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JÚNIUS HÓNAP TARTALOMJEGYZÉKE

ADLER Victor Osztrák politikus 24.

AJVAZOVSZKIJ Ivan Konsztantyinovics Orosz festő 17.

ALCOCK John William Berepülő pilóta, oktató 14.

ANDERSEN NEX0 Martin Dán író l.

ANTARKTISZ - EGYEZM EN 1961. 23.

APGAR Virginia Amerikai anaszteziológus 7.

ARKANSAS SZÖVETSEGI ALLAM 15.

AVICENNA Perzsa filozófus 18.

BALBO Italo Olasz politikus 5.

BARENTS Willem Németalföldi Sark-kutató 20.

BARKLA Charles Glover Angol fizikus N 7.

BEKESY György Magy.szárm. amerikai fizikus N 3.

BELGRANO Manuel Argentin államférfi 3.

BELINSZKIJ Visszarion Grigorjevics Orosz kritikus, író ll.

BENEDICKT Ruth Amerikai antropológus 5.

BENNETT Richard Bedford Kanadai politikus, jogász 27.

BERLIN Németország fővárosa 20.

BHUTTO Benazir Paíkisztáni politikusnő 2l.

BIZET Georges Alexandré César Léopold Francia zeneszerző 3.

BLAGOEV Dimitar Bolgár politikus 14.

BORDEN Robert Laird Sír Kanadai politikus, jogász 10.

BORG Rune Björn Svéd teniszező 6.

BORN Adolf Cseh karikatúrista, animátor 12.

BRACKEN John Kanadai agronómus, politikus 22.

BRAD Ion Ionescu Román agrármérnök, politikus 24.

BRAUN Karl Ferdinand Német fizikus N 6.

BRÜLOV Karl Pavlovics Orosz festő 23.



BUCHANAN James Amerikai politikus, USA 15.elnöke l.

BUCK Pearl Amerikai regényírónő N 26.

BUGEAUD Thoms Robert Francia katonatiszt 9,

BUNKER - HILL-I CSATA 1775. 17.

BURNE - JONES Edward Coley Angol festő, iparművész 17.

CARPACCIO Vittore Velencei festő 26.

CARREl Alexis Amerikai sebészorvos, biológus N 28.

CASSATT Mary Amerikai festőnő 14.

CHAZAR And rás Magyar jogtudós 5.

CHESTERTON Gilbert Keith Angol író N 14.

CLAY Henry Amerikai államférfi 29.

CLEVELAND Stephen Grover Amerikai politikus, USA 22.elnöke 24.

COLLAERT Adriaen Holland grafikus, vésnök 29

CONCORDE Szuperszónikus utasszállító rep.gép 24.

CONSTABLE John Angol tájképfestő ll.

CORNEILLE Pierre Francia drámaíró 6.

COURBET Gustave Francia festő 10.

CRICK Francis Harry Compton Angol biokémikus N 8.

CUNNINGHAM Abdrew Browne Sír Angol admirális 12.

CSONTVARY KOSZTKA Tivadar Magyar festő 20.

DAMPIER William Angol tengerész, kalóz, felfedező 8.

DAN JOBBAGY-FELSZABADITAS 1788. 20.

DEBRET Jean Baptiste Francia festő 28.

DEWEY John Amerikai filozófus, pszichológus l.

DIVISCH Prokop Morva feltaláló 15.

DRAKE Johann-Heinrich Német szobrász 23.

DULLIN Charles Francia színész, színigazgató 12.

DUNBAR Paul Laurence Afro-amerikai újságíró, lexikonszerk. 27.

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE ENSZ = UNO 26.

ELGAR Edward William Sír Angol zeneszerző 2.

ELSSLER Fanny Osztrák táncosnő 23.

ERIKSON Arthur Kanadai építész 14.



ERKEL Ferenc Magyar zeneszerző, zongoraművész 15.

FELLENBERG Philipp Emanuel von Német szociálpedagógus 27.

FERENC FERDINAND Habsburg főherceg 28.

FERENCZY Béni Magyar szobrász, éremművész18. 18.

FERENCZY Noémi Magyar gobelin-művész 18.

FERENCSIK János Magyar karmester 12.

FESZTY Arpád Magyar festő 1.

FEUCHTMAYER Joseph Anton Német szobrász 3.

