és Chopiniinterpretációi. Később leggyakrabban Robert Schumann és Johann
Brahms (lásd IV.3.) műveit játszotta. Ifjú éveiben többnyire alkalmi
darabokat komponált, kora virtuóz stílusában. 1840 után írt művei férje hatásáról tanúskodnak. Férje halála után (1856.) előbb Berlinbe, majd 1863-tól
Lichtenthalba költözött gyermekeivel. 1878-1892 között a Hoch-konzervatórium
tanára volt Majna-Frankfurtban. Főként dalokat és zongoraműveket komponált. Korai
virtuóz
stílusa
után
műveire
Robert
Schumann
zenéjének
hatása
jellemző.(Brockhaus:Zenei K.1985.3k.333 o., MNL.15k.889 o.)

I. FElSZAL

* l88S.MÁJUS 20. - + 1933.SZEPTEMBER 8.

Irak királya 1921-től 1933-ig. Huszein ibn Ali
mekkai nagyserifnek, Hidzsáz uralkodójának
(ur.1916-1924) fia. Az I.világháború végén
Szíria királyi trónjára pályázott, majd Londonba
távozott. Angol támogatássl került az iraki
trónra 1921-ban. 1920-ban egész Irak angol
protektorátus lett. Ez Közép- és Dél-Irakban
felkelésekhez vezetett, melyet 1921-re az angolok levertek, és az 1921-es kairói konferencia elfogadta ahasimita Feiszalt királynak.
Igy 1921.augusztusban Irak alkotmányos királyság lett. (MNL.7k.748 o., 10k.5 o.)

BERNARDINO RIVADAVIA *1780.MÁJUS 20. +1845.SZEPTEMBER 2.
Argentin politikus. Vezető szerepet játszott a
függelenségi mozgalomban. 1811-ben a
háromfős
kormányzó
junta
tagjaként
. feloszlatta a spanyol törvényszékeket, véget
.: vetett a cenzúrának és a rabszolgaelső
kereskedelemnek.
Argentina
köztársasági
elnöke lett 1826-27-ben.
Centralizált alkotmányt fogadtatott el, bevezette az általános férfi választójogot és a
sajtószabadságot. Megalapította a Buenos Aires-i egyetemet. Braziliával és a helyi
hatalmat birtokló caudillókkal való konfliktusa miatt leomdott és Európába távozott.
1834-ben ugyan visszatért, de ellenfelei száműzték. Hamvait 1857-ben szállították
haza. (MNL.15k.518 o.)

HOMESTEAD - TÖRVÉNY
A Homestead-mozgalom az a gazdaságpolitikai törekvés,
amely a kis- és középbirtokot a család tehermentes
elidegeníthetetlen otthonául kívánja megvédeni. A törvény,
azok a törvényes intézkedések, amelyek a családi otthont a
végrehajtás alól mentesítik, megterhelését tiltják és a család
érdekében egyébként is elvonják a családfő rendelkezése
alól. Amerika északi államainak kongresszusa 1862.május
20-án elfogadta a "Homestead Act"-et, a családi birtoktörvényt, amely minden 21 éven felüli állampolgárnak 65 hektár (160 acres) föld
megszerzését teszi lehetővé 10 dollár illeték és legalább 5 évi kötelező művelés
fejében. Hat hónap elmultával a földek 1,25 dollár/acre ellenében megvásárolhatók. A
törvény csak a rabszolgatartók oldalán harcolókat zárta ki a farmergazdaság
megszerzéséből. A XIX-XX.század fordulójára 32,4 millió hektár földterületet
igényeltek. A törvény hozzájárult a mezőgazdaság amerikai útjának kialakulásához.
(Az emberiség Kr.1994.749 o., MNL.9k.578 o.)

MARIE JOSEPH PAUL YVES ROCH GILBERT MOTIER DE LA
FAVETTE MÁRKI *1757.SZEPTEMBER 6. - +1834.MÁJUS 20.
Francia politikus. Az észak-amerikai függetlenségi harc kitörésének
hírére 1776-ban saját hajóján sietett Amerikába, hogy együtt
harcoljon a felkelőkkel. Résztvevője volt a yorktoni csatának 1781ben, és vitézsége folytán George Washington (lásd 11.22.)
• barátságát megnyerte. 1779-ben Párizsba ment és rábírta a
francia
kormányt,
hogy
segélycsapatokat
küldjön
az
amerikaiaknak. A francia forradalom idején az alkotmányos
nemzetőrség
monarchisták egyik vezetője és a párizsi
főparancsnoka lett. A Rendi Gyűlésen mint Riom képviselője vett
részt és a liberális nemesség politikáját támogatta. Victor de
Riqueti Mirabeau márkival (*1715-+1789) együtt megkísérelte
összebékíteni a királyságot és a forradalmat. Tervezetet készített az Emberi és Polgári
Jogok Nyilatkozatához, létrehozta aháromszínű kokárdát, és az országos szövetségi
ünnepen 179D.július 14-én, a nemzetőrság nevében esküt tett az új alkotmányra. Egy
katonai lázadás leverése" a királyi család szökési kísérlete, majd egy szétvert tüntetés
miatt elvesztette népszerűségét. A királyság
megdöntése
után,
monarchista
meggyőződése miatt tisztjeivel együtt emigrált. Az osztrákok a
forradalom
egyik
vezetőjeként
1794és
ben
elfogták
Olmützben bebörtönözték. Öt évet töltött
fogságban és csak
I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) közbenjárására szabadult ki 1797-ben. Hamburgban,
majd Hollandiában élt. 18DD-ban visszatért Franciaországba, ettől kezdve
visszavonultan élt, egészen a száznapos uralomig, amikor képviselőként
181S.júniusában Nepoleon lemondását követelte. 1818-24 között, majd 1827-től
liberális képvselő volt. Az 183D.júliusi forradalom alatt átvette a nemzetőrség
parancsnokságát és nagy szerepet játszott Lajos Fülöp (ur.1830-1848 )polgári
monarchiájának létrehozásában. (Révai N1.12k.418 o.,Larousse 1992.2k.6D3 o.,
MNL.llk.717 o.)

,gafayette

ANTON JAN5A

*1734.MÁJUS 20. - +1777.SZEPTEMBER 13.

Szlovén méhész, tanár. Fiatal emberként szülőhelyéhez Breznicához - közel egy farm méhészetében dolgozott évekig.
Miután bátyja sikeres festő volt, ő is megpróbálta elsajátítani
Bécsben a szükséges ismereteket az ottani rajziskolában, de nem
érzett tehetséget magában. Nem is szándékozott ezen a pályán
maradni, hanem visszatért a már ismert területre, a méhészetre.
Az ezzel kapcsolatos témáról széleskörű és mélyreható
tanulmányai után a Mária Terézia (lásd XL29.) által alapított
méhész-iskola
első
szaktanára
lett.
Később
visszatért
szülővárosába, majd amerikai meghívásra a minnesotai egyetemen oktatta speciális tudományát. Két szakkönyvet írt német nyelven, melyekben
tevékenységükről,
kifejtette
tapasztalatait
a
méhek
társadalmáról,
munkmegosztásukról, a méhkirálynő szerepéről, és gyakorlati tanácsokat adott a
méhekkel való bánásmódról és követelményekről. Munkájának gyümölcse csak jóval a
halála után ért be, amikor már a méhészkedés elterjedtebb és ismertebb foglalkozási
ág lett. (Internet:http://www.pcela.co.yu/ .... barbara.zajc.@ cebelarska- ....... )

BUDAPESTI ÁLLAT - ÉS NÖVÉNYKERT
Xantus János az 1848-as szabadságharc honvédtisztje (*1825-+1894) - egyébként
természet- és néprajzkutató -, emigrációba kényszerülve sokat utazott az USA
területén. Állat- és növénytani anyagot gyűjtött, melyekből a Magyar Nemzeti
Múzeumnak is küldött. 1864-ben végleg hazajött, Gerenday József botanikus (*1814+1862) és Kubinyi Ágoston a Nemzeti Múzeum igazgatója (*1799-+1873)
kezdeményezésére létrehozta a budapesti állatkertet 18,5 ha területen, kb. 500
álattal, melynek első igazgatója lett és az Állatkert RT. kezelésében működött. Először
1866.augusztus 9-én nyitotta kapuit a látogatók előtt. Parkrészeit Petz Ármnin, a
város f6kertésze, a Nagytavat és az azt tápláló kutat Reitter Ferenc mérnök (*1813+1874) alakította ki. Az épületeket ifj.Koch Henrik és Szkalnitzky Antal építész
(*1836-+ 1878) tervezte. Az 1872-ben Állat- és Növényhasznosító Társulattá alakult
létesítmény, 1907-ben került a Székesfőváros tulajdonába. Az 1900-as évek elején
átépítés kezdődött. Hároméves munka után 1912-ben elkészült az új Állat- és
Növénykert a Városligetben, Lendl Adolf akadémikus, zoológus (*1862-+1943) - az
Állatkert jelentős vezetője 1911-19 között - elképzelése alapján, azaz az állatok és a
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növények természetes környezetét igyekezett felidézni. Az elefántházat és a főkaput
Neuschloss Kornél keleties, szecessziós stíluban tervezte meg. Kós Károly építész,
grafikus (*1883-+1977) és Zrumeczky Dezső építészmérnök (*1883-+1917) a
legtöbb állatházat, a Madárházat, a Bölényházat és a Szarvasházat tervezte. Ekkor
emelték a Pálmaházat és az alatta lévő Akváriumot is. Rade Károly kertépítész
(*1864-+1946) és Ilsemann Keresztély tervei alapján. Az új látványosságot
1912.május 20-án adták át. Az akkor kialakított arculatát gyakorlatilag a mai
napig megtartotta. A II. világháború az Állatkertet sem kímélte. Erősen sérültek az
épületek és megfogyatkozott az állat- és növényállomány is. A második át- illetve
újjáépítése során már érvényesültek az álattartás korszerű szempontjai. 1945 után
épült fel, illetve került felújításra a trópusi, a tengeri és az édesvízi akvárium,
terrárium, japánkert, bölény-, zsiráf- és teveház, vivárium stb. Az Állatkert szerves
része az állatovoda, ahol az Állatkertben született kicsinyeket közösen nevelik.
Lényegében állandó felújítása, gondozása folyamatos munkát igényel. 1966-ban - a
megnyitás centenáriumára - alakították ki a rovarházat, rendbehozták a Kis- és
Nagysziklát stb. (A XX.század Kr.1994.141 o., Bélyegvilág 2006/9., MNL.lk.554 o.,
4k.7010.)

WLADYSLAW EUGENIUSZ SIKORSKI *1881.MÁJUS 20. +1943.JÚLIUS 4.
Lengyel tábornok és politikus. Az I világháború idején az osztrákmagyar hadseregben felállított lengyel légió katonai biztosa, a
lengyel-szovjet-orosz
háborúban
1920-21-ben
hadseregparancsnok, 1921-től a lengyel hadsereg vezérkari
főnöke volt. 1922-23-ben miniszterelnöki, majd 1924-25-ben
hadügyminiszteri teendőket látta el. Nem vett részt Josef
Klemens Pi5udski (lásd XII.5.) államcsínyében, 1928-ban
tartalékállományba helyezték. Ezt követően franciaországba
vonult vissza.
Lengyelország
német megszállása
után,
1939.szeptembertől haláláig
a londoni emigráns kormány
miniszterelnöke, novembertől az emigráns lengyel csapatok
főparancsnoka volt. 1943.áprilisban a katyni tömegmészárlás
nemzetközi kivizsgálásának követelése miatt a SZU megszakította a diplomáciai
kapcsolatot az emigráns lengyel kormánnyal. Ennek a lépésnek a valódi oka a lengyel
határok sértetlen visszaállításának követelése volt. A nyugati szövetségesek értésére
adták, hogy lengyel érdekek miatt ők nem kívánnak a SZU-val szembefordulni. Az
emigráns lengyel kormány miniszterelnökének repülőgépe Gibraltár közelében - nem
feltétlenül szerencsétlenség következtében - lezuhant, a miniszterelnök életét
vesztette. (A XX.század Kr.1994.,Larousse 1994.3k.593 o., MNL.16k.72 o.)

alPIN CSANDRA PAL

*1858.NOVEMBER 7. - +1932.MÁJUS 20.

Indiai nacionalista vezető. Eredetileg tanár volt, foglalkozott
újságírással is és igen jó szónoknak tartották. Az indiai
Kongresszusban egyike volt a három híres harcos nacionalista
hazafi nak Ez a trió volt felelős a brit gyarmatosítók elleni első
népi felkelés kezdeményezéséért, még 1905-ben, Mahatma
Gandhi (*1869.- + 1948.) fellépése előtt. Nevéhez fűződik a
nacionalista Bande Mataram című újság megalapítása. A
mozgalmuk elfojtására irányuló letartóztatások elől 1907-ben
Angliába ment, ahol kapcsolódott a Londonban 1905-10 között
működő India House mozgalomhoz. Londonban megalapította a
Swaraj című lapot, amely 1909-ig jelent meg. Az elsők között volt, akik Gandhival
nem értettek egyet, és ellenállása csak fokozódott, amikior 1921-ben Gandhi
megérkezett Indiába és részt vett az Indiai Nemzeti Kongresszus ülésszakán. Gandhi
követőit "vak nyáj"-nak tartotta. 1922-től politikai tevékenysége lassan lecsökkent.
(Internet: http://en.wikipwdia.org/wikilBipin_Chandra-Pal
http://en.wikipwdia.org/wiki/India House)

FRANCES EUSABETH WILLIS *1899.MÁJUS 20. - +1983.
Amerikai politikus. A kaliforniai Stanford Egyetemen
szerzett doktori diplomát 1923-ban. 1926-ig aVassar
Főiskolán professzor helyetteseként államtudományt
tanított. 1927-től különböző országokban képviselte
hazáját külügyi diplomataként. Az Egyesült Allamok
nagykövete volt Svájcban. Ö az első hivatalos
diplomata nő, aki az előléptetések eredményeként
nagyköveti rangot ért el. Kiváló munkáját több
kitüntetéssel ismerték el.
(Internet: http:jjwww.state.govjrjpajei/rlsjstampsj7015.htm )

BENGT INGEMAR SAMUELSSON *1934.MÁJUS 21. Svéd biokémikus. A Lundi Egyetemen Sune Karl Bergström
(lásd 1.10.) volt az egyik professzora. Orvos ként végzett a
stockholmi Karolinska Intézetben 1960-ban, és az intézet
biokémiai tanszékén dolgozott 1966-ig. Ösztöndíjas volt
Oxfordban, az orvosi kémia professzora, a fiziológiai kémiai
tanszék tanszékvezető professzora, majd az orvosi kar
rektora volt 1995-ig a Karolinska Egyetemen. Tudományos
munkája 1962-től kezdődően a prosztaglandinok kémiai
szerkezetének megismerésére és vizsgálatára terjedt ki, hogy ezek a vegyületek a
szervezetben történő lebomlásuk során milyen más vegyületekké alakulnak át.
Kutatása a prosztglandinok anyagcsere során bekövetkező átalakulásainak a
megismeréséhez vezetett, és megalapozta termelődésük mértékének meghatározását.
Tevékenységéért 1982-ben fizikai vagy orvostudományi Nobel-díjat kapott, megosztva
Sune Karl Bergströmmel és John Robert Vane-nel (*1927.) Ifa prosztglandinokkal és
velük rokon biológiai anyagokkal kapcsolatos felfedezéséért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.675 o.)

ANDREJ DIMITRIJEVICS SZAHAROV *1934.MÁJUS 21. +1989.DECEMBER 14.
Orosz atomfizikus. A moszkvai Állami Egyetemen tanult fizikát
1938-42 között. Moszkvában Igor Jevgenyevics Tamm orosz
fizikus (*1885-+ 1971) vezetésével az akadémia fizikai intézetében
elméleti fizikával foglalkozott. Mint a kozmikus sugárzás és a
nukleáris fizika szakértője kapcsolódott be a 11.világháború végén
a nukleáris energetika és a szovjet nukleáris véderő fejlesztő
kutatásaiba. 1948-tól Tamm vezetésével a hidrogénbomba
tervezésében vett részt, 1950-től egy zárt városban. Az első
hidrogénbombát
1953-ban
robbantották
fel
sikeresen.
"PtAluu
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Meghatározó szerepe volt a szállítható bomba és a felrobbantottak
közül máig legnagyobb hidrogénbomba tervezésében 1961-ben.
Már az 1950-es évek végén felismerte a nukleáris háború veszélyeit és a nukleáris energia társadalomformáló előnyeit és hátrányait. Újra
alapkutatásokkal kezdett foglalkozni, az anyag-antianyag asszimetria létére keresett
magyarázatot. 1967-ben írt tanulmányában a fegyverkezési verseny folytatása ellen
érvelt. A modern technika és a társadalom pszihológiai és morális problémái egyre
intenzívebben foglalkoztatták. 1969-től kutató munkája mellett egyre nagyobb
szerepet vállalt az emberi jogi mozgalomban. 1970-ben megalapította a Polgári
Jogvédő Bizottságot. Ezzel kapcsolatos publikációs és politikai tevékenysége nem
váltott ki osztatlan tetszést a szovjet kormánykörökben, sőt később már azt szovjetellenesnek minősítették. 1975-ben Nobel-békedíjat kapott, melynek Stockholmban
történő átvételére nem kapott kiutazási engedélyt, így azt nem vehette át. Miután
Leonyid Iljics Brezsnyevhez (*1906-+1982) intézett levelében elítélte a SZU
afganisztáni intervencióját, 1980.januárban a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa
megfosztotta állami kitüntetéseitől, a nyilt utcán letartóztatták és minden bírói ítélet
nélkül Gorkíjba száműzték, ahol a külvilágtól elzárva élt. Ez a hely nyugati látogatók
elől elzárt terület. A vád: szovjet-ellenes propaganda és agitáció volt. 1986.december
19-én a szovjet Politbűró határozatát Mihail Szergej Gorbacsov (lásd 111.2.) telefonon
közölte Andrej Dimitrijev Szaharov orosz atomfizikussal (lásd V.2!.), mely szerint
Szaharov engedélyt kapott a Moszkvába történő visszatérésre és folytathatja
atomfizikusi
munkáját.
Egyúttal
felfüggesztették felesége,
Jelena
Bonner
száműzetését is. 1986.december 23-án tért vissza Moszkvába. A parlament Legfelsőbb
Tanácsának lett a tagja. (Nobel-díjasok Kis1.1985.757 o.,Larousse 1994.3k.670 o.,A
XX.század Kr.1994.l26l o., MNL.16k.426 o.)
/kIl!PN"l ~Jlt'anou

VICTOR AMBROI5E DÉ5IRÉ SÉGALEN *1878.JANUÁR 14. 1919.MÁJUS 21.

+

Francia író. Eredeti neve Max Anély. Orvosi tanulmányai
elvégzése után hajóorvosként dolgozott, majd tolmács volt
és kutató. Sok minden érdekelte a világból, ezért sokat
utazott. Járt - többek között - Polynéziában, Kínában és
Tibet-ben is. Írói munkásságában a francia szimbolisták
befolyásolták. Versei sokszor az egzótikum határait súrolják.
Képzelőereje és empátiás készsége tette lehetővé, hogy be
tudja mutatni műveiben idegen országokban élő emberek
életmódját, kultúráját. AStéles című versében így mutatja
be pl. a konfucionista Kina kultúráját és művészetét. (Meyers Handb. Über die Lit.754
o.)

MARTINOVICS IGNÁC JÓZ5EF*1755.JÚUU5 20. - +1795.MÁJUS
21.
Magyar természettudós, politikus. 1771-ben lépett be a ferences
rendbe. 1773-ban tett fogadalmat és 1778-ban ádozópappá
szentelték. Hittudományi és bölcsészeti doktorátust szerzett 1779ben. 1781-ben táborilelkész lett, majd gróf Ignacy
Potocky (*1750-+1809) kíséretében beutazta
(~. III
Európát. 1783-tól a lembergi egyetem tanára volt.
Kémiai,
matematikai
tanulmányokat
írt,
különböző gépeket szerkesztett. Főként Paul
'1 \1, J \1
I \
Heinrich Dietrich Holbach francia filozófus (*1723+ 1789) művei révén a metarialista filozófia híve
lett és ateistává vált. A polgári átalakulás véghezvitelét kezdetben a bécsi udvartól
várta. 1791-92-ben II.Lipót magyar király és német-római császát (ur.1790-1792)
tikos megbízottja volt. 1792-ben I.Lotharingiai Ferenc magyar király (ur.1792-1835)
az udvari szolgálatból elbocsátotta, ezért a Hajnóczy József (*1750-+ 1795) köré
tömörült demokratákhoz keresett kapcsolatokat. Alnéven írt röpiratában kigúnyolta és
elítélte I.Ferenc politikáját. 1794 tavaszán megkezdte a magyar jakobinus mozgalom
szervezését, melynek vezéralakja lett. A nemesi reformereket és a radikális eszméket
vallókat tömörítette azzal a céllal, hogy független köztársaságot teremtsenek meg.
1794.júliusában Bécsben letartóztatták, fő- és jószágvesztésre ítélték. Társait elárulta,
így csaknem valmennyiüket - Hajnócy Józsefet, gr.sigray Jakabot (*1760-+ 1795),
szentmarjay
Ferencet (* ?-+1795)
Laczkovics Jánost (*1754-+1795)
felségsértésért, hazaárulásért a Vérmezőn kivégezték. (Larousse 1992.2k.828 o.,
MNL.12k.753 o.)
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GÖRGEY ARTÚR *1818.JANUÁR 30. - +1916.MÁJUS 21.
Magyar honvédtábornok. 1837-ben a tuiini utászkari iskolában avatták hadnaggyá.
1837-42 között a bécsi magyar nemesi testőrségben szolgált, majd hadnagyi rangban
a 12. huszárezredben. 1845-ig a császári hadseregben szolgált, majd a prágai
egyetemen vegyészetet tanult. Doktori értekezését a kókuszdió olajának vizsgálatáról,
a laurinsav és mirisztinsav elkülönítéséről írta. 1848. júniustól a Győrben szerveződő
honvédhadsereg 5.zászlóaljánál századosi, majd őrnagyi rangban szolgált.
1848.augusztustól a nemzetőrség szolnoki táborának, szeptembertől a Csepel-sziget,
majd a Kelet-dunántúli népfelkelés parancsnoka volt. Jellasics horvát bán (*1801+ 1859) kémjét, gróf Zichy Ödönt (*1809-+ 1848) hazaárulás vádjával szeptember 30án kivégeztette. Jelentős érdemei voltak a Karl Roth vezérőrnagy vezette horvát hadosztály fegyverletételében 1848.október 7-én,
és még aznap ezredessé, ll-én vezérőrnaggyá
léptették elő. 1848 őszétől a bécsi udvarral való
megegyezés poltikáját támogatta. A császári
csapatok 1848.december közepei támadása
után, előbb Győrig, majd Budáig vonult vissza,
majd a Felvidéken harcolt. 1949.márciusában
Hatvannál, Isaszegnél, Vácnál súlyos vereséget
mért az osztrák csapatokra. 1849.májustól júliusig a Szemere Bertalan (*1812-+1869) kormányának hadügyminisztere lett.
1849.július l-én Kossuth Lajos (lásd 111.20) leváltotta, majd 7-én a
hadügyminisztérium éléről is távozott, de megmaradt a fel-dunai hadsereg
fővezérének. A komáromi csatában július 2-án súlyosan megsebesült. 1849.
augusztus 13-án az orosz cspatok előtt hadseregével Világosnál letette a fegyvert. A
cár követelésére amnesztiát kapott, de a karintiai. Klágenfurtban internálva élt 1867ig. Hazatérve, Visegrádon lakott, és az altábornagyi nyugdíjából élt. Máig is vitatott
poltikai dönetései ellenére, kiváló katonai tekintély volt, kiváló képességekről tett
bizonyságot. A közvélemény egy része árúlónak tekintette, de a vádat a történeti
kutatás megcáfolta. (Új Magy.L.1960.87 o.,Larousse 199.1k.l018 o., MNL.8k.748 o.)

ZUAZO

SECUNDINO

*1887.MÁJUS 21. - +1970.JÚUUS 12.

Spanyol építész. Építészeti tanulmányait Barcelónában és
Madridban végezte, képesítését 1912-ben szerezte meg.
Érdeklődése a nagyvárosi lakásépítési és várostervezési
munkák felé vonzotta. Így kapcsolódott be 1921-ben a Bilbao
belső úthálózati reformjának tervezésébe.
1925-ben a
Párizsban tartott díszítő-művészeti és ipari nemzetközi
vásáron ismerkedett meg a holland építészettel. 1926-ban
már az amsterdami építészekkel vette fel a kapcsolatot és igyekezett részt kapni az
aktuális fe/adatokból, különös tekintettel a tégla jellegzetes felhasználási
lehetőségeire. 1930-ban Madrid városfejlesztési programjában működött közre.
Munkái során ötvözte a funkcionalizmust és a racionalizmust, figyelemmel a
és
társadalmi
igényekre
is.
Tervezési
tevékenysége
a lakónagyedeken
várostervezéseken túl kiterjedt a családi házak, szállodák, koncerttermek tervezésére
is. (Internet:http://www.artnet.com/library/09 ... )

TOMMASO CAMPANELLA *1568.SZEPTEMBER 5. - +1639.MÁJUS
21.
Itáliai természetfilozófus. Eredeti neve Giovanni Domenico Campanella. Dominikánus
szerzetes volt 1583-tól 1589-ig. Gondolkodására Platón görög filozófus (*Kr.eA27+Kr.e.347 és a firenzei újplatonisták munkássága és Bernardino Telesio olasz filozófus
(*1508-+1588) természetbölcselete hatott. Eretnekséggel, a Szentháromság
tagadásával, és szodomizmussal vádolták 1592-1626 között. Hétszer kínpadon
kínozták meg, összesen 30 évet töltött börtönben, és nyomorúságos körülmények
között írta meg legértékesebb műveit. 1599-ben a spanyol elnyomás ellen általa
szervezett népfelkelés leverése után, úgy tudott a halálos ítélettől megmenekülni,
hogyelmebetegnek tetette magát. 1602-ben életfogytiglani börtönre ítélték
eretnekség vádjával. VIILOrbán pápa (1623-1644) szabadította ki, de amikor a
spanyolok ismét üldözni kezdték, 1634-ben Párizsba menekült, ahol mint politikai
tanácsos XIILLajos francia király (ur.1610-1643) és Richelieu
bíboros (lásd XIIA.) védelme alatt állt. Korai műveiben az
emberiség vallásos megújulását áhította. 1602-ben Nap város
címmel olaszul írt munkája egy olyan ideális és utópisztikus állam
képét vázolja fel, mely az életközösségen alapul, de amelyben a
lényegileg teokratikus jellegű hatalom a bölcsek és a papok kezében
van. Később átdolgozta és latin nyelven jelent meg NapálIam,
NapálIam és politikai aforizmák, NapálIam. Vitás kérdések a legjobb
köztársaságról címmel. A magántulajdont, mint a társadalmi egyenlőtlenség és általában minden rossz forrását elutasítva, az emberi társadalomban is a
kozmikus rend harmóniáját vélte megvalósíthatónak. Elképzelése szerin a világlélek
három szabályozó elv révén gyakorolja teremtő és törvényalkotó képességét. Ezek a
Tudás,a Hatalom és a Szeretet. Campanella szerint az emberi lélek mágikus
szabályozó és alkotó erővel rendelkezik, legmagasabb rendű tevékenysége a
törvényalkotás, a történelem és a népek sorsának irányítása. E szocialisztikus
államkonstrukció kormányzata egyetlen méltóság, a Nap papja kezében összpontosul,
aki az isteni tulajdonságok földi megvalósítója. A Napváros tehát teokratikus
kormányzati állam, papi bölcsek testülete vezeti. Életét és munkásságát áthatotta az
emberi lét nagyszerűségének tudata és a természettel való közvetlen kapcsolat
elvesztésének
reneszánsz
aggodalma.
Átérezte
Telesio
természetfilozófiai
programjának és Galileo Galilei olasz csillagász (lásd 1.8.) önálló tudományért
folytatott harcának jelentőségét. Röpiratot írt Galilei védelmére, és két filoizófiai
művén is érződik Galilei hatása. Lírai hevületet, gondolati mélységet, tömörséget
egyesítő, messianisztikusan szárnyaló nyelvezete a prófétai elh ívatottság ról és kölő
érzékenységről tanuskodó versei ben teljesedett ki, mely Válogatott versek címmel
jelent meg 1595-ben. Campanella a reneszánsz kori utópizmus jelentős alakja volt.
(Larousse 1991.1kA31 o.,Révai NIAk.240 o., MNL.5k.57 o.)

II. FÜLÖP *1527.MÁJUS 21. - +1598.5ZEPTEMBER 13.
Spanyolország és a hozzá tartozó területek királya 1566-tól 1598-ig, Portugália királya
1580-tól 1598-ig. V.Károly császár és spanyol király (lásd 11.24.) és Portugáliai
Izabella fia és utóda. Apja még infáns korában 1543-ban feleségül vétette vele
Portugáliai Máriát (+ 1545.), majd 1554-ben Tudor Mária angol királynőt (*1516+ 1558), II.Henrik leányát Valois Erzsébetet 1560-ban, majd saját döntése alapján
Ausztriai Annát (* 1549-+ 1580) vette feleségül 1570-ben. Nyolc gyermeke közül csak
III.Fülöp (lásd IV.14.) és Izabella élte túl apját. 1556-ig V.Károly egymás után
lemondott javára minden koronájáról. II.Fülöp megkapta Nápolyt, Milánót,
Németalföldet, Spanyolországot a gyarmatokkal és Szardiniával, Sziciliát és FrancheComtét. 1570-re megszerezte a róla elnevezett Fülöp-szigeteket. Mélyen vallásos,
dolgos, komor, bizalmatlan személyiség volt, a spanyol inkcóvizició támogatója. Madridot fővárossá nyilvánította 1561-ben, s megépíttette az
Escoriál királyi palotát 1561-63-ban. Abszolút hatalma csak
Kasztiliában volt, máshol fennmaradtak a rendi gyülések.
és a gyarmatok
Külpolitikai
vállalkozásait
Kasztilia
jövedelméből
fedezte.
1579-ig
mérsékelt
külpolitikát
1.....1
követett. Lezárta a Habsburg-Valois háborúkat, fenntartotta
a békét Angliával, kisebb hadjáratokat indított a törökök
ellen, és csak a lepantói-csatában aratott nagyobb győzelmet
felettük. Magát tartotta a katolikus hit legfőbb európai védő
jének, ezért megtisztította Spanyolországot a protestánsoktól és a moriszkóktól, de a
németalföldi protestánsok letörésére nem volt képes. 1572-ben fellázadtak ellene, és
létrehozták az Egyesült Tartományokat 1579-ben. 1580-tól nagyobb vállalkozásokat
indított: meghódította Portugáliát, leverte Aragónia lázadását, beavatkozott a francia
vallásháborúba. Anglia ellen pedig útnak indította a Nagy Armadát 1588-ban.
Mindehhez nem volt elég erőforrás, a Nagy Armada megsemmisítő vereséget
szenvedett, a spanyol állam 1596-ban harmadszor is csődbe ment. 1581-ben
trónfosztottá nyílvánították a németalföldi hazafiak. Franciaországban IV.Henrik (lásd
V.14.)trónralépése 1589-ben, végérvényesen véget vetett a spanyol befolyásnak,
Franciaországgal pedig kélnytelen volt békét kötni. (Larousse 1991.1k.943 o.,
MNL.8k.382 o.)

LAVRENTIJ ALEKSZEJEVICS ZAGOSKIN
+ 1890.JANUÁR 22.

*1808.MÁJUS 21. -

Orosz
hajóskapitány,
felfedező.
Az
orosz
haditengerészetnél szolgált csaknem gyermekkora
óta. Miután tapasztalt hajós volt, 1840-ben
felajánlotta
Alaszka
kormányzójának,
hogy
expedíciót vezetne Alaszka nyugati területén. Meg is
kapta erre a megbízást 1842-ben és december
hónapban indult útnak 18 hónapra tervezett útjára
LG. Vozsnyeszenszkij tehetséges illusztrátorral, aki
az Orosz Tudományos Akadémia mebízásából 1839-ben már pontos rajzokat készített
az alaszkai, szibériai és kaliforniai életről. Az Orosz-Amerikai Társaság
alkalmazottjaikén felfedezték Yukont, a Koyukuk valamint Kuskokwim folyókat,
melyekről feljegyzéseket készítettek. Útjuk során kijelölték a későbbi orosz
kereskedelmi posták helyét is. Közben olyan sikeres szörmekereskedelmet
bonyolítottak le, hogy készleteik értéke csaknem fedezte az 1844-ig tartó expedíció
költségeit. Zagoskin 1845-ben visszatért Oroszországba és 1858-ban írásban számolt
be expedíciójukról. A 3.000 mérföldes yukoni és alaszkai utazásról az egyik orosz
kiadó 1956-ban jelentett meg egyanyagot, melyet 1967-ben angoira is lefordítottak.
(Internet: http://rezenov.krasu.ru/eng
,abcbookworld.com/
)