FIBIGER Matilda Dán írónő 17.

FISHER John Rochesteri püspök 22.

FORREST Alexander Ausztrál Ausztrália-kutató 20.

FRANCIA ELLENALLASI FELHIVAS 1940. 18.

FRAUNHOFER Joseph von Német fizikus 7.

FREDRO Aleksander Lengyel vígjátékíró 20.

GABOR Dénes Magy.szárm. angol elektromérnök N 5.

GABRIEL Y GALAN José Spanyol költő 25.

GADOLIN Johan Finn kémikus, mineralógus 5.

GARIBALDI Giuseppe Olasz szabadsághős 2.

GARLAND Judy Amerikai színésznő 22.

GAUGUIN Eugéne Henri Paul Francia festő 7.

GECAN Vilko Horvát festő 25.

GEHRIG Lou Amerikai sportoló 19.

GEMINI -9 URHAJO 6.

GEMINI -4 URHAJO 3.

GERSTNER Franz Josef Német mérnök 25.

GLINKA Mihail Ivanovics Orosz zeneszerző 1.

MAGNA CHARTA LIBERTATUM = Nagy Szabadságlevél 1215. 15.

GORDON Adam Lindsay Ausztrál író 24.

GOUNOD Charles Francois Francia zeneszerző 17.

GÖDÖLLOI MUVESZTELEP 16.

GREECE Q1Q..Q... of Német nagyherceg nő 11.

GRUBER Franz Osztrák orgonista, kántor, karnagy 7



GUDERNA Ladislav Szlovák festő L

GUTTEREZ jSOLANAj José Spanyol festő, író 26.

GÜMES Martin Miguel de Argentin generális 17.

HALE Nathan Amerikai hazafi, nemzeti hős 6.

HALMAY Zoltán Magyar úszó olimpiai bajnok 18.

HARANGHY Jenő Magyar festő, iparművész 3.

HARDY Thomas Angol író 2.

HARUNOBU Szudzuki Japán festő, fametsző 29.

HEBERT Louis-Philippe Kanadai szobrász 13.

HENRY Patrick Amerikai politikus 6.

HERMANN Ottó Magyar természettudós, néprajzkutató 26.

HERRMANN Emanuel Osztrák nemzetgazdasági író 24.

HESS Victor Franz Osztrák geofizikus N 24.

HOFFMANN Ernst Theodor Amadeus Német író, zeneszerző, grafikus 25.

HORVATH Ödön von Magy.szárm. osztrák író L

HUMBOLDT Carl Wilhelm von Porosz nyelvész, államférfi 22.

I. LAZAR Hrebeljanovics Szerbia fejedelme 28.

I. RAKOCZI György Erdélyi fejedelem 8.

I. ROBERT Bruce Skócia királya 23.

II. MARCELL Pápa 6.

II.ERZSEBET NEGKORONAZASA 2.

III. JANOS Szobieszki Lengyelország királya 17.

III. ZSIGMOND Lengyelország királya 20.

IORGA Nicolae Román történetíró, politikus 17.

IVANOVSZKIJ Dimitrij Joszifovics Orosz botanikus, mokrobiológus 20.

JÁRNEFELT Edvard Armas Finn karmester, zeneszerző 23.

JONES Inigo Angol építész, fejtő, rajzoló 210

JOSEPHINE Maria Rosa Tascher de la Pag. Francia császárné 23.

JOVAVOVIC Paja Szerb festő 4.

KAFFKA Margit Magyar regényí 10.

KALINYIN Mihail IVANOVICS Szovjet-orosz államférfi 3.

KANADAI CSERKESZ-SZÖVETSEG 12.



KAPICA Pjotr Leonyidovics Szovjet fizikus N 9.

KELLER Helen Adams Amerikai írónő 27.

KENNEDY Robert Francis Amerikai politikus, jogász 6.

KERN Johann Konrad Svájci államférfi 11.

KERNSTOCK Károly Magyar festő 10.

KHOMEINI Ruhollah Iráni vallási vezető 3.

KISANTANT 7.

KIYONAGA Torii Japán festő 28.

KORANYI Sándor báró Magyar belgyógyász 18.

KR0YER Peter Severin Dán festő 24.

KUVAIT FÜGGETLENSEGE 19.

LABDAHAZI ESKÜ 1789. 20.