ENDRESZ GYÖRGY *1893.JANUÁR 6. - +1932.MÁJUS 21.
Magyar pilóta, ócen- és sportrepülő. Az I.világháborúban
tábori pilóta, a proletérdiktatúra idején repülőszázad
parancsnok
volt.
A
háborúután
az
Aeroexpress
légiközlekedsési vállalat pilótája és a Magyar Aero
Szövetség oktatótisztje volt. Magyar Sándor navigátorral
1931.július 16-án egy Lockheed Sirius-tipusú, Justice for
Hungary - Igazságot Magyarországnak - elnevezésű géppel
~~~~.4~llJí
az újfundlandi Harbour Grace-ből az Atlanti-óceánon és
\g~.~!!~.~D.SIRIUS· Endr"'G~.m09YO,~.~.
Nyugat-Európán át, leszállás nélkül Bicskéig repültek 26 óra
20 perc alatt. Ezzel sikerült világcsúcsot felállítaniuk. Útjukkal a trianoni diktátumra akarták felhivni a figyelmet, és egyben repülési rekordot is
dönteni. 1932.május 21-én ugyanezzel a géppel a római repülőtalálkozóra, illetve a
római óceánrepülő-kongresszusra menet a gép Endresz Györggyel és Bittay Gyula
rádióstiszttel a fedélzetén Róma Littorio repülőtere fölött elvesztette leszállás közben
manőverezőképességét és a földre zuhanást követően kigyulladt, utasai szörnyethalva
elégtek.A szerencsétlenül járt pilótákat Rómában a magyar követségen ravatalozták
fel, ahol a legfelsőbb olasz vezetés is lerótta kegyeletét, Benito Mussolini (lásd IV.28.)
vezetésével. Később a Kerepesi temetőben helyezték maradványaikat végső
nyugalomba. A gép jogutódjaként érkezett az oszág ba 1932.június lS-én Mussolini
ajándékaként a Giustizia per l'Ungheria nevű Fiat BR 3-as repülőgép. (AXX.század
Kr.1994., MNL.7k.315 o.)
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NEMZETKÖZI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG = FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION = FIFA
A labdarúgás csapatlabdajáték, melyet 11 játékos játsza egy
téglalap alakú füves pályán. A pálya - nemzetközi mérközéseken 100-110 m hosszú és 64-75 m széles,
\
felezővonallal két részre osztott füves játéktér,
mindkét térfélen 7,32 m széles és 2,44 m magas
kapukkal. A modern labdarúgás a XIX. századi
angliai kollégiumokban alakult ki a rögbivel
együtt. 1863-ban az angol Labdarúgó Szövetség
- FA - megalakulásával vált a két játék teljesen
szét. Az FA 1871-ben írta ki először az Angol
Kupát r és az első válogatott mérközést 1872ben Anglia és Skócia vivta, döntetlen végeredménnyel. Európában először Dániában és
Hollandiában 1889-ben, Argentinában 1893-ban alakult nemzetközi szövetség. A
Nemzetközi Labdarúgó Szövetség 1904.május 21-én jött létre Párizsban.
(MNL.11k.700 o.)

MARCH VERNON

*1891. - +1930.

Angol szobrász. Munkái ismertek voltak Kanadában, ilyen volt a Nemzeti Háborús
Emlékmű, mely az I.világháborúban való részvételre és áldozatokra emlékeztet. A
kanadai kormánnyal történt megállapodás szerint 1926-ban kezdődött meg az emlékmű elkészítése. A művet előbb agyagból, majd bronzba öntve véglegesítette a
művész. Illetve egy váratlan tüdőgyulladásban Vernon 1930-ban hirtelen meghalt, így
a művet testvérei - 6 fiú és 3 leány - folytatták, majd fejezték be. A bronzba öntés
Vernon March öntödéjében, Ottawaban történt 1932-ben. A
befejező munkálatok után 1932.júliusára készült el a mű.
CAN ADA
Elszállították Londonba és a Hyde Parkban állították fel, ahol
1938-ig maradt. Akkor visszaszállították Ottawaba és a
megfelelő előkészületek után került végleges helyére. ott a
hivatalos leleplezésére VI.György Nagy-Britannia és Írország
királya (lásd II.6.), valamint kb.l00.000 néző részvételével
került sor 1939.május 21-én. - a II.világháború kezdetén -.
Kanada uralkodó királya ebből az alkalomból látogatta meg
először országát.

WILHELM RICHARD WAGNER *1813.MÁJUS 22. - +1883.FEBRUÁR
13.
Német zeneszerző. Lipcsében tanult zeneszerzést 1828-tól,
majd az egyetemen folytatta tanulmányait és ellenponttant
u (4'~-tA~ i
tanult a Tamás-templom kántorától Theodor Weinlingtől.
1
o
1833-ban Würzburgban volt korepetítor. 1834-ben a
magdeburgi Városi Színház zeneiugazgatója lett. Korai operái
még a romantikus operahagypományokat követik.1833-ban
készült eső operája A tündérek címmel, 1835-ben A szerelmi
tilalom, majd a Rienzi, 1836-ban házasságot kötött Minna
Planer színésznővel (*1809-+ 1866). 1837-ben az új rigai színházban zeneigazgatóés
karmester volt, mindössze két évig. Eladósodva utaztak Párizsba, ahol alantas zenei
munkákat vállalt, hogy meg tudjanak élni. Itt kötött barátságot Louis Hector Berliozzal
(lásd III.8.) és Liszt Ferenccel (lásd X.22.). 1843-ban a drezdai Oiperaházhoz örökös
királyi karnaggyá nevezték ki. Szinte kizárólag az operaműfaj. érdekelte, ezt kívánta
reformálni. A zárt énekszámokból álló operák után A bolygó hollandi fordulópontoit
jelentett, mert technikájának egyik legfőbb eleme, a vezérmotívum komponálására
tért át. A Tannhauser zenei újítása a merész harmóniakezelés, a diatonikus és
kromatikus elemek ütköztetése. A Lohengrin című operájában nincsenek már zárt
számok, a hagyományos áriák helyét a lírai szöveggel egységben lévő dallamok veszik
át. Már első remekműveiben A bolygó hollandi, Tannhauser, Lohengrin című operáiban
~
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eltávolodott az olasz operaeszményektől, lemondott a zárt áriákról, bevezette a
folyamatos zenei szerkesztést, megnövelte a zenekar szerepét. 1849-ben
bekapcsolódotta a drezdai májusi felkelés szervezésébe, röplapokat osztogatott és
cikkeket írt. A felkelés meghiúsulása arra kényszerítette, hogy az elfogatóparancs elől
elmeneküljön. Ezért utazott Zürichbe, Velencébe, Párizsba és ekkor dolgozta ki
művészeteiméletét, amelyet műveiben érvényre juttatott, és belekezdett a Niebelungmondakör feldolgozásába. A Niebelung gyűrűje germán mitológia alapján készült
tetralógia: A Rajna kincse, A walkür, a Siegfried és az Istenek alkonya az
összművészeti alkotás legkövetkezetesebb példája, a szinpadi dráma, a szöveg és a
zene bonyolult szövedéke. A nürnbergi mesterdalnokok az egyetlen vígoperája. 1862ben elvált M.Planertől. Döntőnek bizonyult 1864-ben találkozása II.Lajos bajor királlyal

(ur.1864-l886) Münchenben, és Liszt Ferenc leányával Cosimával. Cosimával
l870.augusztus 25-én kötött házasságot. II.Lajos bajor király pedig támogatta egy
felfogása szerinti színház, a Festpielhaus létrehozásában, ahol kizárólag saját művei
kerülnek színre. A színház Bayreuthban épült fel, melynek alapkőletétele l872.május
22-én volt. Itt került már bemutatásra Az istenek alkonya és A Nibelung gyűrűje első
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háromteljes elődása Hans Richter (*1843-+ 1916) vezényletével 1876.augusztus 13.
és 30. között. 1881-re készült el a kelta mondát feldolgozó, szakrális jellegű Parsifal
című operája. Hosszú itáliai útjainak egyikén, Velencében érte a halál, Bayreuthban
temették el, ahol 1872 óta élt. Wagner a mítikus, sőt misztikus opera úttörője.
Kifejezésbeli gazdagsága termelte ki azt a világhódító Wagner-stílust, amelynek
hatása alól szabadulni sem az emberiség, sem századának alkotóművészei sem
tudtak. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.638 o.,Larousse 1994.3k.1125 o.,Falk G.:Zenei
kis 1.1938.178 o., MNL.18k.620 o.)

JOHANNES ROBERT BECHER *1891.MÁJUS 22. - +1958.0KTÓBER
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Német költő, író, A német forradalmi költészet vezető alakja.
Háborúellenes, expresszionista versekkel kezdte pályáját, majd
szocialista költő lett. A kommunista meggyőződése miatt
folytonosan üldözött költő. 1933-ban a fasizmus elől elmenekült
előbb Csehországba, Franciaországba, majd a Szovjerunióban élt
1935-től. 1945-ben tért haza Berlinbe. 1945-től a Német
Demokratikus Köztársaság kultúrális életének egyik fő szervezője
volt. 1954-58 között a kultúrális ügyek minisztere lett. A német
Pen Club elnöke volt 1954-től haláláig. Jelentős műve a Búcsú
című regénye. Az NDK himnuszának volt a szerzője. Korai
költészetét expresszionista kifejezésmód, agitatív lüktetés
jelemezte. Később inkább a klasszikus német lírához fordult
elkötelezetten humanista, szocialista eszméinek kifejezésére.
(Larousse 1991.1k.267 o., Új Magy.L.lk.262 o.)

GERARD DE NERVAL *1808.MÁJUS 22. - +1855JANUÁR 21.
Francia költő, író. Eredeti neve Gerard Labrunie volt. Jogi és orvosi
tanulmányokat folytatott, de aztán csak írással foglalkozott.
Gyermekkorát Valoisban töltötte és ezt a vidéket idézi Sylvie című
novellájában. Az irodalmi életben Goethe Faustjának fordítása tette
ismertté. Kapcsolatban volt a romantikus írócsoport valamennyi nagy
képviselőjével.
Bohém, éjszakázó életet élt, nála az álom
győzedelmeskedett a valóságon. Jenny Colon szinésznő
iránti
egyoldalú szenvedélyes vonzalma a végsőkig felkavarta érzésvilágát
annyira, hogy ideggyógyintézetbe került. Bomló elmével is figyelemre
méltó felfedezéseket tett a képzelet és az álom fogságában. Vízióinak
hiteles dokumentuma az Aurelia című fő műve. Kimérák című szonettkötete és Aurelia című regénye a baudelaire-i esztétikának és a tudattalan
szűrrealista felderítésnek előfutárává avatta. Színművet is írt. Örök nosztalgiájának
tárgya volt a Kelet világa, akárcsak a középkor, illetve az antik mitológia. Egyiptomi és
törökországi utazásainak élményeit rögzítette Keleti utazás címmel festői
elbeszéléseiben. Prózai műveiben is a lélek rejtett világát idézte, nem a külvilágot,
fantasztikus legendák iránti vonzódását a szárnyaló képzelet hangulataival ötvözte.
Többször is kitört rajta az elmebetegség, végül öngyilkosságot követett el. (Larousse
1994.3k.75 o., MNL.13k.733 o.)

CASCIAI SZENT RITA *1381. - +1447.MÁJUS 22.
Itáliai szerzetesnő. Olaszország leginkább tisztelt női szentje, a
meddő,
illetve rossz házasságban élő nők védelmezője.
Gyermekkora óta apácának készült, de 12 évesen férjhez adták.
18 évi boldogtalan házasság után özvegyen maradt, miután férjét
megölték.
Két fia meg akarta bosszulni apjuk halálát, de Rita azért
)
imádkozott, hogy inkább haljon meg a két fia is, semhogy
gyilkosságot kövessenek el. Fiai hamarosan meghaltak és többször
jelentkezett a casciai ágostonos kolostorba, de özvegysége miatt
elutasították felvételi kéreimét. Legendája szerint - csoda
segítségével - 1407-ben mégis bejutott a kolostorba. 1441-ben
egy látomása során megkapta a töviskorona stigmáját. Betegágyában egy rózsát kért szülei kertjéből, és ekkor - a tél ellenére az egész kert virágba
borult. Casciában temették el. Testét 1703-ban épen találták meg. 1900-ban avatták
szenlté. Ünnepe május 22-én van. (MNL.15k.514 o.)

STEFAN DIMITRESCU

*1886.JANUÁR 18. - +1933.MÁJUS 22.

Román festő.
Művészeti
tanulmányait a párizsi,
Akadémián
kezdte,
majd
hazájában
az
Ia~i-i
Szépművészeti Iskolában folytatta 1908-ig. Alkotásai a
falusi élet jeleneteit, a népi művészet gazdag szín- és
jelentésvilágát ábrázolják. Művei az európai országok
múzeumaiban is fellelhetők. Bukarestben utca viseli nevét.
(Internet: http:jjwww.gallerya.rojartisti
, hist.claremontmckenna.eduj
, interlib.rof,
)

ISAAC GRÜNEWALD

*1888.SZEPTEMBER 9. - +1946.MÁJUS 22.

Svéd festő.
festőnőjétől.

Neve elválaszthatatlan Sigrid Hjertén szintén svéd
Mindketten 1909-ben mentek Párizsba, hogy Henri
Matisse (lásd XII.3!.) festőiskolájában képezzék magukat. 1911ben tértek vissza Stockholmba, ahol összeházasodtak. Életüket,
munkájukat könyörtelen és kemény kritikával fogadta a
közvélemény. Alapvetően az előítéletek játszottak szerepet abban,
hogy Hjertént női, Grünewaldot zsidó volta miatt érték különféle
támadások. Munkájukkal szemben az volt a kifogás, hogy
szakítottak a korábbi naturalista felfogással, és az új stílusuk
lényege a kifejezés, az egyensúly, a ritmus, de mindenekelőtt a
SVERIGE 220 színek harmóniája volt. Ezt a kifejezésmódot a dekorációkhoz
~_._..
közelítő
minőségnek
itélték meg. Rendszeres kiállítók voltak
egyébként Svédországban, Dániába és még néhány más európai
államban. Rendkívül sokat dolgoztak, elismertségük azonban a befektetett munka
mennyiségével és minőségével egyáltalán nem állt arányban. Néhány évtized után
ismerték el Grünewaldot, feleségét mindvégig "csak" nőnek, feleségnek, anyának
tekintették. A sok nehézség után 1937-ben elváltak. Grünewald egy légi katasztrófa,
felesége pedig 1948-ban súlyos betegség áldozata lett. Ma már jelentős az érdeklődés
hátrahagyott műveik iránt. (Internet:http//www.absolutearts .... )

u_,_

JosÉ DE ESPRONCEDA y DELGADO *18ü8.MÁRCIUS 25. +1842.MÁJUS 23.
Spanyol Iro, költő. Elszánt köztársaságpárti volt. Már fiatalon
összeesküvést szervezett VII.Ferdinánd spanyol király (Uur.18131833) ellen, ezért külföldre kellett menekülnie. Lisszabonban ismerte
meg Terézát, későbbi szerelmes verseinek ihletőjét. 1830-ban a
júliusi forradalom idején a párizsi barikádokon harcolt. Az 1833.évi
am,nesztia lehetővé tette, hogy visszatérjen hazájába. 1841-től
spanyol követségi titkár volt HáQ,ában. Csapongó, rövid életét
hamarosan legenda fonta körül. O a legnagyobb európai-szintű
spanyol romantikus költő, akinek líráját a szerelem ihlette.
Legérettebb műve a Lírai költemények című verses-kötete. Az ördögi
világ című híres elbeszélő költeménye rousseau-i tanokat hírdet.
(Larousse 1991.1k.764 o.,Világir.KisencikI.1976.1k.329 o.)

RIPPL - RÓNAI JÓZSEF *1861.MÁJUS 23. - +1927.NOVEMBER 25.
Magyar festő. 1881-ben gyógyszerészoktevelet szerzett a budapesti
tudományegyetemen. Rövid ideig dolgozott a szakmájában, majd
1883-ig a Zichy csaláédnál volt házitanító. 1884-től Münchenben
S
tanult, majd 1887-ben Párizsba ment, ahol Munkácsy Mihály (lásd
II.20.) szívesen fogadta és két évig képeinek másolásával
foglalkoztatta. Ezekbe Munkácsy is belefestett és saját nevén eladta
azokat. Többnyire Munkácsy szalonképeit utánozta. Az első önálló
stílust mutató alkotása a Nő fehérpettyes ruhában, amely egyben
"fekete" korszakának kezdete. 1889-90-ben a párizsi Julian Akadémián tanult, megismerkedett Aristide Joseph Maillollal (lásd IX.27.) és Édouard Vuillardral (*1868-+ 1940). 1890-ben Neuillybe költözött, ahol 10 évet töltött el csendben és
munkában. Ez a 10 év a "fekete korszak" ideje, mert képein a fekete szín dominált. E
korszak jellegzetes alkotásai pl. az Ágyban fekvé nő, Kuglizó, Öreganyám című képei.
Itt kötött hosszú barátságot a Nabis művészcsoport tagjaival. Sorra születtek nagyigényű képei, mint a Kalitkás lány, A Szajna éjjel és egyik legnalegnagyobb remeke 1895-ben
az
Öregasszony
ibolyával.
1896-ban hazalátogatott, majd
1902-ben végleg hazatért és
szülővárosában,
Kaposváron
Itt már a
telepedett le.
kisvárosi
életet
ábrázoló
enteriőrök,
zsánwerképek
szaporodtak
meg
munkásságában. Akkor készült
a Fehér fal, barna bútorok,
Amikor az ember visszaemlékezéseibőI él, Piacsek bácsi babákkal stb. Dekoratív, eleven színvilág jellemzi munkáit.
Színei egyre szenvedélyesebben tüzesedtek. Ilyenek pl az Apám és Piacsek bácsi
vörösbor mellett, a Park aktokkal, stb. Fő művei közé tartozik a Párizsi intérieur A
Zorka-sorozat mellett jelentősek portréi, mint Szabó Lőrinc, Móricz Zsigmond, Babits
Mihály portréi. Utolsó korszakának egyik remekműve 1915-ből az Ókulás néni. Ekkor
már többnyire csak pasztelleket készített divatos szépasszonyokról, írókról. Stílusa a
posztimpresszionizmushoz kapcsolódik. Elszigetelt jelenség volt a magyar piktúra
történetében, sem tanítványa, sem követője nem volt. Több mint 2400 olajképet és
pasztelIt festett. (Műv.L.1968.4k.74 o.,Larousse 1994.3k.483 o., MNL.15k.513 o.)
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18bI-l

Q

2'1

i

HENRIK IBSEN 1828.MÁRCIU5 20. - +1906.MÁJUS 23.
Norvég író. Lecsúszott városi patrícius fia,
aki nyomasztó kisvárosi légkörben, rossz
anyagi körülmények között nőtt fel, és
mindez mély nyomokat hagyott a
lelkében. Patikus segéd nek állt, de
közben orvosi és festőművészi pálya
terveit szövögette. Eközben figyelemmel
kísérte a skandináv országok politikai
fejlődését is. 1848-ban, mint 20 éves ifjú
a magyarok és dánok szabadságharcáért
lelkesedett és versben üdvözölte azokat.
18S0-ben írta első drámáját a Catilina-t. Még abban az évben Norvégia akkori
fővárosába Kristiániába költözött, a szocialista munkáspárt hetilapjának újságírója lett.
1852-ben Ole Bornemann Bull norvég hegedűművész (*1810-+ 1880) meghívta az
általa alapított bergeni nemzeti színház igazgatójává, majd az oslói színháznál
dolgozott mint dramaturg és rendező. A sagák és Hermann Theodor Hettner német
irodalomtörténész (*1821-+ 1882) elméleteinek hatására romantikus hangvételű
darabokat írt. Az a mély ellentmondás azonban, melyet ideái és a mindennapi valóság
között tapasztalt a kristianiai Nemzeti Színház
vezetése során - miután 18S7-ben ő lett az igazgatója
- és darabjainak, pl. A trónkövetelők-nek mérsékelt
sikere arra késztette, hogy elhagyja hazáját. 1864-től
felváltva lakott Rómában, Drezdában és Münchenben.
1891-ben tért vissza hazájába és Kristiániában
telepedett le. Idealizmusának töretlen hangoztatásáról
áttért kora tragédiáinak megjelenítésére. A hősi
ideálok kérdésével vetett számot két drámai
költeményében,
amelyek
világhírt
jelentettek
számára. Az egyik a Brand, a másik a Peer Gynt.
Munkásságának középső periódusában az úgynevezett társadalmi drámák láttak
napvilágot, mint pl. a Nóra, a Kisérletek, a Rosmersholm, a Vadkacsa, Babaszoba stb.
Harmadik öregkori korszakának műveiben r mint a Hedda Gab/er, a So/ness
építőmester, a szimbólikus helyszínekkel és helyzetekkel ekkor már csak egyetlen
problémát boncolgat, hogy előnyben kell-e részesíteni az igazsággal szemben a
hazugságot, mely lehetővé teszi a megmaradást, vagy fel kell áldozni az Életet az
Eszméért? Filózófiai darabjai drámai erővel telítettek. Színművei jelentősen hatottak
az európai színház fejlődésére. (Révai NI.10k.448 o., Világir.Kisencikl. 1976.1k.S13
o./Larousse 1992.2k.172 o., MNL.9k.746 o.)

DÉL-KAROLINA SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az USA délkeleti részén, Észak-Karolina és Georgia államok között, az
Atlanti-óceán partján fekszik. Területe 80.400 km 2 • Lakosainak
száma 3,664.000 fő. Fővárosa Columbia. Az amerikai függetlenségi
háború idején 1778-81-ben hadszíntér volt. Elsőként fogadott el
önálló állami alkotmányt még 1776-ban. 1788.máius 23-án
nyolcadikként ratifikálta az USA alkotmányát.(MNL.1998.6k.444 o.)

HERCEG CHARLES JOSEPH LIGNE
+ 1814.DECEMBER 13.

* 1725.MÁJUS

23. -

Osztrák diplomata és tábornagy. Magatartásával és vitézségével
kitűnt a hétéves
háborúban. Később Szentpéterváron járt
diplomáciai követségben II.Katalin cárnőnél (ur.1762-1796L akinek
kegyeit megnyerve orosz tábornaggyá nevezte ki s a Kremlben nagy
birtokokat ajándékozott neki. 1789-ben részt vett Belgrád
ostromában. A francia háborúban nem volt ugyan vezető szerepe,
de 1808-ban tábornaggyá léptették elő. Rendkívül művelt és
szellemes ember volt.Jean-Jacques
Rousseauval (lásd VII.2.),
Francois-Marie de Voltaire-rel (lásd V.30.) és Nagy Frigyessel (lásd
1.24.) élénk levelezést folytatott. (Révai N1.12k.735 o.)

DOUGLAS FAIRBANKS *1883.MÁJUS 23. - +1939.DECEMBER 12.
Amerikai filmszínész. Eredeti neve Douglas Eitan Ulman. Egy
NewYork-i ügyvéd fia. Apja harmadik férje volt édesanyjának. A
Fairbanks nevet anyja első férje után vette fel. A Mine-i Colrado
iskolába járt, majd a Harvard egyetemen tanult. Tisztviselőként
dolgozott egy vas-árúházban. Egy brooadway-i színházban 1902-ben
debütált. Az amerikai némafilmek első igazi férfisztárja volt. 1907ben kötött első házasságából származó - 1915-ben született - fia
ugyancsak világhírűvé vált filmsztár lett. 1919-ben Charles Spencer
Chaplinnel (lásd XI1.25.), David Wark Griffithszel (lásd VI1.23.)
közösen alapították meg a Ur'lited Artists Filmgyártó Vállalatot. Az
I.világháború idején ismerkedett össze Mary Pickforddal (lásd V.28.),
akit 1920-ban vett feleségül és 13 évet éltek együtt. Mindkettőjük
kéz-és lábnyomát megörökítették Hollywood betonjában. Még Pickforddal együtt
alapította meg a híres Pickfair film vállalatot , majd a Motion Filmművészeti és
Filmtudományi Akadémiát, valamint az ahhoz kapcsolódó Filmakadémiai Díjprogramot.
A hangosfilmeknek is nagy sztárja volt, erőt, életkedvet sugárzó, akrobatikus mozgású
lénye különösen népszerűvé tette. Korán bekövetkezett haláláig 37 néma- és 12
hangosfilm megszületése kötődik nevéhez. Leghíresebb szerepének egyike a Bagdadi
tolvaj volt. A Garuman Kínai Színház előterében megörökített kéz- és lábnyoma,
valamint a 7020 Hollywood Boulevardon lévő Hollywood hírességei sétány teszi nevét
halhatatlanné. (MNL.7k.656 o.)

WILHELM FRANZ EXNER

1840.ÁPRILIS 9. - +1931.MÁJUS 23.

Osztrák mérnök. A bécsi Politechnikai Intézetben tanult. Először egy
középiskolában dolgozott, majd 1868-tól a mariabrunni főiskola
professzoraként integrálnia kellett azt a bécsi Agrár Egyetembe,
ahol később az általános mechanikai, technológiai és erdőmérnöki
kar professzora volt. Számos testület és intézmény munkájában
játszott jelentős szerepet. Tagja volt a Parlamentnek, a
Főrendiháznak, a Birodalmi Tanács első kamarájának. Igazgatója
volt az 1879-ben megalapftott Technologisches Gewerbemuseumnak (TGM). Tiszteletbeli elnöke volt a német Mérnök Egyesületnek
és a Tudományos Akadémiának, valamint tanácsadója a müncheni
Német Múzeumnak. Különleges szervező tehetség volt és kiemelkedő szolgálatokat
tett a szabadalmi törvénykezés, a technoógiai tapaszstalatok felhasználása, a
(Internet:http://www.
kereskedelem
támogatása
terén.
aeiou.at/aeiou,encyclop.e/
, tmw.ac.at./default.asp
)

Dr. RENÉ-NICOLA5
+1837.FEBRUÁR 3.

DUFRICHF DESGENETTES *1762.MÁJUS 23.

-

Francia orvos. Kórházi orvosként dolgozott,' amikor' I. Bonaparte
Napoleon (lásd V.S.) közel-keleti katonai' vállalkozásan'ak részeként
megindult aZ egyiptomi hadjárat. Mint 'annak leendő résztvevője,
1799-ben ,bubópestisből nyert gennyel dItatta be magát a betegség
elleni ellenállás megteremtése érdekébéh: 'Részt is vett a hadJáratban
orvos-tisztként'és a katonákat is oltással védte a bubópestis ellen. A
hadjáratban való részvétele mellett sokat dolgozott az' égyiptomi
népjólét érdekében. Többek között felolvasásokat tartott a kairói
Francia Intézetben a szembetegségekről, a 9yermekhalandóság
csökkentésének lehetőségeiről, stb. Tervet dolgozott 'ki az egyiptomi,
illetve kairói orvosképzés, kórház és gyógyszertár megalapítására.
Visszatérve hazájába, a Párizsi Orvostudományi Egyetem profésszora' volt. 1832-ben'
lett tagja a francia Nemzeti Orvostudományi Akadémiának. Nevét a párizsi Diadal-íven
is megörökítették az egyiptomi hadjáratban résztvevő 166' katona neve között:
(Internet: http://clendening.
kumc.edujdcj ..... ,sciences',fr. rriembres/in .:.::.:;
http:jwww.academiecaen-scabl.comj ..... )

MIHAIL ALEXANDROVICS SOLOHOV *190S.MÁJUS 24. +1984.FEBRUÁR 21.
Szovjet-orosz regényíró, elbeszélő. Parasztcsaládból származott és a
doni kozákok között nőtt fel. 1922-24-ben alkalmi munkából élt
Moszkvában, majd visszatért szülőföldjére. Csaknem valamennyi
írása korszakos jelentőségű. Első elbeszélés-kötete 1926-ban jelent
meg Idegen vér címmel. Ez a kötet egyben elővázlata nagyszabású
regény-folyamának a négy kötetes Csendes Don-nak, mely a
világirodalom
legolvasottabb
könyveinek egyike.
Ebben a
ragényében az orosz történelem 1912-1922 közötti szakasza
elevenedik meg egy, akozákság hagyományaihoz ragaszkodó
család felbomlásának történetében. A tolsztoji hagyomány követője,
J1<l~""'"~'''''''''"''''''""
regényeiben - amelyek a polgárháború és a világháború eseményeit
MA.W••or..
0011984
a kozákság sorsában ábrázolják - monumentális képek váltakoznak
a mindennapi élet jeleneteivel. 1930-1960 között írta az Új barázdát szánt az eke,
melynek folytatása a Feltört ugar című munkája. 1941-ben haditudósító volt. 194344-ben a Pravda és a Krasznaja zvezda hasábjain klezdte közölni Akik a hazáért
harcoiltak című regényét. Az emberi sors című kisregénye a háborút, a német
hadigoságot méltósággal túlélők könyve. Az irodalmi Nobel-díjat 1965-ben kapta
"azért az erőért és művészi lelkiismeretességért, amellyel a szerző a Don-vidékről
szóló eposzában az orosz nép életének egyik történelmi fázisát leírta". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.724 o., MNL.16k.146 o.)

ALEKSZEJ KONDRATYEVICS SZAVRASZOV *1830.MÁJUS 24. +1897.0KTÓBER 8.
Orosz

festő.

Az orosz tájképfestészet
alakja.
A Vándorkiállítási
Társaság egyik alapító tagja volt. Moszkvai
művészeti iskolában tanult, és ugyanott
tanított 1857-1882 között. Korai művein a
természet romantikus fényhatásait vitte
vászonra.
Később
beható
természettanulmányok után alkotta meg fő
művét 1871-ben, a Viszatértek a varjak
címme. Gyakori témái közé tartoztak a
szélesen elterülő tavak, folyók, vízlepte utak. Ez jelenik meg A Vo/ga áradása
Jarosz/vlná/ és az Országút ícmű képein.melyeknek egyszerű lírai motívumai az orosz
föld szimbólumává váltak. Késői művein stílusa eljutott a plein air festéshez is.
(Műv.L.1968,4k,411 o., MNL.16k.538 o.)
kiemelkedő

ION VLAD *1920.MÁJUS 24. Román szobrász. Állami díjas. A bukaresti akadémián tanult
Cornelius Medreánál. (lásd III.8.). 1944 óta állít ki. Főként
portrébüsztöket és domborműveket készít. (Műv.L.1968,4k.705 o.)

DUKE ELLINGTON *1899.ÁPRILIS 29. - +1974.MÁJUS 24.
Afroamerikai jazzkomponista, zenekarvezető és zongorista. Eredeti
neve Edward Kennedy Ellington volt. A brooklyni Pratt Intézetben
1917-ben fejezte be zenei tanulmányait. 1923-ban New Yorkban már
saját kvintettjével lépett fel. 1926-ban hozta létre később világhírűvé
vált zenekarát. Dalai az egész világon népszerűvé váltak. Közismert
big band kompozíciói a nagyzenekari jazz különböző lehetőségeit
tárták fel, s egyben néhány fontos irányzat úttörői voltak. Az
együttes zongorista-hangszerelője Billy Strayhorn, altszaxofonos
Johnny Hodges, trombitás Cootie Williams, klarinétos Jimmy Hamilton
és törzstagja Harry Howell Carney (*1910-+1974) volt. Big bandjével
számos nagyszabású turnén vett részt, számos kitüntetésben részesült, és több egyetem díszdoktorává választotta. Mintegy 2.000 kompozíciója közül
több a standard jazz-repertoár része lett. Színpadi és filmzenét, valamint nagyobb
lélegzetű zenekari szviteket is írt. (Brockhaus:Zenei L.1983.1k.505 o., MNL.7k.239 o.)

LILLIAN MOLLER GILBRETH *1878.MÁJUS 24. - +1972.JANUÁR 2.
Amerikai közgazdász. 22 éves korában irodalomtudományi diplomát
szerzett.
1904-ben ment férjhez
Frank Gilbrethhez,
aki
a
munkateljesítmények iránt érdeklődött. Férjével együtt Tanácsadó
Irodát nyitottak, ahol férje 1924-ben bekövetkezett haláláig együtt
dolgoztak. Együtt kezdték tanulmányozni a vezetés-tudomány
irányelveit, az ipari termelés növelésének módozatait, a termelékenység
növelésének lehetőségeit, stb. 1915-ben a vezetéstudomány pszihológiájáról írt disszertációt, amellyel doktorátust szerzett. 1926-ban első női tagja lett a
Gépészmérnökök Amerikai Szövetségének. 1935-ben az első női vezetéstudományprofesszora lett. Különböző cégeknél tanácsdóként működött, többek között a
háztartási gépek tervezésének fejlesztése terén. Professzori munkáját 80 éves koráig
végezte, miközben előadásokat tartott és publikációkat adott ki a vezetéstudomány
kérdéseiről.
(Internet: http://en.wikipedia.org/wikijLillian
,
sdsc.edul
ScienceWomen
)
LillianM. i1breth

JAROSLAW DABROWSKI *1836. - +1871.MÁJUS 24.
Lengyel forradalmár. 1859-61 között Péterváron végzett
katonai akadémiát, ahol az orosz forradalmi demokratákkal
került kapcsolatba. 1860-61-ben Garibaldival (lásd VI.2.)
együtt harcolt Nápolyban. Később részt vett az 1863-64-es
orosz fennhatóság elleni lengyel felkelés előkészítésében. A
cári hatóságok fogságába került, de 1865-ben megszökött
és Franciaországba emigrált. Ott a baloldali lengyel emigráns csoport egyik vezetője lett. Együttérezvén a munkásmozgalommal, 1871-ben
azonnal csatlakozott a párizsi kommün höz, és május 9-én az összes fegyveres erők
főparancsnoka lett. A harcok során vesztette életét. (Új Magy.L.1960.2k.5 o.)
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MIHAIL SISMAN

*?

-

+ 1330.

Bolgár cár. A második Bolgár Birodalom utolsó
uralkodói voltak a Sisman fejedelmi család tagjai. Az
első Sisman uralkodó volt Mihail Sisman. Uralkodása
idején 1323-30-ig - 1328-ig is - háborúskodásban élt a
bizánciakkal.
A kapcsolat rendezése
érdekében
feleségül vette II.Andronikosz bizánci császár (ur.12821328) unokájának, III.Andronikosz bizánci császsár
(ur.1328-1341) leányát. Nyughatatlan természete miatt
összepaktált II.Andronikosszal, majd átpártolt unokájához III.Andronikoszhoz. Miután III.Andronikosz jól ismerte politikai manővereit,
1328.május 24-én harcosaival lerohanta Carigrádnál és le is verte Sisman seregét.
III.Andronikosz csapatai győzelmesen vonulhattak be a városba. (Bolgár történelmi L.,
MNL.16k.106 o.)

MALCOLM

scon

CARPENTER

*1925.MÁJUS 1. -

Amerikai űrrepülő. 1949-ben repülésmérnöki diplomát szerzett.
1949-ben - pilótaként - az USA haditengerészetének tagja lett.
1951. áprilisában lett tengerészeti pilóta. A koreai háború idején
az elleséges tengeralattjárókkal szembeni őrjáratokban, légi felderítésekben és vadászrepülésekben
vett részt. Később a haditengerészet
kísérleti repülési központja elektronikus
részlegének meg bízottja volt. 1959-ben
egyike lett az első hét asztronautának.
1962 május 24-én háromszor
repülte körbe a földet. 1967-ben
kilépett a NASA kötelékéből. 2003-ban
könyvet
írt
űrhajósélményeiről
A
Mercury asztronautájának rendkívüli
utazása címmel. (A XX.sz.Krónik.908 o., Internet:http://hu.wikipedia. org/wiki/
Scott
, www.scifi.hu/modules .php?name
)
lESKOSLOVENSKO

CARLO DOlCI *1616.MÁJUS 25. - +1686.JANUÁR 17.
Olasz festő. A firenzei Jacoipo Vignali (*1592-+ 1664) tanítványa
volt. Önmagát ismétlő, áhítatos kifejezésű, símán festett, édeskés,
félalakos képei miatt korának népszerű festője volt. Elsősorban
szenteket, madonnákat ábrázoló képeivel, mint pl. Magdolna, Szent
Ágnes, Az Orgonán játszó Cecília és Salome Szent János fejével
című képeivel nyerte meg a közönség tetszését. Kék lepelbe
burkolt, fájdalmas tekintetű, sokszor érzelgős Máriái és Ecce homói
művészetének legismertebb darabjai. Vallásos tárgyú képei mellett
kiváló portrékat is festett. (Műv.L.1965.1k.550 o.)

JAN LAVOSLAV BEllA *1843.SZEPTEMBER 4. - +1936.MÁJUS 25.
Szlovák zeneszerző. Papnak készült, ezért a gimnázium elvégzése után teológiai
tanulmányokat folytatott Bécsben.
Egyidejűleg
az egyházi
muzsikával is
megismerkedett. 1863-ban a Pasmaneum növendékpapja lett és vezényelte a
Pasmaneum Kórust. 1869-ben visszatért Szlovákiába, ahol Besztercebányán
lelkészként szolgált, de még abban az évben kilépett a papi rendből. Ettől kezdve a
zenei pályát tekintette hivatásának. 1881-ig Körmöcbányán volt városi karmester, zeneigazgató és zenei eseményeket szervezett. Nagyszebenben kántor,
tanár és a zeneegyesület igazgatója volt. Az I. világháború után
Bécsbe költözött ahol 1928-ig élt. Ekkor visszatért hazájába és
Pozsonyban telepedett le. Nagy tekintélyt szerzett nagynevű
kortársai: Johannes Brahms (lásd IV.3.), Hans Guido von
Bülow(*1830-+ 1894), Joachim József (*1831-+ 1907), Hans von
Dohnányi Ernő (*1877-+1960) stb körében mind karmesterként,
mind zeneszerzőként. Legjelentősebb művei misék és egyéb egyházzenei kompozíciók. Egyházi ihletésű motettái, kórusművei és világi szerzeményei
egyaránt gyakorta voltak műsoron. Befogadta a kor progresszív zenei irányzatait, a
német neoromanticizmust csakúgy, mint a smetanai naturalizmust. (Brockhaus:Zenei
L.1983.1k.170
o.,
Szabolcsi
Bence-Tóth
Aladár
Zenei
Lexikon,
Internet: http:/jwww.bach-cantatas.com/Lib/...• britannica.com/eb/topic-101049 ....... ,)

JAKOB BURCKHARDT *1818.MÁJUS 25. - +1897.AUGUSZTUS 8.
Svájci történész, művészettörténész. 1839-től Berlinben, majd
Bonnban teológiát, történelmet, művészettörténetet és filológiát
tanult. 1843-ban doktorált. A baseli egyetem tanára 1844-től, a
zürichi, majd a baseli egyetem professzora 1893-ig. Az 1850-es
években tett itáliai látogatása, érdeklődését a klasszikus ókori, majd
reneszánsz kultúra felé irányította. A reneszánszról írt két munkája A reneszánsz Itáliában és Görög kultúrtörténet - a kultúrtörténetírás
kiemelkedő alkotásainak számít. Kultúr- és művészettörténeti művei
rendkívül erős hatást gyakoroltak a későbbi történetírásra. A szellemtörténet egyik megalapozójának tartják. Jó néhány műve csak halála után jelent meg.
(Révai N1.4k.113 o., MNL.4k.769 o.)

JOSZIP BROZ TITO *1892.MÁJUS 25. - +1980.MÁJUS 4.
Horvát nemzetisgű jugoszláv államférfi. Eredeti foglalkozása
lakatos volt. Kora ifjúsága óta részt vett a munkásmozgalomban.
Az
I.világháború
idején
az
Osztrák-Magyar
Monarchia
katonája ként esett orosz fogságba, ott ismerkedett meg a
kommunita eszmékkel és részt vett a polgárháborúharcaiban.
1920-tól a Jugoszláv Kommunista Párt tagja volt, 1937-től
főtitkára.
1928-ban letartóztatták, ötév börtönre ítélték.
Szabadulása
után Bécsbe emigrált. 1935-36-ban aKomintern
!'011.C(
50
apparátusában dolgozott. 1936-ban a Nemzetközi Brigádok
nll
szervezője
a
spanyol
köztársaságiak
oldalán
harcolók
""".t....""
ur
támogatására. 1936 végén tért haza. 1937-től a Kommuinista
párt főtitkára, 1966-tól elnöke lett. A német megszállók elleni
küzdelem vezetője volt. A II.világháború során - a német megszállás után - partizán mozgalmat szervezett és egyszerre harcolt a német megszállók
és a németek zsoldjában álló Nedics-kormány és a Draza Mihajlovic-féle csetnik
mozgalom ellen.
1945-53 között a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság
14-től
haláláig
köztársasági
elnöke.
miniszterelnöke,
majd
1953.január
1945.márciusban többpárti ideiglenes kormányt alakított, de még az év végére
ellehetetlenítette a polgári pártok működését. Politikai ellenfeleivel könyörtelen ül leREP1IIUCOFIIAG
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számolt a háború utáni években. 1948-ban Jugoszlávia önállóságának megőrzése
érdekében, szakított a Szovjetunióval és önigazgatáson alapuló sajátos szocializmus
felépítésével próbálkozott. Egy demokratikus kommunizmus eszméjét tűzte zászlajára,
s ez modellül szolgálhat a későbbi kommunista különutakhoz. Bevezette a
munkásigazgatást, az üzemek széleskörű döntési jogot kaptak. Az államnak
mindenekelőtt az a feladat jutott, hogy őrizze a szociális vívmányokat. Nyitott
kultúrpolitika, a külpolitikában pedig az el nem kötelezettség volt az elvi állásfoglalkás,
dacára annak, hogy 1955-ben helyreálltak a kapcsolatok a szovjet vezetésseI.
Támogatta a horvát, szlovén tagköztársaságok és autonóm tartományok önállóságát
megnövelő 1974-es alkotmányt. Közeledett a nyugati demokráciákhoz és az USA-hoz,
amelytől gazdasági támogatást is kapott. bár kapcsolataiban továbbra is az el nem
kötelezettség politikája volt az irányadó. (Larousse 1994.3k.892 o.,Ormos
M. :Világtörténet 1988.3k. XX.Század Kr., Az emberiség kr., MNL.17k.516 o.)

CASTELAR y RIPOLL * 1832.5ZEPTEMBER 17. + 1899. MÁJUS 25.

EMILIO

Spanyol író és politikus. Filozófiát és történelmet tanult Madridban.
1858-66 között egyetemi tanár volt. Részt vett az 1866-os felkelésben,
s ennek leverése után Franciaországba menekült. Ezt követően is
részese volt hazája poltikai mozgalmainak, annak ellenére, hogy jobban
vonzódott az irodalom felé. Korának leghíresebb szónoka volt, és
elragadó képességgel hírdette republikánus eszméit, ezért állásából
elbocsátották. 1873-ban, I.Amadeus spanyol király (ur.187D-1873)
lemondása után az első Spanyol Köztársaság negyedik, egyben az utolsó miniszterelnöke volt 1873.szeptembertől 1874.januárig. A restauráció után mint
liberális politiklus és történész működött. 1893-ban visszavonult a politikától és mint
író és publicista előkelö helyet foglalt el a spanyol irodalomban. Nagy műveltségű,
termékeny író és történész volt. Föbb művei: A művészet, vallás és természet
Olaszországban, Lord Byron élete, Egy szív története, Fra Filippo Lippi, A római
műveltség és a klasszikus művészet stb. 19D8-ban Madridban szobrot emeltek
emlékére. (Révai N1.4k.314 o., MNL.5k.157 o.)

ARGENTIN KÖZTÁRSASÁG NEMZETI ÜNNEPE
Argentina
1776-tól
a megalakuló
La
Plata-i
alkirálysághoz tartozott. Annak hírére, hogya franciák
elfoglalták Sevillát, lalO.május 25-én Buenos
Airesben zendülés tör ki, melynek során egy nemzeti
junta ragadta magához a hatalmat, melynek elnöke
Cornelio de Saavedra lett és elmozdította La Plata
spanyol alkirályát, megfosztva trónjától. LatinAmerika spanyol gyarmatain már 18D8-tól kezdve
jelentkeztek felkelések és függetlenségi törekvések.
Argentína függetlenségét 1816-ban kiáltották ugyan
ki, de a latinamerikai függetlenségi háború kezdetét - 181D.május 25. - tartják az
ország nemzeti ünnepeként. (Az emberiség Kr.1994.,Larousse 1991.1k.153 o.,
MNL.2k.351 o.)

JOHANN NEPOMUK NESTROY *1801.DECEMBER 7. - +1862.MÁJUS
25.
Osztrák drámaíró, SZInesz, színigazgató. Jogi tamulmányokba
kezdett, de hamarosan a színészetet választotta. 21 éves korában
a Bécsi Opera Varázsfuvola előadásán a Sarastrót énekelte, majd
karakterszínész lett Amsterdamban, Brüsszelben és Grazban.
1831-től a Theater an der Wien tagja, 1854-től igazgatója.
Szatírikus, parodisztikus műveket írt és játszott. Vígjátékai a bécsi
népszínmű csúcsát és lezárását is jelentik. Ezek voltk: Földszint és
első emelet, Majom és vőlegény, A talizmán, Színművek című
művei. A rögtönzésnek is helyt adó népi bohózatot irodalmi nívóra
emelte. Darabjai közül a Lumpáciusz Vagabundusz, a rossz szellem
avagy a három mákvírág és a Szabadság Mucsán című darabjai
aratták
a legnagyobb
sikert.
Műveire
elmélyült jellemábrázolás,
kiváló
színpadtechnikai ismeretek és szatíri kl us hang jellemző. Szinészként is nagy sikerei
voltak. 1837-ben és 1846-ban vendégszerepelt a pesti és budai német színházban.
(Szinházi Kis1.1969.317 o., Larousse 1994.3k.75 o., Ir.KisencikI.1976.2k.119 o.,
MNL.13k.734 o.)

I. MIESZKO *922 KÖRŰL - +992.MÁJUS 25.
Lengyel herceg, a Piast-dinasztia alapítója. Piast Ziemomysf fia, aki az
nevezetes Piast, aki Lengyelország történelmének első fejedelme
(ur.960j962-992). Közép-Európa északi részén fekvő Lengyelország
• területe a Kr.e. IlLévezredben már lakott terület volt. Az időszámítás
.' utáni I-II-században kerültek kapcsolatba a rómaiakkal. Majd az V-VIszázadban telepedtek itt le az első szláv népcsoportok az Odera és az
Elba mentén. 966-ban LMieszko fejedelem alapította meg a lengyel
államot, amikor egyesítette a lengyel fejedelemségeket és feleségül
vette Boleszláv cseh fejedelem (ur. 929 v.935-967 v.972) lányát
Dobravát és ez alkalommal megkeresztelkedett, megelőzve az
erőszakos német térítést, és a népét is áttérítette. Házassága a csehekkel való kibkülést, állam- és egyházszervezési elveik átvételét jelentette. Uralmát
kiterjesztette Sziléziára, az Odera torkolatvidékére egészen a Baltikumig.
Megalapította az első püspökséget Poznanban és lerakta a közigazgatás alapjait
Lengyelországban. (MNL.13k.112 o., Larousse 2k.669,922 o.)
első

PHILLIP CHARLES HABIB
25.

*1920.FEBRUÁR 25. - +1992.MÁJUS

Amerikai

diplomata.
Egy
libanoni
származású
fia,
aki
1942-ben
fejezte
be
tanulmányait az idahoi egyetemen. Ezt követően 1946-ig
katonai szolgálatot teljesített, és századosi rangig
emelkedett. 1949-ben belépett az Egyesület Államok
legfontosabb diplomáciai testületébe, a Foreign Servic-be.
1951-től
1955-ig
Új-Zélandon
követként dolgozott,
miközben - 1952-ben - doktori diplomát szerzett a californiélelmiszerkereskedő

ai Berkeley Egyetemen. 1958-tól - csaknem folyamatosan - Trinidadben, Koreában,
vett
a
vietnámi
Vietnamban
is
követként
dolgozott.
1968-ban
részt
béketárgyalásokon. 1971-től 1977-ig különféle diplomáciai részlegekben bízták meg
feladatokkal. 1978-ban - Jimmy Carter elnöksége idején (1977-81) - elérte, hogy
Anwar Szadat egyiptomi elnök (lásd X.6.) és Menahem Begin izraeli miniszterelnök
(lásd VII1.16.) 1979-ben aláírják az egyiptomi-izraeli békeegyezményt 1981-ben
Ronaid Reagan (lásd 11.6.) különleges közép-keleti követté nevezte ki. Az 1982-es
izraeli-libanoni háború során részt vett a tűzszüneti tárgyalásokban, melyeknek
eredményeként a palesztinok kivonultak Libanonból. Hasonló feladata volt 1986-ban a
Fülöpszigeti válság idején, amikor elérte Ferdinand Markos elnök (lásd IX.ll.)
lemondását. Tevékeny része volt 1986-87-ben a Közép-Amerikai gazdasági
válsághelyzetek megoldásában is. (Internet:- http://www.britannica.com/eb/article9000864/Philip-Charles-Habib,
www.Zghartauae.com/libanese
.
www.wikipedia.org/wiki/United States
, namebase.org/main3/
)

GUSTAV HOLST

*1874.5ZEPTEMBER 21. - +1934.MÁJUS 25.

Angol
zeneszerző.
Skandináv
és
német származású
zenészcsaládban nőtt fel. Gyermekkorában édesapja tanította
orgonálni. Fia pedig Imogen Holst zeneszerző és karamester a
londoni Királyi Konzervatórium növendéke, majd zenekari
harsonása, később - 1919-től 1923-ig - zeneszerzés- tanára
volt. Mindezek mellett, 1905-től a readingi egyetem és a Szent
Pál
Leányiskola
zeneigazgatója.
Mindkét
pozíciójában
nyugdijba vonulásáig maradt. Utóbbi állomáshelyén szerezte
az amatőr zenekarok által is előad ható, népszerű Szent Pál
5zvitjét. Utazásai során Spanyolországban keltették fel az érdeklődését a csillagászat
iránt. Ennek hatására írta később A bolygók című zenekari 5zvitjét 1914-16-ban,
melynek hatalmas sikere őt magát is meglepte. Munkásságára hatással volt Joseph
Maurice Ravel (*1875-+1937), H.E.Grieg (lásd IXA.), Richard Strauss (lásd VI. 11.) és
diáktársa R.Vaughan Williams (lásd X.12.). Ennek ellenére zenéje egészen egyedi,
hindu spiritizmusból és angol nép dallamokból táplálkozik. Fesztelen ütemezése és
visszatérő melódiái teszik jellegzetessé. Csaknem 200 katalogizált művet, köztük
zenekari szviteket, operákat, baletteket, verseny- és kórusműveket, valamind dalokat
írt. (Brockhaus:Zenei L.2k.187 o., Internet:http://hu.wikipedia.org/wsikijGustav...... )

LOUIS FÉLIX MARIE FRANCOIS FRANCHET D'ESPEREY
*1856.MÁJUS 25. - +1942.JÚLIUS 3.
Francia marsall. A mai Algéria területén született,
Franciaországban tanult, 1876-ban diplomázott. A Francia
Indokínában szolgált, részt vett az 1900-as boxer-lázadás
elleni harcokban. Az I. világháború előtt Marokkóban szolgált.
1914-ben az I.hadtest parancsnokaként rövid időre
feltartóztatta a németek Párizs elleni támadását. Ezután az
ötödik hadsereg vezetését bízták rá. Visszafoglalta Reims
az
északi
városát.
1915-ben
a
keleti,
1917-ben
hadseregcsoport élén állt. 1918-ban átvette a Macedóniában

állomásozó erők főparancsnokságát, szeptemberben vereséget mért a
bolgárokra. 1918.novemberében gróf Károlyi Mihály magyar politikus
(lásd IlIA.) tárgyaló partnere volt Belgrádban, hogy kedvező
fegyverszüneti konvenció jöhessen létre Franciaországgal. Ez olyan
elképzelés jegyében született, miszerint francia csapatok megszállják
Budapestet és az országot bevonják a francia vezetéssel kialakítandó
új közép-európai, demokratikus, német-ellenes és antibolsevista