LANDSTEINER Karl Amerikai orovs, szerológus 14.

LAUBACH Frank C. Amerikai szociológus 11.

LAUPENI GYOZELEM 1339. 21.

LAUREL és HARDY Amerikai komikus-pár 16.

LAVALLEJA Juan Antonio Uruguayi politikus, katonatiszt 24.

LAVERAN Charles Louis Alphonse Francia orvos, parazitológus N 18.

LENNGREN Anna Mária Svéd költőnő 18.

LEOPARDI Giacomo gróf Olasz író 29.

LESAGE Jean Kanadai politikus 10.

LIDICE Cseh bányászfalu 10.

LIOTARD Jean Etienne Svájci festő 12.

LIPMANN Fritz AI bert Amerikai biokémikus N 12.

UAPUNOV Alexandr Mihajlovics Orosz matematikus 6.

LOEWE Frederick Amerikai musical komponista 10.

LOEWE Otto Amerikai orvos, farmakológus N 3.

LUCHIAN Stefan Romám festő 27.

LUGONES Leopoldo Argentin író 13.

LULLE Raymond Katalán filozófus, matematikus 30.

MAASS Clara Louise Amerikai ápolónő 28.

MACHADO de ASSIS Joaquim Brazil költő, író 21.



MANN Thomas Német író N 6.

MANNERHEIM ari Gustaf Emil báró Finn tábornagy, államférfi 4.

MARKOVITS Iván Gyorsírás szakértője 2.

MATEJKA Peter Szlovák festő 26.

MATOS Antun Gustav Horvát író 13.

MATTEOTTI Giacomo Olasz jogász, politikus 10.

MATTYASOVSZKY - ZSOLNAY László Magyar festő 17.

MAULBERTSCH Franz Anton Osztrák festő 8.

MAZZINI Giuseppe Olasz ügyvéd, poltikus 22.

McCLINTOCK Barbara Amerikai genewtikusnő N 16.

MICHALOWSKI Pjotr Lengyel festő 9.

MILHAUD Darius Francia zeneszerző 22.

MOHAMMED ALI Perzsa sah 21.

MONASH John Sír Ausztrál katona-mérnök 27.

MORPHY Paul Charles Amerikai ügyvéd, sakkozó 22.

MORUCZ Zsigmond Magyar író 30.

MÖRIKE Eduard Német költő 4.

MUHINA Vera Ignatyeva Orosz szobrász 19.

MÜLLER Ferdinand Jacob von Sír Német botanikus 30.

MYSLBEK Josef Vaclav Cseh szobrász 2.

NAGY Imre Magyar politikus 16.

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZITTSAG NOB 23.

NERNST Hermann Walther Német fizikai kémikus N 25.

NEUMANN Stanislav Kostka Cseh költő 5.

NEW HAMPSHIRE SZÖVETSEGI ALLAM 21.

NIELSEN Carl August Dán zeneszerző, kameter 9.

NORMANDIAI PARTRASZALLAS 1944. 6.

NORRISH Ronaid George Wreyford Angol fiziokémikus N 7.

OLASZORSZAG UJ ALLAMFORMAJA: KÖZTARSASAG 2.

ORADUR Francia község 10.

OSZTRaVSZKIJ Alexandr Nikolajevics Orosz drámaíró 14.

PACINOTTI Antonio Olasz fizikus 17.



PAINE Ethel Lois Amerikai újságírónő 2.

PANKHURST Emmeline Angol nőmozgalmi vezető 14.

PANKOK Otto Német festő, szobrász 6.

PARIZSI ELYSEE - PALOTA 22.

PASSY Frédéric Francia közgazdász, politikus N 12.

PECHSTEIN Max Hermann Német festő 29.

PELLICO Silvio Olasz drámaíró, költő 25.

PIOMBO Sebastiani del Olasz festő 21.

PIRANDELLO LUIGI Olasz író N 28.

PIZZARO Francisco Spanyol hódító - konvisztádor 26.

PORTER Cole Albert Amerikai zeneszerző 9.

POUSSIN Nicolas Francia festő 15.

PUSKIN Szergejevics Alexandr Orosz költő, író 6.

RAIMUND Ferdinand Osztrák színész, író, rendező 1.

RAYLEIGH John William lord Angol fizikus N 30.

RENWICK James Amerikai építész 23.

RICHTER Adrian Ludwig N émet festő 19.

RIMSZKIJ - KORSZAKOV Níikolaj Orosz zeneszerző, karmester 21.

RIZAL y MERCADO José Alonso Fülöp-szigeteki író 19.

ROGERS William Pierce Amerikai ügyvéd, politikus 23.

ROSA Salvator Olasz festő, rézkrcoló 20.

ROUGET de L'ISLE Claude-Joseph Francia költő 26.

RUBENS Peter Pauwel Flamand festő,diplomata, műgyűjtő 28.

RUDOLPH Vilma Glodean Amerikai rövidtávfutó 23.

RUIZ ZORILLA Manuel Spanyol politikus 13.

SALIGNY Anghel Román mérnök 17.

SANDOR Nagy Alexandrosz III. Macedónia királya 21.

SCHlELE Egon Osztrák festő 12.

SCHLÜTER Andreas Német építész, szobrász 23.

SCOTT Robert Falcon Angol Sark-kutató 6.

SEUME Johann Gottfied Német költő 13.

SIMPLON ALAGUT 1.



SLICHER Philipp Friedrich Német zeneszerző 27.

SOLFERINOI CSATA 1859. 24.

STAMIC Jan Vaclav Antonin Német hegedűművész,karmestere 19.

STEPHENSON George Angol mechanikus, feltaláló 8.

+STERIO Károly Magyar fesrő 4.

+STOLZ Robert Osztrák zeneszerző 27.

STRAUSS Georg Richard Német zeneszerző 11.

SUTTNER Bertha von Osztrák írónő N 9.

SZABO Dezső Magyar író 10.

SZANTO KOVACS János Magyar politikus 8.

SZENT ALAJOS Itáliai jezsuita szerzetes 2l.

SZENT ANTAL Páduai Itáliai Agoston-rendi szerzetes 13.

SZENT BONIFAC Vértanú 5.

SZENT HEDVIG Lengyel királynő 15.

SZENT NORBERT Xanteni vagy Magdeb. Német szerzetes 6.

SZENT PETER Jézus tanítványa, apostol 29.

SZENT PAL Apostol, hittérítő, teológus 29.

SZLOVAK TANACSKÖZTARSASAG 1919. 16.

SZOJUZ -1 URHAJO 30.

SZTRAVINSZKIJ Igor Fjodorovics Amerikai zeneszerző 17.

SZUKARNO Ahmed Abdul Rahman Indonéz államférfi 6.

TANNER Henry Ossawa Amerikai festő 2l.

THOMAS Albert Francia politikus 16.

TOLBUHIN Fjodor Ivanovics Szovjet-orosz katonai vezető 16.

TOMAN Karel Cseh költő 12.

TRENCSEN VARA Szlovák város szomszédságában ll.

TÜKÖRY Lajos Magyar szabadságharcos 6.

V, GUSZTAV Adolf Svédország királya 16.

V. FERDINAND Magyarország királya 29.

V.GYÖRGY Nagy-Britannia és Irország királya 3.

V.NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1912. Július 22-ig 29.

VALLES Jules Francia író 11.



VANCOUVER George Brit felfedező 22.

VANCURA Vladislav Cseh író l.

VASARI Giorgio Olasz építész, festő, művészeti író 27.

VASS Imre Magyar földmérő, barlangkutató 4.

VERNET Horace Francia festő 30.

VERSAILLESI NAGY-TRIANON KASTELY TRIANONI BEKESZERZODES 4.

VESZPREM Magyar város l.

VESZPREMI Endre Magyar Festő 14.

VICO Giambattista Itáliai történet- és jogfilozófus 2l.

VIRGINIA SZÖVETSEGI ALLAM 26.

VOSZTOK -5 és VOSZTOK -7 URHAJOK 19.

VOUET Simon Francia festő 30.

WATERLOOI ÜTKÖZET 1815. 18.

WEBER Carl Maria Friedrich Ernst von Német zeneszerző 5.

WERGELAND Henrik Arnold Norvég költő 17.

WEYDEN Rogier van der Németalföldi festő 18.

WHITE Paul Dudley Amerikai kardiológus 6.

WHITE Stanford Amerikai építész 25.

WOLFE TONE Theobald Ir hazafi 2l.