szövetségi rendszerbe. De a szükséges csapatok hiánya és a többi
antant-szövetséges ellenzése miatt az egész terv lehetetlenné vált.
Háborús sikerei folytán az angoloktól a IIDesperate Frankie" - Elszánt
francia - jelzőt kapta. 1921-ben marsallá léptették elő, és a
szerbektől megkapta a legmagasabb angliai katonai ranggal egyenértékü "Vojvoda" rangot. 1930. november l-én Franciaország képviselője volt Haile
Selassie etióp császár (lásd VII.23.) koronázási ünnepségén. 1934-ben az Akadémia
(A
XX.század
Kr.1994.,
Internet:http://en.wikipedia.
tagjává
választották
org/wiki/Louis Franchet.. , www.bibl.u-szeged.hu
)

PHILIPPE
DE
CHAMPAIGNE
+1674.AUGUSZTUS 12.

*1602.MÁJUS

26.

Flamand származasu francia festő. Antwerpenben és
Párizsban tanult. Élete javát Párizsban töltötte. A klasszicista
stílus követője. 1625-től udvari festőként számos megbízást
kapott. Nicolas Pousinnel (*1594-+1665) együtt fiatalon
kapott megbízást a Luxemburg-palota Medici-termének
kifestésére. Hat nagy vásznat készített a karmeliták Szent
Jakab utcai rendházának. Richelieu francia bíboros (lásd
XII.4.) számára festette a Sorbonne-templom kupolfreskóját.
Jelentősek
portréi,
melyeken jól érvényesül
hűvős
objektivitása, száraz realizmusa. Tompa színezéséért
kárpótol jellemző ereje. Önarcképén N.Poussin önarcképének
hatása érezhető. A párizsi Királyi Festészeti és Szobrászati
Akadémia egyik alapítója vollt. (Műv.L.1965.1k.400 o.,
MNL.5k.280 o.)

ROBERT TAlT McKENZIE *1867.MÁJUS 26. - +1938.ÁPRILIS 28.
Kanadai orvos és szobrász. 1892-ben
szerzett orvosi diplomát a montreáli
egyetemen, ahol a testnevelés orvosi
vezetője és az anatomia demonstrátora
fett.
1904-ben
a
pennsylvaniai
egyetemen is a testnevelés orvosigazgatójává nevezték ki. Ezt a posztot
1930-ig töltötte be. Az anatómia oktatása
vezette a szobrászat irányába. Már 1902ben elkészített egy négy darabból álló
bronz-fej sorozatot. Első modelljeit is az
egyetem atléta-növendékeiből válogatta.
Mellszobrokat, szobrokat és plaketteket
készített. Nagyszabású alkotása a stockholmi Olimpiai Stadion falát díszítő Az
erőfeszítés öröme c. reliefje, amelyért a Svéd Király 1912-ben különleges olimpiai
aranyéremmel tüntette ki. Az I. világháború során a királyi hadsereg különleges orvosi
alakulatának főhadnagya, majd őrnagyaként szolgált. Főbb művei: Benjámin Franklin
szobra a pennsylvániai egyetemen, Győzelmi elmlékmű Cambridgeben. Ismertek
sportolókat ábrázoló szobrai is. Készített érmeket, melyekkel a különféle szakterületen
kiváló
teljesítményt
felmutatókat
jutalmaznak.
(Műv.L.1967.3k.274
o.,
Internet: http://en.wikipedia.org.;wiki/R.Tait
, www.bronze-gallery.com/scu lotors/
item
)

RAHEL VARNHAGEN VON ENSE *1771.MÁJUS 26. +1833.MÁRCIUS 7.
Német írónő. Családi nevén Rahel Levin. Zsidó kereskedő család
leánya. Tagja volt a híres Berlini Szalonnak, melynek írodalmárok,
filozófusok és egyéb művészek voltak tagjai. 1814-ben férjhez ment.
Érdekes kultúrtörténeti levelei és feljegyzései 1833-ban jelentek meg
Rahel, ein Buch des Andenkens fűr ihre Freunde címmel. Írói
nőmozgalom
egyik előharcosa volt.
munkássága
mellet a
(Meyers:Handbuch 1964.833 o.)

MAGYAR SZOVJET KŐZŐS ŰRREPÜLÉS
1980.május

~n'erhozmo§z

.

26-án 20 óra 20

.

perckor startolt a
Szojuz-36 űrhajó
fedélzetén
a
magyar-szovjet
űrrepülő-pár: Farkas Bertalan (lásd
VIII.2.) és Valeríj
Kubaszov. Farkas
Bertalan az első magyar ember, aki az
Interkozmosz-program keretében az űrben
járt. Nyolc napot töltött a világűrben. Az
űrhajós-páros
a
következő
napon
összekapcsolódott a Szaljut-6 - Szojuz-35
komplexummal
és
átszálltak.
A
kutatómunka ekkor kezdődött, melynek
keretében az Interferon-I orvosbiológiai
N
ul
műszerrel végeztek kísérleteket, majd a
1980.
"'AlUS 26.
Központi Fizikai Kutató Intézet által
kifejlesztett Pille nevű sugárzásmérővel
mérték az emberi testet ért sugárterhelést,
és a Balaton nevű - szintén magyar fejlesztésű - műszerrel saját szellemi munkavégző képességük és kedélyállapotuk
változását vizsgálták. 1980.június 3-án az űrrepúlő-pár sikeresen visszatért a Földre.
(A XX.század Kr.1994., Bélyegvilág 2005/7-8., Temafila 2005.11.)
...

j

HANS GEORG NAGELI *1773.MÁJUS 26. - +1836.DECEMBER 26.
Svájci zenepedagógus, zeneszerző és zeneműkiadó. 1790-ben nyitott
Zürichben zeneműkereskedést. 1805 tavaszán megalapította a zürichi
énektanodát. Énekeskönyveivel, írásaival is a zenei nevelés ügyét
szolgálta. 1815-től iskolai énektanár volt, majd 1819-ben új üzlettel,
kiadót alapított. 1826-tól énekegyesületeket hozott létre. Pedagógiai
nézetei Svájcon kívül is erős visszhangra találtak. Zeneszerzőként
Magyarországon is ismerték. Egyik dala - Freut euch des Lebens először Pálóczi Horváth Ádám népdalgyűjt (*1760-+1820) 1813-as
kottás kéziratos gyűjteményében található (Brockhaus:Zenei L.2k.604
o., MNL.13k.444 o.)

JOHN JOOSEPH MOLESWORTH OXLEY
+ 1828 MÁJUS 26.

*1783. VAGY 1785. -

Angol földmérő mérnök, felfedező. Nagyon fiatalon - 1799-ben
belépett a haditengerészetbe és rövid idő után a mai nevén
Tasmaniába vezényelték. Angliába való visszatérése után,
1812-ben Új Dél-Wels főtérképészének nevezték ki. 1817-ben
, csatlakozott Richard Cunningham botanikus (*1793-+ 1835)
Ausztráliába tartó expedíciójához a Lachlan és Maquarie
folyóknál. 1823-ban a Mermaid folyón észak felé hajózott és
1824-ben felfedezte a Port Curtis és a Moreton Bay folyókat, amelyeket később Brisbane folyóknak nevezett el - beleértve a folyók 100 km területű
régióját -. Javaslatára a terület kormányzója a Moreton folyó vidékén fegyenctelepet
létesített. Itt fejlődött ki később Brisbane városa. Hátralévő éveiben Sidneyben élt és
üzletszerűen díjnyertes juhok tenyésztésével foglalkozott. Jól jövedelmező üzletének
hasznából nagylelkűen támogatta az árvaházak fenntartását és ellátását.
(Internet: http://www.asap.inimelb.edu.au/
,
eurekatimes. net.j1802.,
kidcyber.com.auj ..... )
I

I

AKSELI VALDEMAR GALLÉN - KALLELA
+1931.MÁRCIUS 7.

*1865.MÁJUS 26. -

Finn festő, iparmuvesz. Eredeti neve Axel Gallén. Párizsban a Julian
Akadémián Adolphe William Bouguereau (*1825-+ 1905) és R.Fleury
növendékeként tanult. Korai naturalista képei - Öregasszony
macskával, Déli pihenő, Kisfiú varjú val, Elhagyottan - Jules BastienLepage (*1848-+1884) hatását tükrözik. Az 1890-es évektől
művészete érlelődött, kevés színt használt, stilizáita monumentális
emberalakjait, a finnországi szecesszió vonulatát képviselte. Témája
csaknem kizárólag a finn népi mondakör volt, mítikus hősökké
eszményítve. Ilyen pl. A dühöngő Kullervo, A Sampo védelmezői című
képei. Készített kőrajzokat, fametszeteket, rézkarcokat és népművé
szeti elemek felhasználásával tervezett bútort, szőnyeget, hímzést, plakátot,
könyvborítót. Kitűnt portréfestészetével is. (Műv.L.2k.179 o., MNL.8k.445 o.)

AL - DZSAZÁIRI ABDEL KÁDER *1808.SZEPTEMBER 6 .. +1883.MÁJUS 26.
Algériai hadvezér és nemzeti hős, arab emír. Uralkodott 1832-től
1847-ig. 1826-tól a török uralom ellen harcolt. Franciaország algériai
gyarmatosító háborúja idején - 1830-47 között - ő irányította a
fegyveres nemzeti ellenállást, a franciák ellen dzsihádot azaz szent
háborút hírdetett. A két fél küzdelme változó szerencsével folyt.
1834-ben és 1837-ben békét kötött a franciákkal, akik elismerték
Maszkara emirátusát. Az emirátus ellen 1847-ben indított harcban
azonban a túlerővel szemben Abdel Káder alul maradt. A franciák
előbb Franciaországba internálták, majd Algírban tartották házi
őrizetben. 1855-től haláláig Damaszkuszban élt. III.Napoleon (ur.
1852-1870) nyugdíjat folyósított neki, sőt a Francia becsületrenddel is kitüntette,
miután Damaszkuszban fellépett az ott élő kertesztények védelmében. 1966-ban földi
maradványait Szíriából szülőhazájába szá lIítottá k, ahol a nemzeti függetlenség
kiemelkedő vezetőjeként kijáró tisztelet övezi az emlékét. (Larousse 1991.1k.13 o.,
MNL.lk.28 o.)

FRANTI5EK PALACKY

*1798.JÚNIUS 14. - +1876.MÁJUS 26.

És
BÁRÓ FRANTI5EK LADISLAV RIEGER *1818.DECEMBER 10. 1903.MÁRCIUS 3.
F.PalackY cseh politikus és történész. Bécsi egyetemi tanulmányai befejeztével 1823ban a Sternberg grófi család levéltárosa lett. 1831-ben nevezték ki Csehország
hívatalos történetírójává. Fő műve az 5 kötetes Geschichte von Böhmen, mely előbb
német majd cseh nyelven jelent meg. A mű Csehország 1526-ig terjedő töténelmének
első, tudományos kritikával megírt összefoglalása. A politikai életbe az 1848-as
forradalmak idején, a cseh nemzeti liberálisokhoz csatlakozva kapcsolódott be. A
prágai pánszláv kongresszus elnökeként harcolt Csehország autonómiájáért, egy olyan
osztrák császárságon belül, amelyben a szlávok, az osztrákok és magyarok mellett
vezető szerepet játszanának. Az 185D-es években visszavonult a politikától. 1861-től
1875-ig a Birodalmi Tanács felsőházának tagjaként és a cseh tartományi gyűlés képViselőjeként a cseh nemzet egyenjogúságáért, a birodalom föderatív
átrendezéséért fellépő ócsehek jcseh politikai irányzat és pártj
vezetője volt. A Magyar Tudományos Akadémiának volt 1834-től
külső tagja.
F.L.Rieger cseh politikus. A prágai egyetemen jogot tanut. 1841-től
F.PalackY veje. 1848-49-ben - apósa mellett - a nemzeti liberálisok
meghatározó személyisége lett. 1861-ben részt vett az első cseh
nyelvű általános eciklopédia kiadásában és az első cseh napilap a
Narodní listY megalapításában. 1861-től az ócseh Nemzeti párt egyik vezéralakja lett. A cseh alkotmány helyreállítására tett kísérletek kudarca után a
törvényhozás bojkottjának fő szorgalmazója volt. 1897-től volt tagja az Urak Házának.
(Larousse 3k.235 o., MNL.14k.429 o., 15k.491 o.)

LOUISE WEISS *1893. - +1983.MÁJUS 26.
Francia újságírónő. Párizsban nőtt fel öt testvérével együtt.
Valamennyien tovább tanultak az alapképzésük után. Louise
középiskolai tanári diplomát szerzett az Oxford Egyetemen. 1914-től a
háború alatt egészségügyi szolgálatot látott el, nővér volt, majd egy
kórház alapításában vállalalt vezető szerepet. 1918-ban a L"Europe
Nouvelle magazin kiadója volt 1934-ig. 1935-ben a II.világháború
kezdetétől a nők választójogáért harcolt. A háború alatt aktív tagja volt
a francia ellenállási mozgalomnak és főszerkesztője volt 1942-44-ben a
titokban megjelenő Nouvelle Républicque című magazinnak. 1945-ben
társalapítója volt a háború-kutatással foglalkozó Polemology-ai
intézetnek. A háború után sokat utazott, járt a Közel-Keleten, Japánban, Kínában, Afrikában Madagaszkár-szigetén, Alaszkában, Indiában stb. Utazásairól
dokumentumfilm készült és megírta utazásairól részletes beszámolóit is. 1979-ben az
Európai
Parlament
tagja
lett.
(Internet:translate.googleusercontent.comj
translate_c?hl=hu&sl=en&ju=
)

MARIANA PINEDA DE Y MUNOZ
+1831.MÁJUS 26.

*18D4.5ZEPTEMBER 1. -

Spanyol nemzeti hősnő. Nagyon fiatalon ment férjhez 1818-ban Valter Manuel Peralta
nevű liberális katonatiszthez. 1822-ben már két kisgyermekkel maradt özvegyen. A
francia megszállás ellen népfelkelés tört ki, amely elhúzódó gerillaháborúvá fejlődött.
1812-ben a spanyol kézen maradt Cádizban üllésező cortes egy új, liberális
alkotmányt szavazott meg, amelyet a visszatérő VII.Ferdinánd (ur.18D8, 1813-33)
nem fogadott el. A harc a liberálisok és az abszolutisták között dühöngött. 1828-ban
egy nagyobb összeesküvés vezetett egy letartóztatási hullámhoz és
liberálisok kivégzéséhez. Pineda unokatestvére is Fernando Alvarez
de Sotomayor kapitánya halálraítéltek között volt. Álöltözetben
sikerült a börtönből megszöktetnie és a továbbiakban is azon
fáradozott, hogy segítségére legyen a foglyoknak a külvilággal való
kapcsolattartásban. 1831-ben egy zászlót találtak a házában, melyre
az "egyenlőség, szabadság és a jog" volt hímezve. Ennek alapján
összeesküvés vádjával letartóztatták. Egy sikertelen szökési kísérlet
után egy granadai kolostorba zárták. A tárgyalás során a bíró szabadulást igért, ha
bűntársai nevét megmondja, de ezt visszautasította. 1831.május 26-án nYilvánosság
előtt
megfojtották.
(Internet:http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=en&u=
)

GABRIEL MÍRO *1879.JÚUUS 28. - +1930.MÁJUS 27.
Spanyol író. Középiskoláit az orihuelai jezsuita kollégiumban, jogi
tanulmányait Valenciában és Granadában végezte. Élete a
hivatalnokoskodás, az irodalmi életben való csendes részvétel és a
család háromszögében zajlott. Nyelvének költőisége, festői
környezetleírasai, hangjának szomorkás líraisága és tétova,
szemlélődő hősei viszont a ,,98-as nemzedékkel" rokonítják.Legjobb
művei Az alvó füst és az S.könyve, melyek tájleíró jellegűek, a
cselekmény háttérbe szorul. Lírikus alkat és ezt nyelvezete, gondos,
olykor keresett szóhasználata, metafórái, költői képei is bizonyítják.
Az Ő prózájában éri el a csúcspontját a spanyol irodalom.
(Világir.KisencikI.1976.2k.8D.o.)

VAJDA JÁNOS *1827.MÁJUS 27. - +1897.JANUÁR 17.
Magyar költő, publicista. Uradalmi erdész fia, iskoláit Székesfehérváron és Pesten
végezte.
1844-ben az Életképekben jelent meg első verse.
184S-ben
vándorszínésznek állt, majd nevelősködött és 1846-ban gazdatiszt volt az alcsúti
mintagazdaságban. 1847-ben Pestre költözött és Petőfi Sándor (lásd Ll.) nyomdokait
követve a forradalom kitörése előtt a márciusi ifjak körébe tartozott. Részt vett a
szabadságharcban, mint honvédtiszt. Élményeit Egy honvéd naplójából címmel adta
ki. A forradalom bukása után osztrák büntetőszázadba sorozták és olasz területre vezényelték. 18SD-brn tért haza. 18SS-től a Magyar Sajtó és a
Növilág munkatársa lett. 18S6-ban megjelent első önálló kötete
Költemények címmel. Fájdalmát a népiességet látomásos
képalkotással ötvöző versekben fejezte ki. Az egyedi élményt
általános színtre emelő filozófikus lírájával megújította a magyar
dalköltészetet. Egész életét meghatározó élménye Gina Kratochwill Zsuzsanna, művésznevén Georgina - iránt érzett
szerelme. A közvetlen élmény ihlette ciklusok - Gina emléke [XXXII., Utolsó dal Ginához - után a nagy visszaemlékező
versekben
a modern
szerelmi
költészet előfutára és
megteremtője.
Magányosságát,
a szellemi
életből
való
számkivetettségét politikai nézetei okozták. Aristides álnéven írt
röpirataiban a kiegyezést sürgette Ausztriával, és az európai polgárosodó művelődés
elsődlegességét hírdette, akár a nemzeti függetlenséggel szemben is. 1864-től egy
Az
idweig Bécsben élt. Hazatérése után a Vasárnapéi Ujságban pulikált
elmaradottságot és önelégültséget ostorozta politikai verseiben is. Versei ből 184
fordítás jelent meg. (Világir.KisencikI.1976.2k.4SS o.,Larousse 1994.3k.l011
0.MNL.18k.123 o.))

GÜNTER GLOMBITZA

*1938.MÁJUS 27. -

Német festő és grafikus. Munkáinak gyűjteményét 1983-ban
jelentette
meg
Lipcsében.
Tevékenysége
alapvetően
a
könyvillusztráció.
(Internet: http://www.veikkos.com/bibliodetails........ , list-of-important-artist...... , antiquario.de/....... )

JAN KU BIS ÉS JOSEF GABCIK
Két cseh fiatalember - Jan Kubis és Josef Gabcik - akiket
ejtőernyővel dobtak le Prágában, és 1942.május 27-

én merényletet követtek el Reinhard Tristan Heydrich
német politikus (*1904-+ 1942) ellen, aki a Cseh és Morva
Protektorátus birodalmi protektora, s egyben SSOOIOJ
Obergruppenführer ellen. Heydrich június 4-én sérüléseibe
belehalt.
A megtorló akció során
kivégezték a
protektorátus volt miniszterelnökét Alois Eliast (*1890+1942), és a rögtönítélő bíróság szeptember l-ig 1357 férfit és nőt ítélt halálra. Lidice
és Lezáky falut pedig, ahol az egyik merénylő eltöltött egy éjszakát, teljesen
felégették. Az SS felrobantotta a házakat, az utászok pedig a föld színével tették
egyenlővé a falut. (A XX.század Kr.1994.586-87 o.)
Cs
ZAPAONY

KÁLVIN JÁNOS *1509.JÚUUS 10. - +1564.MÁJUS 27.
Francia-svájci hitújító, reformátor. Apja káptalani és püspöki ügyész volt, aki fiát papi
pályára szánta és Párizsban taníttatta, ahol dialektikát, 1527-től teológiát tanult.
1529-ben apja kívánságára - akit az egyházi vezetőkkel támadt nézeteltérése miatt ki
is közösítettek - Orléansban, 1533-tól Bourges-ban jogot tanult. Orléansban
ismerkedett meg Theodor de Beze református teológus, íróval (*1519-+ 1605), aki
utóbb segítője, barátja és első életrajzírója lett. Apja halála után ismét Párizsban
tanult, és ekkor adta ki első munkáját, mely egy kommentár volt Seneca:A
szelidségről című művéhez. Humanisztikai tanulmányai és nagybátyja Robert
Olevitanus bibliafordíró révén ismerkedett meg a reformáció tanaival, melynek
nyomán teológiai, bibliai és patrisztikai tanulmányokba fogott. Részt vett a reformáció
híveinek titkos párizsi összejövetelein. Elfodult a katolicizmustól és reformátorrá vált.
Barátja, Nocolas Cop a párizsi egyetem rektora részére írt 1533.novemberi
beszédében síkraszállt a hit által való megigazulás tana mellett, mely szemben állt a
Sorbonne
teológusainak
nézeteivel,
ezért
mindkettőjüknek
menekülniük kellett. Kálvin Navarrai Margit (*1492-+ 1549) neraci udvarában talált menedéket. 1534.májusban titokban
visszament Párizsba és találkozott Michel Servet
spanyol származású orvossal (*1511-+ 1553), aki A
Szentháromság téves voltáról című könyvét akarta
vele jóváhagyatni. 1536.márciusban jelent meg fő
műve Az Kereszteni Religiora és igaz hitre való
tanítás - Szenci Molnár A.fordítása - , mely a
későbbiekben több magyar fordításban is megjelent.
1536-ban meglátogatta Genfben a város reformátorát, majd a polgárok kérésére a városban maradt és a Szent Péter-templomban
Szentírás-magyarázatokat és teológiai előadásokat tartott. Genfben írta meg Kátéját,
előbb franciául, majd latinul. 1538.februárjában lezajlott választásokon az Ulrich
Zwingli reformátor (lásd 1.1.) vezette tősgyökeres genfiek győztek a zömében
bevándorolt francia protestánsokkal szemben, ezért áprilisban ismét száműzetésbe

kényszerült. Három évig Strassburgban lelkipásztorkodott és teológiát tanított. Ebben
az időszakban írta híressé vált védőiratát a reformáció mellett, valamint a Kis
értekezés az úrvacsoráró! című művét. 1541-ben került vissza Genfbe és maradt is
haláláig. 1555-64 közötti évek, munkásságának legtermékenyebb időszaka volt. A
belső vallási harcok megszüntetrésére törekedett és egyházfegyelemre vonatkozó
tervezetet készített, melyben az Újszövetségre hívatkozva, négy hívatást ismert el:
a.ja lelkipásztorokét, akiknek feladata az Evangélium hirdetése, a szentségek
kiszolgáltatása és az egyházi fegyelem gyakorlása, b.ja tanítókét, akiknek a híveket az
egészséges tanításra kell oktatniuk, c.ja véneket - a presbitereket - , akik a polgárok
viselkedése és a családok erkölcse fölött őrködnek, és d.ja diakónusokét, akiknek a
szegények és betegek segítésével, az egyházi javak kezelésével kell foglalkozniuk. A
hivatalosan elismert egyházi alkotmány értelmében felállították a lelkipásztorokból és
a vénekből álló konzisztóriumot, valamint a lelkipásztorokból és tanítókból álló
Vénérable compagnie-t, amelyek az egyházigazgatás és az egyházfegyelem gyakorlói
voltak a városban. Fáradhatatlan munkabírással csaknem naponként prédikált,
hetenként háromszor teológiai előadást tartott és mindíg jelen volt a konzisztórium
ülésein, vezette a lelkészek testületét, kommentárokat írt egyes
bibliai könyvekhez és kiterjedt levelezést folytatott Európaszerte híveivel. Vallási türelmetlensége nem csak a katolikusok,
hanem az eretnekek és a reformáció más áramlatai ellen is
irányult. A konzisztórium 1542-46-ban 58 személyt végeztetett
ki, 76 főt pedig száműztek. 1545-ben kiadta az úgynevezett
genfi Katechizmust. Az úrvacsora vitában a lutheránus Joachim
Westphallal keveredett 1552-ben vitába, emiatt Wittenbergben
Philipp Melanchton német filozófust (lásd IV.19.), mint tikos kálvinistát is üldözni
kezdték. Ez a vita vezetett a reformáció lutheri - evangélikus - és kálvini - református
- irányának végleges különválásához. 1559-ben alapított Akadémia, Theodore de Béze
irányításával valóságos élcsapatot képezett ki a reformáció terjesztésére. 1559-ben
Párizsban Kálvin vezetésével református nemzeti zsinat ült össze, amely elfogadta a
Francia Hitvallást és az Egyház fegyelmi rendtartását. Kálvin hatása egyre nőtt Anglia,
Skócia, Németalföld, Észak-Amerika, Cseh-, Morva-, Lengyel- és Magyarország
területén, és református egyházai a kálvini elvek szerint alakultak meg. Művei 59
kötetben jelentek meg. Nyomtatott művein kívül a genfi és zürichi könyvtárakban kb.
3.000 prédikációja és értekezése van kéziratban. 1864-ben közadakozásból építették
fel Genfben a Reformáció csarnokát, melynek könyvtára őrzi a reformációra és
Kálvinra vonatkozó legteljesebb gyűjteményt. (Révai Nl.llk.l72 o.,Larousse
1992.2k.323 o., MNL.5k.43 o.)

I. NAGY SIMEON *864/865.KÖRÜL - +927.MÁJUS 27.
Bolgár fejedelem 893-tól 927-ig. I.Borisz bolgár kán (ur. 852-889)
fia. Fő célja az volt, hogy bizánci uralkodó legyen, ezért több
hadjáratot is vezetett. Első hadjárataiban legyőzte a bizánci
seregeket Odrinnál 894-ben, szétverte a magyarokat a Dnyeper és
a Duna torkolatánál 896-ban. Nagy vereséget mért a bizánciakra
Bulgarophigonnál, területeket foglalt el Albániában és DélMacedóniában. Győzelmet aratott a bizanciak, besenyők, szerbek és
magyarok egyesült seregei felett 917-ben az achelói csatában.
Kétszer bevonult Konstantinápolyba és megszállta Adrianopoliszt,
elfoglalta 924-ben Szerbiát. Az achelói győzelem után felvette a
"bolgárok és bizanciak cárja" címet és a bolgár érseket patriarchává nevete ki.
Uralkodása alatt érte el az első Bolgár Birodalom a legnagyobb kiterjedését. A szlávok