WRIGHT Frank Lloyd Amerikai építész 8.

XXIII. JANOS PAL Pápa 3.

YEATS William Butler Ir költő N 13.

ZAHARlAS "BABE" Mildred Didrikson Amerikai sportolónő 26.

ZDARSKY Matthias Osztrák sí-szakember 20.

ZELLER Karl Oztrák zeneszerző 19.

ZRIN YI Péter gróf Magyar főnemes 6.

ZUMMARRAGA Fray Juan de Spanyol Ferenc-rendi szerzetes 3.
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ANDERSEN NEX0 Martin Dán író 1.

BUCHANAN James Amerikai politikus, USA lS.elnöke 1.

DEWEY John Amerikai filozófus, pszichológus 1.

FESZTY Arpád Magyar festő 1.

GLINKA Mihail Ivanovics Orosz zeneszerző 1.

GUDERNA Ladislav Szlovák festő 1.

HORVATH Ödön von Magy.szárm. osztrák író 1.

RAIMUND Ferdinand Osztrák színész, író, rendező 1.

SIMPLON ALAGUT 1.

VANCURA Vladislav Cseh író 1.

VESZPREM Magyar város 1.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

ELGAR Edward William Sír Angol zeneszerző 2.

GARIBALDI Giuseppe Olasz szabadsághős 2.

HARDY Thomas Angol író 2.

II. ERZSEBET NEGKORONAZASA 2.

MARKOVITS Iván Gyorsírás szakértője 2.

MYSLBEK Josef Vaclav Cseh szobrász 2.

OLASZORSZAG UJ ALLAMFORMAJA : KÖZTARSASAG 2.

PAINE Ethel Lois Amerikai újságírónő 2.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BEKESY György Magy.szárm. amerikai fizikus N 3.

BELGRANO Manuel Argentin államférfi 3.

BIZET Georges Alexandré César Léopold Francia zeneszerző 3.

FEUCHTMAYER Joseph Anton Német szobrász 3.

GEMINI -4 URHAJO 3.

HARANGHY Jenő Magyar festő, iparművész 3.



KALINYIN Mihail IVANOVICS Szovjet-orosz államférfi 3.

KHOMEINI Ruhollah Iráni vallási vezető 3.

LOEWE Otto Amerikai orvos, farmakológus N 3.

V.GYÖRGY Nagy-Britannia és Irország királya 3.

XXIII.JANOS PAL Pápa 3.

ZUMMARRAGA Fray Juan de Spanyol Ferenc-rendi szerzetes 3.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

JOVAVOVIC Paja Szerb festő 4.

MANNERHEIM ari Gustaf Emil báró Finn tábornagy, államférfi 4.

MÖRIKE Eduard Német költő 4.

STERIO Károly Magyar fesrő 4.

VASS Imre Magyar földmérő, barlangkutató 4.

VERSAILLESI NAGY-TRIANON KASTELY TRIANONI BEKESZERZODES 4.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BALBO Italo Olasz politikus 5.

BENEDICKT Ruth Amerikai antropológus 5.

CHAZAR András Magyar jogtudós 5.

GABOR Dénes Magy.szárm. angol elektromérnök N 5.

GADOLIN Johan Finn kémikus, mineralógus 5.

NEUMANN Stanislav Kostka Cseh költő 5.

SZENT BONIFAC Vértanú 5.

WEBER Carl Maria Friedrich Ernst von Német zeneszerző 5.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BORG Rune Björn Svéd ten iszező 6.

BRAUN Karl Ferdinand Német fizikus N 6.

CORNEILLE Pierre Francia drámaíró 6.

GEMINI -9 URHAJO 6.

HALE Nathan Amerikai hazafi, nemzeti hős 6.

HENRY Patrick Amerikai politikus 6.

II. MARCELL Pápa 6.

KENNEDY Robert Francis Amerikai politikus, jogász 6.

UAPUNOV Alexandr Mihajlovics Orosz matematikus 6.



MANN Thomas Német író N 6.

NORMANDIAI PARTRASZALLAS 1944. 6.

PANKOK Otto Német festő, szobrász 6.

PUSKIN Szergejevics Alexandr Orosz költő, író 6.

scon Robert Falcon Angol Sark-kutató 6.

SZENT NORBERT Xanteni vagy Magdeb. Német szerzetes 6.