egyesítésén fáradozott. (Larousse 1994.3k.595 o., MNL.16k.767 o.)

JAWAHARLAL NEHRU *1889.NOVEMBER 14. - +1964.MÁJUS 27.
Indiai politikus. Indira Gandhi (lásd X.3!.) apja. Kasmiri
bráhmana családból származott. Az angliai Harrowban, majd
Cambridgeben jogot tanult 1903-12 között. Hazatérte után
belépett a Kongresszus Pártba és Mahatma Gandhi (lásd 1.30.)
politikai híve lett. A függetlenségi mozgalomban való részvétele
miatt először 1921-ben tartóztatták le az angolok. Összesen
kilenc évet töltött börtönben. Az 1920-as években ismerkedett
meg a marxizmussal. 1930-40-es években a párt Nehru
javaslatára vette föl programjába a teljes függetlenség
követelését, és a függetlenségi mozgalom egyik vezetője volt.
1929-től többször volt a Kongresszus Párt elnöke illetve főtitkára.
1946-ban megalakította az ideiglenes kormányt, és január 26-át
a függetlenség napjává nyilvánította. India és Pakisztán szétválása után, 1947-től haláláig a független India miniszterelnöke volt. India
semlegességének megőrzésére törekedett. 1961-ben, parancsára az indiai hadsereg
visszafoglalta Goát a portugáloktól. Miniszterelnöksége idején demokratikus szociális
rendszert próbált kiépíteni. Vezető szerepet játszott az el nem kötelezett országok
mozgalmában. Kidolgozta aPancsa Sila, a békés egymás mellett élés öt elvét. A
miniszterelnöki pozícióban leánya, majd unokája, Radzsiv Gandhi (lásd V.29.) követte.
(Larousse 1994.3k.SO o.,A XX.század Kr.1994., MNL.13k.614 o.)

100

::>

tr.

~
Z

~

tr.

mRÖ

INOlA

IE

~
~
~
~

MAGYAR POSTA

m«fINDIA

60

ESZE TAMÁS *1666.0KTÓBER 30. - +1708.MÁJUS 27.
Kuruc
brigadéros.
Sókereskedéssel
foglalkozó tarpai jobbágy volt, aki részt
vett az 1697-es hegyaljai felkelésben.
Annak bukása után a bujdosó jobbágyok
és kisnemesek szervezkedését irányította.
1703-ban ő vezette a szegénylegények
küldöttségét, amely a Lengyelországban
tartózkodó II.Rákóczi Ferencet (lásd 111.27.) megggyőzte a
szabadságharc megindításának szükségességéről. Rákóczi,
Esze Tamással küldte Magyarországra a híressé vált manifesztumát, illetve a felkelésre
buzdító kiáltványát, és egyúttal Esze Tamást ezredessé nevezte ki. Később részt vett
Kálló, Szatmár és Tokaj ostromában. Az 1705-ös zsibói csatában ezrede súlyos
vereséget szenvedett. 1707-ben brigadérosi rangot kapott. Az év végétől Erdélyben
harcolt híres gyalogezrede élén. 170S-ban Rákóczitól nemességet kapott. 1708.
pünküsdjén tömegverekedés tört ki a katolikus és református katonák között, és
amikor felsőbb parancsra ágyúval a tömegbe lőttek, a harcolók szétválasztásában
segédkező Esze Tamás is halálos sebet kapott.
(Révai N1.6k.761 o.,Új
Magy.L.1960.2k.246 o., MNL.7k.515 o.)

CEMAL GÜRSEL *1895. - +1966.
Török tábornok és államférfi. 1958-tól a török hadsereg vezérkari
főnöke, az 1960-as államcsíny vezéralakja volt. 1960.május 27én megbuktatta vértelen katonai puccsal a tíz éve hatalomban lévő
Adnan Menderes miniszterelnököt és Mahmud Celal Bayar elnököt
(1883-+1986). Feloszlatta a demokrata pártot. Gürsel mint a
Nemzeti Egységbizottság alapítója és elnöke, átvette Törökországban
az összes vezető hatalmat. Az újonnan alakított párt választási sikerei
ellenére, 1961-ben köztársasági elnökké választották, s létrehozta a
republikánus Ismet Inönü (lásd XII.25.)· által vezetett Nemzeti
Szövetségi Kormányt. Menderes volt miniszterelnököt és több társát
politikai bűntettekért halálra ítélték és 1961-ben kivégezték. (Larousse 1991.1k.1045
o.,A XX.század Kr.1994.,Ormos M.:Világtörténet 1988.3k.)

ALEK5A SANTIC *1868.MÁJUS 27. - +1924.FEBRUÁR 2.
Szerb költő. Kereskedelmi
vezető személyisége lett

iskola elvégzése után üzlete volt. Később
az Osztrák-Magyar Monarchia ellenes
mozgalomnak. A romantikus és szimbolista költészete hazájában
széles közönségre talált, mely a népköltészet anyagából származó
motívumok alapján íródtak és nem nélkülözték forradalmi jellegű
mindanivalójukat sem. Hazafias költemények mellett írt és fordított
verses drámákat is. (Meyers:Handbuch 1964.733 o.)

HUBERT HORATIO HUMPHREY *1911.MÁJUS 27. - +1978.JANUÁR

13.
Amerikai politikus. Jelentős része volt abban, hogy az 1964-es
elnökválasztás során Lyndon Baines Johnson (lásd VIII.27.) került ki
győztesen. 1965-től 1969-ig
Johnson alelnöke volt. Tevékenysége
során a leszerelés és a Kelet-Nyugati konfliktus enyhítése érdekében
fáradozott. Támogatta Johnson elnök Vietnam-politikáját. (Brockhaus
NI.CD., Ormos M. :Világtörténet 1988.3k.)

DUNKERQUE
Város Franciaország északnyugati részén, a La Manche partján, a belga határ
közelében. Lakosainak száma kb.88.000, agglomerációval együtt kb.230.000 fő. A
harmadik legforgalmasabb francia kikötő, 10 km hosszú rakodóparttal. A
VII.században alapították a flamand jellegű várost. A franciák 1299-ben, 1558-ban,
1583-ban, 1648-ban és 1658-ban foglalták el, de mindannyiszor
kénytelenek voltak az angoloknak, spanyoloknak, osztrákoknak
visszaadni. Végre 1662-ben XIV.Lajos
(lásd.IX.1.) megvette
II.Károly angol királytól (*1600-+1649) 5 millió livreért. Még a
burgundi és spanyol uralom idején vált őrhellyé és fontos
erődítménnyé. 1662 után megerősítését Sebastien Le Prestre de
Vauban francia hadmérnökre (*1633.+1707), mint az erődítmény
építés szakértőjére bízták. Az I.világháborúban gyakran bombázták,
a II.világháborúban 1940.május 27-től június 4-ig heves
ütközet folyt a városért. Ez a csata tette lehetővé jelentős
<..>,
veszteségek árán a Hollandiából és Belgiumból visszavonuló, illetve
a németek által bekerített szövetséges erők egy részének - 218.000 angol és 120.000
francia katonának - átkelését Angliába. A háború végén a dunkerque-i német
"sündisznóállás" egészen a fegyverletéteiig - 1945.május 8-ig - tartotta magát.
(Larousse lk.637 o., Révai NL 6k.47 o., MNL.6k.859 o.)

JULIA WARD HOWE *1819.MÁJUS 27. - +1910.0KTÓBER 17.
Amerikai írónő. Házitanítók vezetésével otthonában tanult 16 éves koráig. 1843-ban
ment férjhez a bostoni Vakok Intézetének igazgatójához. Férje ellenezte a nők
munkábaállását, ezért a háztartást vezette, és nevelte hat gyermeküket. Közben sokat
olvasott és írt. Verseit névtelenül publikálta. Írásai, mint például a Leonora, vagy az
én világom, utalt a bezártságából adódó frusztráltságára. 1861-ben a The battle hymn
of the republic című költeménye tette ismertté, mely az amerikai polgárháborúban az
északiak himnusza lett. Élharcosa volt - főként férje 1876-ban
bekövetkezett halála után - a déli-államokban folyó rabszolgarendszer
ellenzőinek. Elsősorban a nők igazságáért és szabadságáért fogott
tollat. l870-ben Ő adta ki az azóta is világszerte megünnepelt Anyák
Napja létesítéséről szóló proklamációt. 1873-ban elnöke lett az
Egyesület a Női Haladásért nevű szervezetnek. Az 1870-es évek végén
előadókörutat
tett Európában és Közép-keleten, békemozgalmat
.
sürgetett a Francia-Porosz háború ellen, résztvett a nők londoni békekonferenciáján stb. 1908-ban elsőként lett női tagja az Amerikai Művészeti és Irodalmi
Akadémiának. Verseken kívül írt még drámákat és esszéket is. (Meyers:Handbuch
1964.457 o.,
Internet: htpp:jj)en.wikipedia.orgjwikijJulia
,
ocp.hul.harvard.
edujwwj
, www.findagrave. comjcgi-bin jfg
)

--

PATRICK VICTOR MARTINDALE WHITE *1912.MÁJUS 28. +1990.5ZEPTEMBER 30.
Ausztráliai dráma- és regényíró. Dédnagyapja vándorolt ki
1826-ban Ausztráliába és juhtenyésztéssel foglalkoztak.
White 13 éves korában Angliába utazott és ott folytatta
tanulmányait, készülve az írói hívatásra. A II.világháború
idején elhárító tiszt volt Közép-Keleten és Görögországban.
A háború után visszatért Ausztráliába, mert úgy érezte,
hogy csak ott válhat igazán íróvá. Hét regényével alapozta
meg hírl=levét. Első jelentős munkája A nagynéni története.
Legérettebb alkotása Az élet fája című regénye. Szélesen áradó regényei egy távoli
földrész életéről adnak hiteles képet, sok eseményt feldolgozva. Írásait realista
tendencia jellemzi. Az irodalmi Nobel-díjat 1973-ban kapta "epikus és pszichológikus
elbeszélő művészetéért, mely az irodalom új tartományaihoz vezet". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.827 0.,MNL.18k.676 o.)

NOAH WEBSTER *1758.0KTÓBER 16. - +1843.MÁJUS 28.
Amerikai nyelvész, szótárszerkesztő. 177478 között a Yale egyetemen tanult, 1781ben avatták ügyvéddé. 1793-1803 között
New
Yorkban
lapokat
alapított
és
szerkesztett, melyekbe politikai, orvosi,
gazdasági és nyelvi témájú cikkeket írt.
1783-ban jelent meg a The American
Spelling Book (Az amerikai helyesíráSi szabályok könyve), mely a XIX.század végéig mintegy 100 millió példányban jelent meg.
A XIX.század elejétől szótárszerkeszítéssel foglalkozott. 1806-ban jelent meg első
szótára.
1807-ben kezdett hozzá legnagyobb művéhez a monumentális
nagyszótárához, a Dictionary of the EngIich language-hoz, mely 70.000 címszót
tartalmaz. 1840-ben ennek átdolgoztt példánya is megjelent (Révai NI.19.k.514 o.,
MNL.18k.650 .)

GRÓF ANNE HILARION DE CONTENTIN TOURVILLE
*1642.NOVEMBER 24. - +1701.MÁJUS 28.
Francia admirális, tengeri hős. 1659-ban belépett a Máltai
Lovagrendbe és dicsőségesen harcolt a barbareszkek elleni tengeri
csatában. 1666-ban a francia haditengerészet szolgálatába állt.
1677-ben Palermónár a holland-spanyol hajóhad 12 hajóját
pusztította el. 1680-ban a tengerészcsapatok vezérévé nevezték ki,
1682-ben főhadnagyi rangot kapott. 1688-1697 között zajló u.n.
kilencéves háborúban - megelőzendő a brit inváziót - helyettes
admirálisként a Földkdözi tengeri csatákban vett részt, és 15
ellenséges hajót ejtett fogságba. 1693-ban 59 hajóból álló angol
konvoj ellen védekezett. Pályafutását 1697-ben Franciaország
marsalljaként fejezte be. (Révai N1.18k.392 o., Internet:http://
fr.wikipedia.orgjwikijAnne
Hilarion
,
www.allbiographies.comjbiographycomtedeCountof
)

JOHANN GEORG LEOPOLD MOZART MEGKERESZTELTÉK
1719.NOVEMBER 14. - +1787.MÁJUS 28.
Német zeneszerző. Wolfgang Amadeus
Mozart (lásd XII.5.) apja. Elsőrendű
humán műveltségét, hegedű és orgona
zenei alapképzését az augsburgi jezsuita
Salvator gimnáziumban szerezte. 1737ben beíratkozott a salzburgi bencés
egyetem filozófiai és jogi karára. Két év
után
fel
kellett
függesztenie
tanulmányait, mert állást kellett vállalnia
a
Thurn
und
Taxis
grófjának
O ~&. ~ szolgálatában, mint a salzburgi hercegRriALK~íMA ~~ érsek udvari zenekarának hegedűse.
1757-től
udvari
komponista.
Zeneszerzőként, pedagógus-íróként, de
mindenekelőtt fia tanáraként vált jelentőssé. 1747-ben vette feleségül a salzburgi
Anna Maria Pertlt (*1720-+ 1778). Hét gyermekük közül kettő maradt életben, Maria
Anna Nannerl (*1751-+1829) és Wolfgang Amadeus Mozart. Szolgálata és zeneszerzői
munkája mellett a két gyermek tanításának szentelte életét. 1762-71 között több
európai hangversenykörútjára magával vitte őket. Nagy jelentőségűvé vált
hegedűiskolája, mely elsősorban az olasz hegedűművészetet közvetítette a német
hegedűsökhöz. 1740-1775 között szimfóniákat, divertimentókat, versenyműveket,
trioszonátákat, hegedűműveket komponált. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.577 o.,
MNL.13k.336 o.)

ALEXANDRE CALAME

*1810.MÁJUS 28. - +1864.MÁRCIUS 17.

Svájci festő, grafikus. Pályafutását genfi kereskedőként kezdte.
1830-tól a Genfben élő Franc;ois Diday svájci tájképfestő (*1802+ 1877) tanítványa volt. Munkáit 1837-ben már mind Genfben, mind
Hamburgban, 1839-ben pedig a Paris Salonban állították ki. Főleg a
svájci hegyeket festette, de az olasz, német és holland tájak is
:: 5
.
megihlették. Törékeny egészsége ellenére a nyarakat a berni canton
~ +5 H ELVETI
legmagasabb részén, a Bernese Oberlandon töl~ötte, ahol a
természetet tanulmányozta. Képein éles megfigyelőkészség,gel adta
vissza főként az Alpok szépségeit, hegyeit, tavait. Leghíresebb alkotásai: Vihar a
Handecken, Az Alsó-Alpoki Valais napfénye, Szemben a Mont-Rose hegylánccal, A
Paestum Templom romjai, Négy Canton tava. Művei a perspektíva kitűnő ismerőjének
mutatják. Rézmetszeteiben festményeinek mótívumait ismételte.. (Műv.L.lk.360 o.,
Internet: http://www.lib-art.com/art
, artoftheprint/com/artistpages/
"
en. wikipwdia .org/wikilBernese
, personalitate.artline. ro/
)
prr
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EDUARD BENE5

* 1884.MÁJUS 28. - + 1948.SZEPTEMBER 3.

Csehszlovák
-cseh
1909-től
államférfi.
Prágában közgazdaságtant
tanított. 1915-ben emigrált,
Svájcban, majd Párizsban
élt. T.G. Masaryk (lásd
IX.14.) tanítványa, majd
később munkatársa. Az ország életében jelentős szerepet játszott úgy az 1., mint a II. világháború idején.
Párizsban 1916.február 13-án létrejött a Csehszlovák Nemzeti Tanács, melynek
főtitkára volt 1918-ig. Az antanthatalmak a Nemzeti Tanácsot 1918-ban ideiglenes
csehszlovák kormánynak ismerték el. 1917-ben megnyílt a csehszlovák
nemzetgyűlés, amely ideiglenes alkotmányt fogadott el. A külügyminiszter; tárcát
Benes vezeti 1918-35. között, miközben 1921-22-ben miniszterelnök is volt. Ö
vezette a csehszlovák delegációt a párizsi béketáérgyalásokon. legföbb külpolitikai
törekvése volt a trianoni határok biztosítása. Már 19l6-ban előadásokat tartott
Magyarország ellen, majd szerepet játszott a "kis-antant" kialakításában is, mellyel
Magyarország elszigetelését kivánta elérni. 1935.december l8-tól - Masaryk
lemondása után - köztársasági elnök, de 1938-ban a müncheni egyezmény után
lemondott. 1939-ben Chicagóban vendéggprofesszor volt. A ILvilágháború
kitörésekor visszatért Európába, és 1940-45 között a londoni csehszlovák emigráns
kormányt vezette, miközben szervezte az angol és orosz támogatást a csehszlovák
területen élő német és magyar kisebbségek kollektív
felelösségrevonásához, illetve kitelepítésükhöz. Az önálló
Csehszlovákia létének megtartásához szüksége volt a
Szovjetunió
támogatására,
és
ennek
érdekében
1943.december 12.-én kölcsönös segitségnyújtási és
barátsági egyezményt kötött a Szovjetunióval, valamint
Sztalin támogatását kérte a szudétanémetek és magyarok
kitelepítéséhez. 1945.májusban ismét köztársasági elnök. Az
..\ KO S lOV E NS KO·S OV"'. .
1945. augusztusi 33.számú elnök; dekrétuma alapján a
-.:
"....
><J
csehszlovákiai
magyarság
nagy részét
megfosztotta
O
..
.:
~
állampolgárságától és úgy a magyar, mint a német lakosság
>
Ó
'"'
c
kitelepítését végrehajtotta. 1945.október 4-én Kassán, mint
!;
<
államelnök meghirdette a csehszlovák kormányprogramot.
1948 februári államcsíny után május 9-én új alkotmányt
hirdettek, de ennek aláírását megtagadta és június 7-én lemondott, és ezzel
könnyítette meg a kommunisták hatalomátvételét. (Larousse 1991.1k.296 o.,Az
emberiség Kr.1994., A XX.század Kr.1994.,Ormos M.:Világtörténet 1988.2-3k.,
MNL.3k.603 o, 5k.809 o.»
~
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~
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MARY PICKFORD

1955-ben jelent
MNL.14k.780 o.)

*1893.ÁRILIS 9. - +1979.MÁJUS 28.

Amerikai filmszínésznő. Eredeti neve Gladys Mary Smith.
Színész-családból származott és gyermekszínészkén tűnt fel
1898-ban Torontóban. Tizenhétévesen játszott először filmben,
19ü9-ben, A cremonai hegedűsben. 1914-ben a Hamupipőke,
1917-ben A kis amerikai, 1919-ben a Hosszúláb papa, 1921-ben
A kis lord, 1926-ban a Makrancos hölgy, 1929-ben A kokett
főszerepeit játszotta. Ő volt az első színésznő, aki vétójogot
harcolt
ki
magának
forgatókönyvre,
rendezőre
és
színészpartnerre. Játékának erőssége kifejező arcjátéka volt.
1919-ben későbbi férjével - Douglas Fairbanks-szel (lásd
V.23.), Charlie Chaplinnel (lásd XII.25.) és D.W.Griffithszel
megalapították a United Artists Corporation filgyártó vállalatot.
A hangosfilm térhódítása után producer és film forgatókönyv
írással foglalkozott. 1929-ben Oscar-díjat kapott. Önéletrajza
meg Napsugár és Árnyék címmel. (Encyklopedia Britannica,

MARC SANGNIER

*1873.ÁPRIU53. - +1950.MÁJUS 28.

Francia újságíró. Polgári családban született és mélyen keresztény vallási nevelésben
részesült. Igen jó tanuló volt, l89l-ben egy nyílt filozófiai versenyen díjat nyert.
l895-ben az École Polytechnique-ben diplomát szerzett. 1894-ben már egy filozófiai
folyóirat kiadásán munkálkodott barátjával, mely a Keresztény Demokrata és
Szocialista Mozgalom eszméit tolmácsolta. Jelentős szerepe volt az oktatás népszerű
sítésében. Összehozta a fiatal mukavállalókat az előkelőbb
osztályok fiaival. A munkásság követeléseinek jogosságát a
lap összehozta a katolikus egyház fejének az l891-es
Rerum Novarum című enciklikájával. 1901-től nyilvános
oktató előadások szervezését vállalta. A létrehozott Nemzeti
Konvent 1905-től közel 1.000 körben képviseltette magát.
1905-ben törvényt hoztak az állam és az egyház
szétválasztásárél, ami ellen X.Pius pápa (1903-1914) nem
tehetett, de ő hozzá hűséges püspököket nevezett ki. A pápa 19l0-ben elutasította a
keresztény-demokrata-szociális mozgalmakat. Az Lvilágháborúban hadnagyi rangban
18 hónapig szolgált, melyért Becsületrendet kapott. Amikor visszatért képviselővé
választották. Az 1929-es választásokon vereséget szenvedett, ezért úgy döntött, hogy
felhagy a politikával. Richard Schirrmannal megnyitotta az első francia ifjúsági szállót.
Létrehozott egy új folyóiratot az emberek tájékoztatására és vélemyényük
kinyilvánítására. A német megszállás alatt a Gestapo letartóztatta és börtönbe vetette.
A felszabadulás után a Népszerű Republikánus Mozgalom vezetője volt haláláig. Sok
iskola,
kollégium
és
párizsi
utca
viseli
a
nevét.
(Internet:translate.
googleusercontent.comjtrabslate_c?hl=hu&sl=fr&u=
)

MIKULAS SCHNEIDER - TRNAVSKY
+ 1958. MÁJUS 28.

*1881.MÁJUS 24. -

zeneszerző, karmester. 1900-ban Trnavaban érettségizett.
1901-től a Budapesti Konzervatóriumban tanult zeneszerzést
többek, között Hans von Koesslertől (*1853-+1926). 1903-ban a

Szlovák

Bécsi Konzervatóriumban Hermann Gradener tantványa volt. Végül
1905-ig Prágában orgona-játékot tanult Josef Kliekátói és Carl
Steckertől. 1908-ban egy európai koncert-turnén vett részt a cseh
baritonistával Bohumir Nepomukival. Hazatérése után, 1909-től
Nagyszombatban a Szent Miklós-katedrálisban volt karmester,
kórusvezető haláláig. Közben 1918-ban az iskolai zeneoktatás
ellenőre lett. Nevéhez fűződik az 1937-ben elkészült 15 évi munka
után a Katolikus énekeskönyv, mely több mint 500 éneket tartalmaz. A művészeti
dalgYűjteménye Könnyek és mosolyok címmel, a szlovák népdalok Dalok a bölcső
fölött címmel jelent meg. Több jelentős kitüntetésben részesült, utolsó volt 1956-ban
az életmű-díj A nemzet művésze kitüntetése. (Intemat:translate.googleusercontent.
com/translate_c?hl=hu@sl=sk&u=
)

FEHÉR ANNA

*1958.MÁJUS 28. -

Magyar színésznő. 1973-tól 1977-ig játszott a
Szkéné Színpadon. 1981-ben végzett a Színház- és
Filmművészeti Főiskolán, majd a szolnoki Szigligeti
Színházba szerződött. 1982 óta tagja a József Attila
Színháznak, 2003-tól a Vidám Színpad tagja.
Szinpadi szerepei között van pl. Shakespear
Qpheliája, Schiller Stuart Máriája, Kosztolányi Édes
Annája stb. A nagyközönség a Szomszédok című tévéjáték Almájaként ismerte meg. Színészi tevékenysége mellett a Kőbányai
Zenestúdióban tanít diákokat, felnőtt kolléganőinek pedig rendszeres tornatanárnője.
A Színművészeti Egyetem három éves mesterképzőjén szerezte meg a legfelsőbb fokú
színészi diplomát. Hobbyja a gyöngyfűzés. 1994-ben alapitotta a Gyöngytársaságot,
amely ma is működik. (Intemet:http://WWw.kiskegyed.hu/hírek/feher-anna ......•
szineszlexikon.szinhaz.org/
)

ALEKSZANDR IVANOVICS LAKTYIONOV *1910.május 29. - +1972.

nOYTA

CCCP~

Szovjet festő. 1926-1929. között szülővárosának - Rostovnak
- művészeti iskolájában, majd 1932- től 1938-ig a Szovjet
Művészeti Akadémia festő-szobrász és építészeti intézetében
tanult, de 1944-ig tovább képezte magát. Leningrádban
dolgozott 1940-ig, majd Zagorskban és Moszkvában 1948-ig.
Először 1929-ben állította ki munkáit. Ismertebb képei: A
munkások és parasztok Vörös Hadseregének 20 éve, A
szocializmus ipara, A Szovjetunió Hőse, Levél a frontról.
Szovjetunió Művészeti Akadémiájának rendes tagja. Állami
díjas. Történelmi és arcképeket, valamint portrékat festett.
Képei
a
szocialista
realizmus
prototípusai
voltak.
(Műv.L.1967.3k.13 o., Internet: http://members.telering.at/ ... ,
www.visionsfineart.com/
poppe-stamps.com/
)

HANS MAKART *1840.MÁJUS 29. - +1884.0KTÓBER 3.
Osztrák festő. A bécsi művészeti akadémián,
Salzburgban J.5chiffmannál, Münchenben Karl
von Pilotynál (*1826-+ 1886) tanult. 1879ben a bécsi akadémia professzora lett.
Dekoratív hatású, a színek érzéki pompájában
hivalkodó, mozgalmas, de üres festményei,
óriási hatást gyakorolnak a nézőre. Történeti
kompozíciói is inkább gondolati tartalmat,
művészi
elmélyülést,
történeti
hűséget
nélkülöző, nagy virtuózitással festett ünnepi
dekorációk.
Ismertebb
képei:
Pestis
Firenzében, Cornaro Katalin Velencében, Kleopátra, Vadászat a Níluson stb. Két évtizeden át irányította a közizlést Ausztriában és
Németországban, nem csak festészet terén, hanem az iparművészet több ágában, sőt
még az öltözködésben is. (Műv.L.1967.3k.219 o., MNL.12k.577 o.)

ISAAC MANUEL FRANCISCO ALBÉNIZ *1860.MÁJUS 29. +1909.MÁJU518.
Spanyol zeneszerző és zongoramuvesz. Hatéves csodagyerekként
Marmontel (*1816+1898) tanítványa volt
Antoine Franc;ois.
4~
f'IA
Párizsban.
Hosszú
hangversenykörutak
után
a
brüsszeli
, ~.~~
konzervatóriumban tanult J.Dupontnál és F.Gevaertnél, majd ismét
turnézott. 1878-ban Budapesten Liszt Ferenc (lásd X.22.) növendéke
volt. Zeneszerzőként eleinte zongoradarabokat írt, melyeket