SZUKARNO Ahmed Abdul Rahman Indonéz államférfi 6.

TÜKÖRY Lajos Magyar szabadságharcos 6.

WHITE Paul Dudley Amerikai kardiológus 6.

ZRIN YI Péter gróf Magyar főnemes 6.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

APGAR Virginia Amerikai anaszteziológus 7.

BARKLA Charles Glover Angol fizikus N 7.

FRAUNHOFER Joseph von Német fizikus 7.

GAUGUIN Eugéne Henri Paul Francia festő 7.

GRUBER Franz Osztrák orgonista, kántor, karnagy 7

KISANTANT 7.

NORRISH Ronaid George Wreyford Angol fiziokémikus N 7.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

CRICK Francis Harry Compton Angol biokémikus N 8.

DAMPIER William Angol tengerész, kalóz, felfedező 8.

I. RAKOCZI György Erdélyi fejedelem 8.

MAULBERTSCH Franz Anton Osztrák festő 8.

STEPHENSON Geo~e Angol mechanikus, feltaláló 8.

SZANTO KOVACS Jűnos Magyar politikus 8.

WRIGHT Frank Lloyd Amerikai építész 8.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BUGEAUD Thoms Robert Francia katonatiszt 9,

KAPICA Pjotr Leonyidovics Szovjet fizikus N 9.

MICHALOWSKI Pjotr Lengyel festő 9.

NIELSEN Carl August Dán zeneszerző, kameter 9.

PORTER Cole Albert Amerikai zeneszerző 9.



SUTTNER Bertha von Osztrák írónő N 9.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BORDEN Robert Laird Sír Kanadai politikus, jogász 10.

COURBET Gustave Francia festő 10.

KAFFKA Margit Magyar regényí 10.

KERNSTOCK Károly Magyar festő 10.

LESAGE Jean Kanadai politikus 10.

LIDICE Cseh bányászfalu 10.

LOEWE Frederick Amerikai musical komponista 10.

MATTEOTTI Giacomo Olasz jogász, politikus 10.

ORADUR Francia község 10.

SZABO Dezső Magyar író 10.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BELINSZKIJ Visszarion Grigorjevics Orosz kritikus, író 11.

CONSTABLE John Angol tájképfestő 11.

GREECE Olga of Német nagyhercegnő 11.

KERN Johann Konrad Svájci államférfi 11.

LAUBACH Frank C. Amerikai szociológus 11.

STRAUSS Georg Richard Német zeneszerző 11.

TRENCSEN VARA Szlovák város szomszédságában 11.

VALLES Jules Francia író 11.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BORN Adolf Cseh karikatúrista, animátor 12.

CUNNINGHAM Abdrew Browne Sír Angol admirális 112.

DULLIN Charles Francia színész, színigazgató 12.

FERENCSIK János Magyar karmester 121.

KANADAI CSERKESZ-SZÖVETSEG 12.

LIOTARD Jean Etienne Svájci festő 12.

LIPMANN Fritz Albert Amerikai biokémikus N 12.

PASSY Frédéric Francia közgazdász, politikus N 12.

SCHlELE Egon Osztrák festő 12.

TOMAN Karel Cseh költő 12.



000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

HEBERT Louis-Philippe Kanadai szobrász 13.

LUGONES Leopoldo Argentin író 13.

MATOS Antun Gustav Horvát író 13.

RUIZ ZORILLA Manuel Spanyol politikus 13.

SEUME Johann Gottfied Német költő 13.

SZENT ANTAL Páduai Itáliai Agoston-rendi szerzetes 13.

YEATS William Butler Ir költő 13.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

ALCOCK John William Berepülő pilóta, oktató 14.

BLAGOEV Dimitar Bolgár politikus 14.

CASSATT Mary Amerikai festőnő 14.

CHESTERTON Gilbert Keith Angol író N 14.

ERIKSON Arthur Kanadai építész 14.

LANDSTEINER Karl Amerikai orovs, szerológus 14.

OSZTROVSZKIJ Alexandr Nikolajevics Orosz drámaíró 14.

PANKHURST Emmeline Angol nőmozgalmi vezető 14.

VESZPREMI Endre Magyar Festő 14.

000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

ARKANSAS SZÖVETSEGI ALLAM 15.