hangversenyein mutatott be, később már operákat is írt.
Legjelentősebb alkotásai zongora művei, melyekben a romantikus
virtuozitas spanyol népzenei elemekkel ötvöződik. Zenéjére Liszt hatott erőteljesen.
(Brockhaus:Zenei L.1983.1k.31 o., MNL.lk.424 o.)
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BARTHOLOMEU OlAZ *1450 KÖRÜL - +1500.
Portugál tengerész. A kontinens Nyugati partjait fokról fokra portugál hajósok fedezték
fel a xV.század második felében. Diogo Cao (+1486) után, Diazt bízták meg a kutatás
folytatásával. Három hajóval 1487.augusztusban indult útnak. Eljutott a mai Walwis
Bay, a Saint Helena-öböl partjaira. 1488.január elején egy vihar délre sodorta hajóját,
s amikor kiderült az idő, nem láttak partokat. Kelet felé
haladtak, majd Északnak fordulva február 3-án bukkant fel
előttük újra a szárazföld, Afrika déli partja, a Mossel-öbölnél.
- Tovább hajóztak az Észak-Keletre ívelő partok mentén a Great
Fish folyó torkolatáig, és onnan visszafordultak. A kontinens
Dél-Nyugati kiszögellését az átélt veszedelem miatt Viharosfoknak nevezte el, amit később Jóreménység-fokára
változtattak. Ezzel a felfedfezéssel megnyitotta az utat Afrika
körülhajózására. 1488.decemberben ért vissza Liszabonba.
1497-ben Vasco da Gamát (lásd XII.24.) kísérte, majd Pedro Alvarez Cabralhoz (lásd
IV.7.) csatlakozott és annak négy hajójával együtt 1500.május 29-én a
Jóreménység-fok közelében hajójával eltünt. (Révai N1.5k.518 o.,j Magy.L.1960.2k.61
o., MNL.6k.551 o.)

RHODE - ISLAND SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az Észak-Amerikai Egyesült Államok északkeleti
részén, az Atlanti-óceán partján fekszik. Nyugatról
Connecticut,
Keletről
Massachusetts
szövetségi
államok, Délről az Atlanti-óceán határolja. Keleti
határvidéke mélyen benyúlik a Narragansett-öbölbe.
Területe 3.144 km2, lakosainak száma 998.000 fő.
Székhelye Providence. A legkisebb, de New Jwersey
után a legsűrűbben lakott szövetségi állam. Az
európaiak megjelenése előtt indiánok éltek ezen a
területen. Rhode Island gyarmatot 1636-ban Williams
Roger szélsőséges puritán prédikátor (*1603 k.+ 1683) hozta létre, illetve alapította. A függetlenségére büszke Rhode-Island az USA
alkotmányát 1790.május 29-én fogadta el és vált szövetségi államává. (Révai
N1.16k.248 o.,Larousse 1994.3k.473 0.MNL.15k.472 o.)

MOUNT EVEREST AVAGY CSOMOLUNGMA
A Mount Everest a Himalája és egyben a Föld legmagasabb
eljegesedett csúcsa, Nepál és Kína határán. Magassága 8.848
méter. Nevét Andrew Waugh, az Indiai Tipográfiai Hivatal
vezetője 1856-ban adta Sir Georg Everest (*1790-+ 1866)
tiszteletére, aki 1823-tól a háromszögelési munkálatokat
vezette Indiában. Megmászására több brit expedíció tett
kísérletet Észak felől. Tibet lezárása után Dél felől brit és
svájci expedíciók kísérelték meg elérni a csúcsot. 1953.május 29-én elsőként jutott fel a csúcsra az újzélandi születésű Edmund Percival Hillary
alpinista (*1919.) és a nepáli serpa kísérője, Tensing Norgay társaságában. Kitűzték
Nepál, India, Nagybritannia és az ENSZ zászlaját. (Larousse 1991.1k.544 o.,Új
Magy.L.1961.5k.55 0.,MTI.Nytsz.:88j185., MNL.6k.143 o.)

NEMZETKÖZI GYERMEKNAP
Az ENSZ Gazdasági és Szociális
Tanácsának egyik állandó bizottsága a
Gyermekalap vagy United Nations
UNICEF.
Children's
Fund,
avagy
Határozatuk
Nemzetközi
Gyermeknappá nyílvánítja minden év
május 29. napját. (Nemzetközi
Almanach 1960.,MTLNytsz. :88/185.)
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RADZSIV GANDHI

*1944.AUGUSZTUS 20. - +1991.MÁJUS 29.

Indiai politikus. Indira Gandhi (lásd X.3!.) fia. Édesanyját szikh merénylők gyilkolták
meg i984.október 31-én. A gyilkosság után fia - Radzsiv, - aki Szandzsaj nevű öccse
repülőszerencsétlensége miatt 1981-től kapcsolódott be a poltikai életbe, - követte a
kormány és az Indai Nemzeti Kongresszus élén. i987-ben Sri Lanka kormányával
egyetértésben békefenntartó csapatokat küldött a tamil
szeparatisták megfékezésére. Az 1989-es választásokon a
viszonylag egységes ellenzék legyőzte és elvesztette
miniszterelnöki székét, annak ellenére,hogy nagy tekintélynek
és
bizalomnak
örvendett. A bizalomvesztés
főleg akkor következett be,
amikor köztudomásúvá vált,
hogy belekevedett a Bofors
svéd fegyvergyártó konszern
megvesztegetési botrányába.
Az 1989-ben megválasztott
kormányszövetség - az öt
'IlU!
I DIA
középbal
pártból
alakított
Nemzeti Front - azonban nem
bizonyult eléggé stabilnak ahhoz, hogy megbirkózzék India problémáival. Több
kormányátalakítás után 1991 márciusában feloszlatták a parlamentet, és új
választásokat írtak ki. Gandhi jó eséllyel tekinthetett a választások el, de augusztus
20-án a Sri Lanka-i ellenállási szervezet, a Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei
feltehetően attól tartottak, hogy Gandhinak a politikai színtérre való visszatérése
hátrányosan hat majd a Sri Lankában folyó fegyveres harcra. Ezért a választási
kampány során a dél-indiai Szripe-rumbudurban bombamerénylettel megölték. Rajta
kívül még 16 áldozata volt a merényletnek. (MNL.8k.464 o., A XX.század Kr.1361 o.)

LEA GOLDBERG

*1911.MÁJUS 29. - +1970JANUÁR 15.

Litván származású izráeli költőnő. Németországban végezte
tanulmányait, filozófiából doktorált. 1935-ben telepedett le
Palesztinában és a Jáhdáv költőcsoport tagja volt. Héber nyelven írt.
Színikritikusként
is
működött.
A
színművészeti
főiskolán
színháztörténetet, illetve a jeruzsálemi egyetemen világirodaimat
tanított. Többek között Lev Nyikolajevics Tolsztoj (lásd XI.20.),
Henrik Ibsen (lásd V.23.), William Shakespeare (lásd IV.23.)
műveiből fordított. Jelentősek irodalmi esszéi is. Ismertebb művei:
Füstkarikák, Zöldszemű kalász, Ezen az éjszakán című verses
kötetei. (MNL.8k.682 o.)

ű

ERICH HONECKER *1912.AUGUSZTUS 25. - +1994.MÁJUS 29.
Német politikus. Eredeti szakmája ács volt. 1929-től a Német Kommunista Párt tagja,
a párt ifjúsági szervezetének volt egyik vezetője. 1935-ben a nemzetiszocialista
hatóságok letartóztatták, 10 év fegyházra ítélték. 1945-ben szabadult és a szovjet
megszállási övezetben dolgozott. Az NDK-ban működő Németország Szocialista
Egységpártja Központi Bizottságának tagja volt 1976-ig, a Szabad Német Ifjúság alapítója és elnöke 1946-tól 1955-ig. 1961-ben az ő
vezetésével folytak a "berlini fal" megépímunkáinak
titkos előkészületei. 1976-tól 1989-ig a párt főtitkára,
és az Államtanács elnöke volt. A pártvezetés elleni
kritikákat, különböző intenzitású inntézkedésekkel
torolta
meg.
A
Szovjetunió
külpolitikájában
bekövetkezett változások, a lengyel és a magyar
avasfüggöny
demokratizálódási
folyamat,
DDR
DSCHAfT DES HERZENJ UND DER 7ilT
magyarországi megnyitása, a lipcsei és berlini
tömegtüntetések hatására 1989.októberben lemondott pártfőtitkári és államfői tisztéiről, decemberben minden funkciójából
leválották és háziőrizetben tartották. 1991-ben Moszkvába menekült. 1992-ben az
orosz állam kiadta Németországnak, ahol pert indítottak ellene. Az eljárást betegsége
miatt megszüntették, és engedélyzeték, hogy családjával, leányához Chilébe
távozzon. (larousse 2k.137 o., MNl.9k.596 o.)
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GEORGE WASHINGTON LAMBERT *1873.SZEPTEMBER 13. +1930.MÁJUS 29.
Oroszországi születésű ausztrál festő, szobrász és grafikus. Egy
ideig Európában élt, majd 1887-ben Ausztráliában telepedett le.A
Sidney-i Akadémián tanult 1896-1900-ig, ahol Julian Rossi Ashton
korán felfedezte rajz-tehetségét. 1901-től a Párizsban a Filippo
Colarossi itáliai szobrászról elnevezett Akadémián tanult Auguste
Deléduse irányításával. Egy év után londonba ment, ahol nagy
sikerrel állította ki műveit a Royal Academy tárlatain. Művészetére
erős befolyással volt Diego Velázquez (lásd VIII.6.) és Edouard
Manet (lásd 1.23.), majd Sandro BoticeIIi (lásd V.17.) festészete.
1917-ben az AIF - Ausztrál Birodalmi Haderő - hivatásos
művészeként Egyiptomban és Palesztinában dolgozott. Útja során
számos portrét készített az ottani katonákról - megalkotva a
katonai portrék új modelljét. 1921-ben tért vissza Ausztráliába.
,
awm.gov .aujforgingj
,
(Internet: http:jjwww.hhhartnet.com=libraryj
en. wikipedia.orgjwikij
, unsw .adfa.edu.auj .. 0.)

BALASSI BÁLINT *1554.0KTÓBER20. - +1594.MÁJUS 30.
Magyar költő. Apja Balassa János főúr, főispán (*-+XVI.sz.), nevelője Bonemissza
Péter, zólyomi udvari prédikátor (*1535-+ 1584) volt. 1565-től Nürnbergben tanult.
Kilenc nyelven értett, beszélt horvátul, németül, latinul, olaszul, románul, szlovákul.
1569-ben apját Miksa magyar király (ur.1564-1576) hűtlenség vádjával elfogatta,
letartóztatta és a család Lengyelországba menekült. Apja 1570-ben megszökött a
fogságból, majd 1572-ben kegyelmet kapott. Ekkor fordította le szülei vigasztalására
M. Block elmélkedését - Beteg lelkeknek való füves kertecskét. 1575-ben részt vett
egy Báthori István erdélyi fejedelem (ur.1571-1565) elleni hadi vállalkozásban, de a
vesztes csatában megsebesült és Erdélybe menekült. 1576-ban Báthori kíséretében
volt, amikor lengyel királlyá választották. 1577-ben hazatért Liptóújvárra. 1584-ben
feleségül vette megözvegyült unokatestvérét Dobó István várkapitány (*1500 k.+ 1572) leányát Krisztinát és a hozományát képező Sárospatak várát elfoglalta. Ekkor
vérfertőzésért és várfoglalásért perbe fogták. 1586-ban katolikus vallásra tért át, majd
házasságát érvénytelenítették és a vádakat elejtették. 1587-ben
,:tH
h"'''I'''':
születtek Julia-versei,
melyeket
korábbi
lU ~
szerelme
Losonczi
Anna
iránti
érzelmei
19 Ff BALASSI 8.AlINT ~
tápláltak. 1588-89-ben íródott legtöbb műve,
~
Balint;
~
így a Maga kezével írott könyve, Valahány
>
török bejt, Szép magyar Comoedia stb. 15898"
ben Lengyelországba ment. Feltehetően a
~ Krakkóban
g
élő Wesselényi Ferencné Szárkándi
Q
.
>
Anna ihlette a Célia-verseket. 1591-ben tért
MAGYARORSZÁG
MAGYARORSZÁG
haza, részt vett Divény és Kékkö ostromában .
1594-ben Esztergom alatt kapott halálos sebet.-- Balassi Bálint a regl magyar irodalom legnagyobb lírikusa volt, aki zaklatott
életsorsával dacolva nagyszabású költői életművet hozott létre. Korának legműveltebb
emberei közé tartozott, az első európai rangú költő a magyar irodalomban. Verseit
három csoportra lehet osztani: szerelmes, vitézi és istenes versekre. Az újabb
kutatások nyílvánvalóvá teszik, hogy Balassi szabályos és arányos ciklusokban
gondolkodott, miszerint két csoport, egyenként harminchárom versből áll. Feltehetöleg
még egy harminchármas ciklust tervezett, s egy utolsó költemény egészítette volna ki
a tökéletesen harmonikus építményt. A költő korai halála miatt azonban csak
huszonegy vers készült el az első hatvanhat után. Szerelmi versei - Annához, Júliához,
Céliához, Fulviához - az európai szerelmi költészet legjobb színvonalát adják. A vitézi
versei többnyire rendkívül dinamikus életképek, melyek egyszerre idézik a végvári élet
veszélyeit és örömeit - Vitézek, mi lehet. ..., Ó én édes hazám.... -. A legjelentősebbet
istenes lírájában teremtett. A maga bűnösségéről meggyőződve, üdvözülésében
kételkedő, mélyen meghasonlott ifjú férfi keresi a versekben a maga Istenét, hogy
bocsánatot, de legfőképen megnyugvást nyerhessen - Mint az szomjú farkas...... '/ Adj
már csendességet..... -. Életében egyetlen verse sem jelent meg, de angol, arab,
bolgár, eszperantó, finn, francia, japán, kazah, lengyel, német, orosz, román, svéd
nyelvű
antológiákban 81 fordítás ismert verseiböl. (Larousse 1991.1k.225
o.,Világir.KisencikI.1976.1k.95 o.)
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VOLTAIRE *1694.NOVEMBER 21. - +1778.MÁJUS 30.
Francia író, filozófus. Eredeti családi neve Fran<;ois-Marie Arouet.
Polgári értelmiségi családban született, a jezsuitáknál tanult. 1711ben jog hallgató lett, de szabadgondolkodóként sikertelenül
próbálkozott a jogászi-hivatalnoki pályával. Az irodalom és a
filozófia jobban érdekelte, és keresztatyja Chateauneuf abbé be is
vezette a szabadgondolkodók körébe. Párizsi szalonokban
felolvasott szatirikus verseiért 1717-ben 11 hónapra a Bastille-be
zárták. Itt kezdte írni az Oedipus című tragédiáját, melynek
bemutatása 1718.november 18-án volt, mely egyszerre híressé
tette. Ekkor használta először a Voltair nevet. Ebben az időben fő
gondja a hírnév, a társadalmi rang és a fényűző élet volt.1725-ben
üzleti ügyei kapcsán összetűzésbe keveredett Rohan Chabot
lovaggal, amiértis kiutasították az országból. Angliában eltöltött 3
éve 1726-28 között végkép a reformfilozófia felé irányította gondolkodását és műveit.
Párizsba visszatérve műveiben bírálta a háborút, támadta a keresztény dogmákat, a
hamis irodalmi dicsőséget és a francia politikai rendszert. 1734-ben a Filozófiai levelek
című művét nyilvánosan elégették. Ujra menekülnie kellett és
Chatelet márkiné
Cireyben lévő kastélyában talált 15 évre menedéket. A szin pad számára szakadatlanul
dolgozott, váltakozó szerencsével drámákat, természetfilozófiai műveket, eposzokat
írt. Néhány munkája révén mégis megnyílt előtte a Francia Akadémia 1746-ban és az
udvar. Királyi történésszé nevezték ki, de nem érezte magát biztonságban. Chateletné
halála után 1749-ben elfogadta 11.Frigyes porosz király (lásd 1.24.) meghívását.
Potsdami tartózkodása alatt megírta XIV. Lajos francia király című művét. 1753-ban
ismét nézeteltérése támadt, ezúttal a királlyal és a Berlini Akadémia elnökével Pierre
Louis Moreau de Maupertuis-vel (*1698-+ 1795) és elhagyta Poroszországot. Két évet
utazásokkal töltött, majd Genf mellett telepedett le 1755-ben.
Harcosabb és termékenyebb volt, mint korábbi éveiben, de a
szépirodalom háttérbe szorult filozófus tevékenysége mellett.
Valósággal elárasztotta Európát hosszabb-rövidebb filozófiai
írásaival, melyeket jórészt álnéven adott ki. Az 1755-ös
lisszaboni földrengés következtében felülvizsgálta korábbi
oiptimista világnézetét és ebből született a Candide avagy az
optmizmus című regénye. 1759-ben Ferneyben rendezkedett
be. Fejedelemként élt birtokán, itt fogadta a világ minden tájáról érkező vendégeit.
Levelezett Benjamin Franklinnal (lásd 1.17.), Jean-Jacques Rousseauval (lásd VII.2.).
Előadatta tragédiáit, szaporította filozófiai meséi számát. Támadta a kereszténységet,
már nem csak a papokat, a Bibliát is. Nem a társadalmi rendet akarta megváltoztatni,
csak a visszaélések ellen küzdött.. Erre az időre esik szívós harca az igazságtalanul
elítélt Jean Calas francia protestáns kereskedő (*1698-+1762), 5irven és La Barre
lovag rehabilitálásáért írt Felhívás a közönséghez a Calas és a Sirven családnak
tulajdonított gyermekgyilkosságok ügyében és az Értekezés a türelmetlenségről Jean
Calas halála alkalmából című munkái. Az igazság győzelméért küzdő apostol munkáját
folytatva kiadta az Értekezés a türelemről és a Filozófiai ábécé című munkáit.
Filozófiáját az empírizmus, államelméletét a monarchizmus, erkölcsfelfogását a
történetiség, istenhitét a deizmus jellemezte. Ezek a nézetek jelennek meg A
vadember című regényében is. 1778-ban elfogadta a párizsi meghívást és az
Akadémián diadallal fogadták. Részt vett utolsó Iréne című tragéldiájának ComédieFrancaise-ben történő bemutatóján, mely alkalommal megkoszorúzták mellszobrát a
színpadon, az Iréne előadása közben. Ezt követően néhány hónappal meghalt. Párizs
érseke megtagadta tőle az egyházi temetést. Elegáns stílusa, szellemes iróniája,
kiváló formakészsége miatt a francia próza nagymesterei között tartják számon.
(Révai N1.19k.444 o., Világir.Kisencikl. 1976.2k.485 o. ,Larousse 1994.3k.1116 o.,
MNL.18k.579 o.)

FÁJI FÁY ANDRÁS *1786.MÁJUS 30. - +1864.JÚUUS 26.
Magyar politikus és író. A magyar
reformkor irodalmi és társadalmi
ut ••
a
mozgalmának egyik legmarkánsabb
~
tagja. Előkelő református nemesi
..a
:= családból származott. Tanulmányait
Sárospatakon,
Pozsonyban
és
a
Pesten végezte. Ügyvédi oklevelet
szerzett, de inkább visszavonult
1iAGYAR p~~~i
gombai birtokára gazdálkodni, írni
és társadalmi tevékenységgel foglalkozni. 1823-ban Pestre költözött. Háza megtelt fiatal irókkal. Modern német, francia
és angol irodalmat olvasott. Kitágult világlátása hamar felismertette vele az ország
gazdasági és kultúrális elmaradottságát, és annak okait. 1825-ben javaslatot
terjesztett elő a bajok orvoslására, megjelölve annak módozatát is. Széchenyi
fellépése után, lelkesen csatlakozott hozzá, szövetségesként fogadta reformterveit. Az
Akadémia 1831-ben tiszteletbeli tagjává választotta. Mindenütt vállalt feladatot és
igyekezett minden vállalásának eleget tenni. Higgadt, józan ember volt, aki ezer felé
osztva eszét és munkáját, sem el nem fáradt, sem meg nem zavarodott, hanem
jókedvűen, okosan igazította el minden dolgát. Az egész életét a haza javának
szentelte. 1839-ben megalapította a Pesti Első Hazai Takarékpénztárat, amely
1840.január ll-én kezdte meg működését. Az irodalomban kisebb versekkel és
elbeszélésekkel jelentkezett. Sokat olvasott és keresett könyve volt a Bélteky ház, az
első magyar társadalmi regény. Próbálkozott drámaírással is, kisebb sikerrel, de a Két
Báthory szinre is került. Összes irodalmi munkái 1843-44-ben nyolc kötetben jelentek
meg. (Révai N1.7k.217 o., MNL.7k.715 o)
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GIOVANNI GENTILE *1875.MÁJUS 30. - +1944.ÁPRIUS 15.
Olasz filozófus, politikus. Az Lvilágháború előtti években egyik fő
alakja volt az olasz filozófiai és kultúrális élet megújításának.
Pisában, Nápolyban és Palermóban tanult, Rómában professzor
volt. 1925-ben alapítója és 1943-ig tudományos főszerkesztője
volt az Enciklopedia Italiana című lapnak Az olasz fasizmus
filozófusa és a Hegel-i filozófiai gondolkodás egyik fontos
olaszországi szereplője, aki hitet tett Mussolini rendszere mellett
és politikájának aktív részese volt. 1917-től 1944-ig Mussolini
kormányában oktatásügyi miniszter volt. Minisztersége idején
távolították el a liberális és demokrata beállítottságú nevelőket
állásaikból. 1944-ben kinevezték az Olasz Tudományos Akadémia
elnökévé. A háború végén partizánok ölték meg. (Kanadai L., MNL.8k.557 o.)

BORISZ LEONYIDOVICS PASZTERNAK *1890.FEBRUÁR 10. +1960.MÁJUS 30.
Szovjet-orosz költő, regény- és esszéíró.
Édesapja
festőművész,
édesanyja
zongoraművésznő
volt.
Kifinomult
értelmiségi
környezetben
nőtt
fel.
A
moszkvai és a marburgi egyetemen tanult
történelmet és filozófiát. Az októberi
forradalmat
örömmel
fogadta,
de
hamarosan felerősödtek kételyei, előítéletei.
Korai
lírájával
a
szimbolizmus
J1aWPfam HcWl!t'(J«(ocl
hagyományához kapcsolódott. Versei, sze6 II
1890
emélyiségfelfogása megváltozott. Egyre jobban befelé fordult, egyre
kevesebbet publikált. Az 1930-as években kénytelen volt teljesen
visszavonulni az irodalmi közéletből. 1936-ban sajtótámadások érték, majd kiszorult a
közéletből. Metafórákban gazdag, meditatív hangú költeményeket írt. A II.világháború
idején hazafias versciklusokat írt és kezdett a nYilvánosság előtt is szerepelni. A
XX.század orosz szépirodalmának egyik jelentékeny mestere volt. Nagyszabású
összefoglaló műnek szánta a Doktor Zsivágo címü regényét, mely az értelmiség sorsát
mutatja be az orosz forradalomban. A regény a Szovjetunióban nem jelenhetett meg,
mert ez a témaválasztása és életfelfogása ellenkezett az SZKP által 1932-ben
megfogalmazott művészet-elmélettel. 1958-ban Milánóban jelentetette meg, és
hatalmas politikai botrányt kavart, számára mégis a világhírt hozta. Úgy könyvben,
mint szinházban és filmen világsikert aratott. 1958-ban irodalmi Nobel-díjat kapott
"mert mind a kortárs !írának, mind a nagyorosz elbeszélő hagyományoknak jelentős
egyénisége". 1958-ban nyilt levélben volt kénytelen ledmondani a neki ítélt irodalmi
Nobel-díjról (Larousse 1994.3k.273 o.,Nobel-díjasok Kis1.1985.580 o., MNL.14k.577
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PIERRE MIGNARD *1612.NOVEMBER 17. - +169S.MÁJUS 30.
Francia festő. Mignard le Romain-nak is nevezik. Korának
jeles portréfestője, aki Simon.Vouet-nél (lásd VI.30.) tanult
Párizsban. 1636-tól 20 éven át Rómában élt, ahol számos
főrangú világi és egyházi megrendelő számára dolgozott.
1655-ben elkészítette VII. Sándor pápa portréját. Neves
arcképfestőként Charles Lebrun (lásd II.24.) fenségével
ellentétben hízelgően ábrázolta modelljeit, de világos, friss
1663-ban
tónusai komoly kifejezőerővel párosultak.
Párizsba visszatérve a Val-de-Grace-templomot díszíti a
Szentháromság kupolafreskója. Ezzel vívta ki vetélytársa
Lebrun szakmai féltékenységét, aki ezután minden
nagyszabású közmegrendelést megtagadott tőle. Lebrun
halála után, 1690-ben betöltötte annak megüresedett
helyét, a király első festője és az Akadémia valamint a
szőnyegszövő manufaktúra igazgatója lett. Megfestette a
király kedveseinek arcképét is. Előszeretettel alkalmazta az allegorikus portrétipust A
francia
barokk
festészet
klasszicizáló
irányzatának
képviselője
volt.
(Müv.L.1967.3k.337 o.,Larousse 1992.2k.923 o., MNL.13k.113 o.)

FRANCOIS SOUCHER *17ü3.SZEPTEMBER 29. - +1770.MÁJUS 30.
Francia festő, grafikus és rézmetsző. Franc;ois Lemoyne
(* 1688-+ 1737) tanítványa,
később
Rómában tanult.
Velencében Giovanni Battista Tiepolo (lásd 111.27.)
művészete hatott rá. A királyi udvar és Madame de
Pompadour (*1721-+1764) kegyeltje volt. Minden műfajban
könnyedén, bravúrosan, bájos érzékiséggel alkotott. A
rokokó izlést tükröző mitológiai és pásztorjelenetek, raffinált
szerelmi idillek kedvelt festője volt. Táblaképein kívül 183
rézkarcot is készített Jean Antoine Watteau (lásd X.l0.)
nyomám.
Kartonokat
készített
a
beauvais-i
szőnyegszövőgyár
részére,
később
pedig
párizsi
gobelingyárnak is dolgozott. Nem elmélyült művészi
mondanivalóra törekedett, hanem gyönyörködtetni és
etképráztatni akart. 1734-től a párizsi akadémia tagja, 1739ben professzora, 1761-ben rektora, majd 1765-ben
igazgatója lett. Rendkívül termékeny művész volt, képei közül legelragadóbbak A fürdőjéből kiszálló Diana, Léda és a hattyú, A reggeli, A
karmantyús hölgy, stb. (Műv.L.1965.1k.286 o., Larousse 1991.1k.366 o.),
MNLAk.412 o.

III. SZENT FERDINÁND *1199. - +1252.MÁJUS 30.
Kasztília királya 1217-től, Leon királya 1230-tól 1252-ig. IX.Alfonz,
Leon királyának (ur.1188-1230) és Berfenguela, VIIII.Alfonz kasztíliai
király (ur.1158-1214) leányának a fia. Nagybátyjának, Henriknek
halála után a két országot 1230-ban egyesítette. Számos várost
megerősített a mórok elleni küzdelemben .Elfoglalta a móroktól 1236ban Cordobát, 1248-ban Sevillát és Cadizt. Katedrálist emelt
Burgosban, 1239-ben megnagyobbította a Salamanca-i egyetemet.
Törvénykönyvet szerkesztett, melyet fia fejezett be Felesége
Svábföldi Beátrix, a német-római császár leánya volt. A sevillai székesegyházban van eltemetve. 1671.február 4-én X.Kelemen pápa (1670-1676) a
szentek közé emelte. (Révai N1.7k.408 o., Brockhaus CD., MNL.7k.878 o.)
l

•

SZENT JOHANNA AVAGY JEANNE D'ARC *1412.JANUÁR 6. +1431.MÁJUS 30.
Francia nemzeti hősnő, az angol ellenes harc veztetője. Ez a kis
parasztlány "az Orleans-i Szűz", 13 évesen egy látomásában
megjelent előtte Szent Mihály, és arra bíztatta, hogy segítsen a
trónörökösnek kiűzni az angolokat Franciaországból. l429.február
( 25-én, Szent Mihály, Szent Katalin és Szent Margit parancsára
felkereste Károly dauphint chinoni táborában, és meggyőzte
szándékai tisztaságáról és rávette Orléans megvívására. A francia
( sereg Jeanne d'Arc vezetésével sorra felszabadította a Loire menti
városokat. Július l6-án ért a sereg Reims alá, ahol Károlyt
l429.július l7-én királlyá koronázták és VII. Károly néven l46l-ig
\ uralkodott. Amint király lett, tárgyalásokba kezdett az angolokkal,
nem törődve katonai elkötgelezettségével. A Párizs előtti
, l429.szeptember 2-án elszenvedett kudarca és a királyi sereg
szétszóródása után l430.tavaszán Jeanne d'Arc hiába próbált ismét támadásba lendülni. Az angolokkal szövetséges burgundi herceg, IIIJó Fülöp
(ur.14l9-l467) által ostromolt Compiégne segítségére sietve - árulás következtében
- Fülöp csapatai elfogták l430.május 30-án és l430.novemberben átadták az
angoloknak, akik egyházi bíróság elé állították. VII. Károly meg sem próbálta kiszabadítani. Perbe fogták istenkáromlás, hamis prófétálás vádjával és átadták
a világi hatóságoknak. l430.május 23-án. egy inkvizíciós törvényszék a
beauvais-i pöspök, Pierre Cauchon elnökletével, máglyahalálra ítélte. Az
ítéletet 1431.május 30-án hajtották végre Rouen régi piacterén. 1456ban III.Calixtus pápa megsemmisítette az ítéletet. A XIX.században
nemzeti hőssé lett Jeanne d'Arcot 1920.május 16-án avatták szentté.
(Larousse 1992.2k.273 o., Révai NI.l0k.821 o., MNL.l0k.240 o.)

VLADIMIR NAZOR

*1876.MÁJUS 30. - +1949.JÚNIUS 19.

Horvát író, költő, műfordító. Hosszú ideig középiskolai tanár volt. Írt
verset, irodalmi esszét, regényt és a horvát irodalmi verselésről
szóló műveket. Költészete a horvát
modernizmus szellemében indult. Első
verses
kötetében
szimbolista
impresszionista tendenciák uralkodnak.
Ilyen pl. a Szláv legendák című kötete.
Kötött formákban és szabad versben
egyaránt alkotott. Műfordítói életművéből
kiemelkednek Shakespeare-, Heine-, Goethe-, Leopardi-fordításai. A II.világháború után a Horvát Népköztársaság Elnöki
Tanácsának elnökévé választották. (Világir.KisencikI.2k.113 o., MNL.13k.599 o.)

COMÉDIE - FRANtAIse
Francia nemzeti színház. XIV.Lajos francia király (lásd IX.1.)
alapította 1680-ban, négy társulat egyesítésével. Egy
évszázadon át különböző párizsi palotákban, épületekben és
kastélyokban játszott. Mint udvari színház, meghatározott
napokon a királyi kastélyokban
Versailles, Marly,
St.Germain-en-Laye, Fontainebleau, Compiegne - tartotta
előadásait. Mai, végleges helyére Victor Louis francia építész
(*1731.-+1800.) tervei szerint 1786-90. között megépült
Palais-Royaleba 1799.május 30-án költözött. Szervezetét és rendtartását
I.8onaparte Napolen (lásd V.5.) 1812-ben szabályozta. A színház államilag támgatott
társulat, minisztériumi kinevezésű főigazgatóval és a jövedelem ből is részesülő
tagokkal. Elsősorban francia klasszikusokat játszik, de az elmúlt évtizedek során
modern drámákat, vígjátékokat is bemutatott, melyeket viharos izlés-harcok követtek.
A színház társalgói, öltzői, irodái és folyosói egyben múzeumi célokat is szolgálnak,
ahol a színház nagy multú erekjéit őrzik. 1806-tól tevékenységéhez baráti kör
működtetése és oktatási feladatok ellátása is kapcsolódik. 1986-ban hozzácsatolták a
Théatre de l'Odéont. (Színházi Kis1.1969.85 o., MNL.5k.547 o.)

JOSEF SLAVIK *18ü6.MÁRCIUS 26. - +1833.MÁJUS 30.
Cseh hegedűművész. A prágai konzervatóriumban tanult Friedrich
Wilhelm Pixis irányítása alatt. Pályáján a nagy Franz Peter Schubert
(lásd 1.31.), Fgrederic Francois Chopin (lásd 1I.22.)és Niccolo
Paganini
(*1782-+1840)
is
bátorították.
Az
első
cseh
hegedűművész, aki nemzetközi tekintélyt szerzett. 1829-ben a bécsi
udvari operaház tagja lett. Hangszerének kiváló művésze volt.
Hegedűsként gyakran hasonlították Paganinihez. Szerzeményei
között két hegedűversenyt, kettősversenyt, vonósnégyest is
számontartanak,
amelyek
megmutatják
virtuozitását.
Pesti
hangversenyezése alkalmával érte a halál. (Révai N1.16k.858 O.,
Internet: http:jjwww ..answers.com/topic/....czechmusic.net/klasik
.. ,SzabolcsiTóth:Zenei L.)

HOMER RANSfORD WATSON

*1855,JANUÁR 14. - +1936.MÁJUS

30.
Kanadai festő. Egy nagynénjétől kapott festőkészlet
használata után határozta el, hogy festő lesz. 1874-ben
Torontoba költözött szűlőfalujából és ott képezte magát.
Először másolatokat készített miközben egy foto-stúdióban
dolgozott.
1876-ban New Yorkba
költözött,
ahol
összeismerkedett neves festőmüvészekkel. Rendkívüli
hatással volt rá a város, de főként a Hudson és a
c A N A () A
soSusquehanna folyók által nyújtott csodálatos táj. 1880ban adta el első munkáját, melynek nyomán kiállítást is
rendeztek később a Kanadai Királyi Akadémián. 1887-ben
négy évre Angliába költözött és ott is hamarosan ismertté tette nevét. 1918-1922-ig
volt tagja a Kanadai Királyi Akadémiának, valamint alapító tagja és elnöke volt 19071911-ig a kanadai Art Clubnak. (Internet: http://translate.googeusercontent.com/
translate_c?hl= hu@sl=en@u=
)

TINTORETTO *1518. - +1594.MÁJUS 31.
Olasz festő. Eredeti neve Jacopo Robusti. A velencei érett reneszánsz egyik
legnagyobb mestere. Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.) műhelyében is dolgozott, átvette
festésmódját. Csodálta Buonarotti Michelangelót (lásd III.6.), akit alakjainak
formaadásában követett. Stílusára hatott a manierizmus, főként Francesco
Parmagianino (lásd 1.11.) festészete. Gazdag munkássága teljes egészében Velencéhez kapcsolódik. Korai festményeit követő, hírnevét
megalapozó műve a Szent Márk megmenti a rabszolgát. A
humanista igényekhez alkalmazkodva mitológiai jeleneteihez
hasonlóan, egyes bibliai témákat idillikusan, aranyló
színekkel örökített meg, mint pl. a Zsuzsanna és a vének
című képén.
Hallatlanul virtuóz művész volt, merész
rövidüléseket, döbbenetes fény-árnyék hatásokat alkalmazott
költői, ugyanakkor szenvedélyes művein. Intenzív színekkel
komponálta a Szent Márk holttestének megtalálása című
munkáját. A San Rocco testvérület székházának a Scuola di
San Rocconak hatalmas freskósorozata a cinquecento
festészetének egyik legjelentősebb alkotása. Az emeleti
vendéglakosztályt a nagyszabású Krisztus a kereszten díszíti.
Az emeleti díszterem 21 mennyezet- és 12 oldalképét - Az
érckígyó, Mannaszüret, Mózes vizet fakaszt a sziklából - követték a földszinti
Egyiptomi Mária, Menekülés Egyiptomba, Mária Magdolna a pusztában. A Doge-palota
dísztermének falfestményei - Vénusz, Ariadné és Bacchus -, melyeknek koronája az
1588-ban segítőkkel festett hatalmas 17x22 m-es Paradicsom. Utolsó éveiben a San
Giorgo Maggiore-templomba készült kompozícióinak - Utolsó vacsora, MannahuJJás,
Sírbatétel - látomásszerűségét eksztatikussá fokozza a szubvjektív fénykezelés, a
lendületes komponálás. Közel állt a manieristákhoz, a barokk festészet előhírnöke volt.
(Műv.L.1968.4k.551 o.,Larousse 1994.3k.884 o., MNL.17k.478 o.)

KITAGAVA UTAMARO *1753. - +1805.MÁJUS 31.
Japán festő és fametsző. Művészete 1775-83 között
bontakozott ki. Korai illusztrációi rovarokat, békákat,
kígyókat és virágokat ábrázolnak, de alkotásainak
legnagyobb része a bordélynegyedek szépségeit ábrázolja,
mint pl.Párnaversek képeskönyve. Az 1780-as évek eleje a
stílusának
nagyobb alkotások kezdetét és egyéni
kialakulását jelentette. 1783-ban saját műhelyet nyitott.
Ekkor készült el a Kagylók című szines albuma, melynek
egyes lapjai átlag 20 színdúccal készültek. Nagy
közönségsikerén felbuzdulva elkészítette a Rovarok és a
Madarak könyvét. 1790-93 között érte el művészetének
csúcspontját. Főként félalakos portrékon vagy mellképeken
kurtizánokat, kereskedők feleségeit és leányait örökítette
meg. Jelentősek úgynevezett nagyfej-portrésorozatai, mint
Válogatott versek a szerelemről, A tükörbe néző nők hét
aspektusa. Az arcokat nem fekete, hanem testszínű vonalakkal rajzolta meg, néha a
körvonalakat is elhagyta. Ekkor készültek ezüst hátterű lapjai. Az elkészült albumai és
az ezüst-alap-sorozatok a színes japán fametszet legszebb alkotásai közé tartoznak.
1794-98 között visszaesés, majd 1799-806 között a fellendülés időszakát élte. 1804ben történelmi képet készített Hideyoshiról, emiatt a shoguni kormányzat
bebörtönözte. Toyokuni (*1769-+1825) után a legtermékenyebb fametsző mester és
Japán legnagyobb nőfestője volt. Több mint 600 széria, triptik, könyv és album,
továbbá a metszetek ezrei maradtak fenn utána. (Műv.L.1968.4k.615 o.,Révai
N1.18k.656 o., MNL.18k.39 o.)

KARL KLIC

* 1841.MÁJUS 31. -

+1926.NOVEMBER 16.

Cseh származású festő és karikatúrista. Előbb Brünnben rajzolt
élclapok számára, majd 1868-70 között Budapesten a Borszem
Jankó cím ű
szatírikus újság munkatársa volt. Ugyancsak
Budapesten 1870-ben cinkográfus műhelyt nyitott, majd Bécsbe
költözött és maga is élclapot adott ki. (Műv.L.1966.2k.6S0 o.)

GEORG HERWEGH *1817.MÁJUS 31. - +1875.ÁPRILI5 7.
Német költő. A tübingeni egyetemen teológiát tanult, de 1836-ban.
kizárták. Rövid stuttgarti újságiráskodás után 1839-ben - a katonai
szolgálat elől - Zürichbe szökött. Itt adta ki Költeménye; egy
elevennek című híres, főként politikai versekből álló művét.
Visszatért Németországba, fogadta a porosz király is, de kédőbb egy
nyiltlevele miatt kiutasították. 1844-től Párizsban élt, ott adta ki
költeményei nek második kötetét. A német emigráció vezetőjeként
1848-ban a badeni felkelők segítségére sietett, de vereséget
szenvedett.
1866-ban
amnesztiát
kapott,
visszatérhetett
Németországba. Aktív harcosa volt a munkásmozgalomnak..
Költészete gondolatébresztő és felvilágosító jellegű. Népszerű
formában támadta az egyházat, a feudalizmust. (Világir.Kisencikl.
1976.1k.477 o., MNL.9k.416 o.)

HAMBURGER JENŐ *1883.MÁJUS 31. - +1936.DECEMBER 14.
Magyar orvos, politikus. A pesti orvosegyetem elvégzése
után Berlinben töltötte le katonaidejét, majd a Wirchowklinikán
szerzett
orvosi
gyakorlatot.
Hazatérve
Zalaszentgróton vállalt orvosi munkát. Még egyetemi
hallgatóként kezdett politikával foglalkozni, amikor részt vett
az 1905-ös orosz forradalom melletti tüntetésen. Az
I. világháború kitörésekor a nagykanizsai hadikórház orvosa
volt, és háború ellenes álláspontot képviselt. 1918 őszétől a
Magyar Szociáldemokrata Párt központi tikára. A proletárdiktatúra idején az egyik
földművelésügyi
népbiztos,
majd a Népgazdasági Tanács földművelésügyi
főosztályának vezetője. A Tanácsköztársaság bukása után emigrált Ausztriába, majd
Olaszországba, aholorvosként dolgozott. 1923-ban költözött Moszkvába ahol a
Röntgenológiai és Rákkutató Intézet igazgatója és a Szovjet Röntgenológusok
Társaságának elnöke volt. Moszkvában halt meg, de hamvait később a zalaszentgróti
temetőben helyezték el. (Évfordulók '83.149 o., MNL.9k.169 o.

WALT WHITMAN *1819.MÁJUS 31. - +1892.MÁRCIU5 26 .
. Ameri.kai költő. Apja ács és farmer volt,
aki'
megismertette
fiával
a
szabadgondolkodás és a felvilágosodás
eszméit.
Kezdetben
irnok-gyakornok,
1836-41
között
újságíró
és tanító' volt .. A
8Y
publicisztika rendkívül fontos állomása
WAll
WIIITM-\N
volt életének Az amerikai polgárhaború
1855
idején'a hadszintéren dolgzott ápolóként.
A
háború
után
indián-ügyekkel
foglalkozott,
állami
tisztvisefö
volt
Washington ban, majd Camdenbe költözött és minden idejét az írásnak szentelte. 1848-ban radikális nézetei miatt a Daily
Eagle című laptól elbocsájtották és ettől kezdv.e politikai hitvallását is versben mondta
el. Lírája az amerikai szellem önállóságának megszólaltatója. Az 1840-es években
rímes szerelmi költeményeket és népszerű lapoknak szánt kis prózai műveket írt.
18SS-ben saját költségére adatta ki a Fűszálak című kötetét, mely 12 költeményét
tartalmazta. A művet, amelyet Ralph Waldo Emerson amerikai költő,
esszéíró (*1803-+ 1882) csodált, botrányosnak tartotta 'a kritika,
részben formája, ~ hosszú szabad verselésű strófák, amelyben a
népnyelv szabadszájú kifejezéseit használta - részben tartalma miatt.
A szerző ugyanis dionűszoszi felfogásban dicsőítette a nemiséget és
ez megbotránkoztatta a puritán Amerikát. Könyvéből, melyet
szüntelenül bővített és átdolgozott, kilenc kiadást adott köz; re, az
utolsót 1892-ben. Hiteles, optimista és kíméletlen lírája az amerlkai
érzékenység egyik legmaradandóbb megfogalmazása. Robusztus egyénisége Európa modern irodalmát is befolyásolta. Széles és ritmikus menetű szabad
verseiben
az
egészséges,
korláttalan
élet
megnyilvánulását
hírdette.
(Világir.KisencikI.1976.2k.S1p o.,Larousse 1994.3k.1136 o., MNL.18k.677 o.)
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LEOPOLD STAFF *1878.NOVEMBER 14. - +1957.MÁJUS 31.
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S

J:.....tJ4Q

Lengyel költő, színműíró, műfordító. A lembergi egyetemen
jogot, filozófiát és romanisztikát hallgatott. Első verse 1898ban jelent meg, első kötete pedig 1901-ben. Könyvkiadóknál
és
szerkesztőségekben
dolgozott,
kenyerét
gyakran
műfordítással kereste.
Korai líráján Friedrich Wilhelm
Nietzsche német fiklozófus (lásd X.1S.) és a francia
modernizmus hatása érződik, a keresztény misztikán
keresztül jutott ícx el derűs életszemléletű, kiegyensúlyozott,
csiszolt formájú költészetéig. (Világir.KisencikI.1976-2k.3S2
o.)

II.JAGELLÓ ULÁSZLÓ - WLADYSLAW *1348. - +1434.MÁJUS 31.
Lengyel király és litván nagyfejedelem.Olgierd litván nagyfejedelem
fia. A Jagelló-dinasztia lengyel királyi és litván nagyfejedelmi család,
Gediminas litván nagyfejedelem leszármazói. Egyes tagjai magyar
és cseh királyok is voltak. II.Ulászló litván nagyfejedelem 1377. 1434 között, és 1386-1434 között lengyel király is volt. Apja halála
után örökölte a vilnai litván fejedelemséget. A lengyel nemesség
támogatásával 1386.február 15-én felvette a kereszténységet és
feleségül vette az Anjou-házbeli I. (Nagy) Lajos magyar és lengyel
király (lásd IX.l0.) leányát Jadwiga (Hedvig) (lásd VI.15.) lengyel
királynőt. 1386.március 4-én II.Wladyslaw vagy Ulászló néven
lengyel királlyá koronáztatta magát. 1387-ben unokatestvérét Vitoldot (lásd X.27.) - nevezte ki kormányzóvá, majd 1392-ben nagyfejedelemmé. A
Német Lovagrend lengyelországi előrenyomulását, majd visszaszorítását érte el a
győztes grűnwaldi csatával
(lásd VII.15.). Az így létrehozott lengyel-litván
perszonálunió révén Lengyelországban hatalomra jutott a Jagelló-dinasztia, mely
1572-ig volt uralmon. (Új Magy.L.1960.3k.472 o., MNL.l0k.139 0.,17k.916 o.)

ZÓLYOMI BÁLINT *1908.MÁJUS 31. -

1997.5ZEPTEMBER 21.

Magyar
botanikus.
1930-34
között
a
Debreceni
Tudományegyetemen tanított, majd 1934-40 között a
Természettudományi Múzeumban dolgozott. 1940-től 1946ig a szegedi Eötvös-kollégium igazgatója volt. A Magyar
Nemzeti Múzeum Növénytárának és a Magyar Tudományos
Akadémia
Botanikai
Kutató
Intézetének
(Vácrátót)
igazgatója volt 1954-től 1978-ig. Az 1950-es évek elején
Soó Rezsővel (lásd VIII. 1.) megindította Magyarország
növényföldrajzi térképezését. Különösen növény cönológiai
társulástani
, geobotanikai, erdőtipológiai, környezetbiológia, pollenanalitikai
problémákkal foglalkozott. 1952-ben rekonstruálta Magyarország jégkorszak utáni
vegetációjának fejlődéstörténetét. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
1951-től, rendes - 1955-től Kossuth-díjas - tagja volt 1970-től. (Új Magy.L.6k.771 o.,
Ki Kics.1992.969 o.,MNL.18k.862 o.)

FRANCISEK JELOVSEK

*1700.0KTÓBER 4. - +1764.MÁJUS 31.

Szlovén festő, grafikus. Giulio Quaglio velencei festő és az
osztrák barokk festészet alkotásai hatottak művészetére.
1731-44 között készítette a Kodeljovo-i kastély kápolnájának,
és
más szlovéniai templomoknak a freskóit.
Majd
Horvátországban dolgozott 1761-ig. Ókori tárgyú munkái, a
Szent Család című olajfestménye és faliképeinek jó része
Ljubljanában készültek. 1754-ből származó oltárképei a
Lukovica-i
Brdo-templomban
láthatók.
(Internet: http://artnet.com/library/ .... )

XI. PIUS PÁPA *1857.MÁJUS 31. - +1939.FEBRUÁR 10.
Olasz történettudós, majd milánói érsek, bíboros. Eredeti
neve Ambrogio Damiano Achille Ratti. Egyházjogi,
teológiai és filozófiai doktor volt. 1879-ben szentelték
és
öt
éven
át
teológiát
tanított
egy
pappá
szemináriumban. A milánói Ambrosiana Könyvtárban
dolgozott kutatóként, majd 1907-ben a Könyvtár
igazgatója lett. 1914-től a Vatikáni Könyvtár vezetője volt.
1922.február 6-án
1921-ben lett Milánó érseke.
XV. Benedeket (1914-1922) követte a pápai székben. pápaként Krisztus békéjét hirdette meg, s ennek jegyében több állammal is
konkordátumot kötött. Legfontosabb az 1929-ben Olaszországgal aláírt lateráni
zerződés volt. A lateráni egyezményben rendezte Benito Mussolinival (lásd IV.28.) a
pápaság és az olasz állam közti vitás területi és egyéb kérdéseket. Érdeklődött a modern technika minden vívmánya iránt.
Létrehozta a Vatikáni Rádiót 1931-ben.
Pápai
Tudományos
Megalapította
a
Akadémiát
1936-ban.
Konkordátumot
kötött, a Német Birodalommal 1933-ban.
Ugyanakkor elveivel szöges ellentétben állt
az emberi méltóságot megnyírbáló minden
fajta etatizmus. Elítélte az Action francais-t
és határozottan fellépett a fasizmus, kommunizmus, a nemzeti szocializmus és a
fajelmélet ellen. 1937-ben kiadta az "Égető aggodalommal" kezdetű enciklikát,
melyben a németországi nemzetiszocializmus ellen tiltakozott. A Rerum novarum
kibocsátásának 40. évfordulójára kiadott enciklikában meghatározta a szociális
kérdések megoldásának katolikus irányelveit. Jelentősek még a házasélet tisztasága
és a nevelés tárgyában kiadott körlevele. Támogatta a hittérítést, pápasága idején
megduplázódott a misszionáriusok száma. Ő avatta fel az első japán és kínai
püspököket 1926-ban. (Larousse 3k.330 o.), MNLK.14k.837 o.

BERTY ALBRECHT

*1913.FEBRUÁR 15. - +1943.MÁJUS 31.

Francia ellenálló. Egy középosztálybeli protestáns család
leánya. 1918-ban ment férjhez Frédéric Albrechthez,
házasságából két gyermeke született. Házasságának
felbomlása után Párizsban a Sorbonne-on tanított. Az
Emberi Jogok Ligájának - Human Rights League - elnöke
lett és megalapította a le Probleme Sexuel - Szexuális
problémák - című feminista lapot, amelynek hasábjain a
fogamzásgátlás és az abortusz szabadságért szállt síkra. A
nacIzmus győzelme után megalapította a német menekültek központját, amely
politikai nézetektől függetlenül tevékenykedett. Itt együttműködött korábbi marseillei-;
barátjával, pl. Henri Frenay-vel. Létrehozták a Liberation of France - Franciaország
szabadságáért - földalatti mozgalmat, amelyből később a Combat hálózat alakult ki.
Együtt publikálták a mozgalom tájékoztató-sajtó- és propaganda-kiadványait. 1942
januárjában letartóztatták, 1942 májusában internálták, azonban a Combat
segítségével december 23-án sikerült megszöknie. 1943. május 28-án a Gestapo
tartóztatta le, ezúttal a Fresnes-i börtönben tartották fogva, ahol május 31-én
tisztázatlan körülmények között - lehetséges hogy öngyilkosság következtében - halt
meg. Egyike annak az 1.036 ellenállónak - közöttük hat nőnek - akiket a háború
befejezése után a Francia Ellenálló Érdemrend kitüntetésben részesítettek.
(Internet: http://en.wikipedia.orgjwiki/Berty
,artsweb.bham.ac. uk/vichy
,
reference.comjbrowse/wikij
.

III. RAINIER

*1923.MÁJUS 31. -

Monacói herceg. Monaco független erópai
törpeállam,
Franciaország
területébe
ágyazott hercegség, mely kb. akkora
I területű, mint a budapesti Városliget. A
Földközi-tenger északi partján fekszik. Az
államot a herceg képviseli. 1949. óta az
uralkodó
III.Rainier.
Svájcban
és
Franciaoszágban tanult. 1944-ben a francia
hadseregben szolgált. 19S6-ban vette feleségül Grace Kelly (lásd IX.14.) amerikai színésznőt. Uralkodása idején 1962-ben
alkotmánykiegészítéssel demokratizálták az állam kormányzatát és a visszaélések
megakadályozására
1963-ban
korlátozták
a
franciák
adókedvezményeit.
(MNL.13k.240 o., iSk.277 o.)