DIVISCH Prokop Morva feltaláló 15.

ERKEL Ferenc Magyar zeneszerző, zongoraművész 15.

gMAGNA CHARTA LIBERTATUM = Nagy Szabadságlevél 1215. 15.

POUSSIN Nicolas Francia festő 15.

SZENT HEDVIG Lengyel királynő 15.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

GÖDÖLLOI MUVESZTELEP 16.

LAUREL és HARDY Amerikai komikus-pár 16.

McCLINTOCK Barbara Amerikai genewtikusnő N 16.

NAGY Imre Magyar politikus 16.

SZLOVAK TANACSKÖZTARSASAG 1919. 16.

THOMAS AI bert Francia politikus 16.



TOLBUHIN Fjodor Ivanovics Szovjet-orosz katonai vezető 16.

V, GUSZTAV Adolf Svédország királya 16.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

AJVAZOVSZKIJ Ivan Konsztantyinovics Orosz festő 17.

BUNKER - HILL-I CSATA 1775. 17.

BURNE - JONES Edward Coley Angol festő, iparművész 17.

FIBIGER Matilda Dán írónő 17.

GOUNOD Charles Francois Francia zeneszerző 17.

GUMES Martin Miguel de Argentin generális 17.

III. JANOS Szobieszki Lengyelország királya 17.

IORGA Nicolae Román történetíró, politikus 17.

MATTYASOVSZKY - ZSOLNAY László Magyar festő 17.

PACINOTTI Antonio Olasz fizikus 17.

SALIGNY Anghel Román mérnök 17.

SZTRAVINSZKIJ Igor Fjodorovics Amerikai zeneszerző 17.

WERGELAND Henrik Arnold Norvég költő 17.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

AVICENNA Perzsa filozófus 18.

FERENCZY Béni Magyar szobrász, éremművész18. 18.

FERENCZY Noémi Magyar gobelin-művész 18.

FRANCIA ELLENALLASI FELHIVAS 1940. 18.

HALMAY Zoltán Magyar úszó olimpiai bajnok 18.

KORANYI Sándor báró Magyar belgyógyász 18.

LAVERAN Charles Louis Alphonse Francia orvos, parazitológus N 18.

LENNGREN Anna Mária Svéd költőnő 18.

WATERLOOI ÜTKÖZET 1815. 18.

WEYDEN Rogier van der Németalföldi festő 18.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

GEHRIG Lou Amerikai sportoló 19.

KUVAIT FÜGGETLENSEGE 19.

MUHINA Vera Ignatyeva Orosz szobrász 19.

RICHTER Adrian Ludwig N émet festő 19.



RIZAL y MERCADO José Alonso Fülöp-szigeteki író 19.

STAMIC Jan Vaclav Antonin Német hegedűművész,karmestere 19.

VOSZTOK -5 és VOSZTOK -7 URHAJOK 19.

ZELLER Karl Oztrák zeneszerző 19.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BARENTS Willem Németalföldi Sark-kutató 20.

BERLIN Németország fővárosa 20.

CSONTVARY KOSZTKA Tivadar Magyar festő 20.

DAN JOBBAGY-FELSZABADITAS 1788. 20.

FORREST Alexander Ausztrál Ausztrália-kutató 20.

FREDRO Aleksander Lengyel vígjátékíró 20.

III. ZSIGMOND Lengyelország királya 20.

IVANOVSZKIJ Dimitrij Joszifovics Orosz botanikus, mokrobiológus 20.

LABDAHAZI ESKÜ 1789. 20.

ROSA Sa Ivator Olasz festő, rézkrcoló 20.

ZDARSKY Matthias Osztrák sí-szakember 20.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BHUTTO Benazir Paíkisztáni politikusnő 21.

JONES Inigo Angol építész, fejtő, rajzoló 21.

LAUPENI GYOZELEM 1339. 21.

MACHADO de ASSIS Joaquim Brazil költő, író 21.

MOHAMMED ALI Perzsa sah 21.

NEW HAMPSHIRE SZÖVETSEGI ALLAM 21.

PIOMBO Sebastiani del Olasz festő 21.

RIMSZKIJ - KORSZAKOV Níikolaj Orosz zeneszerző, karmester 21.

SANDOR Nagy Alexandrosz Macedónia királya 21.

SZENT ALAJOS Itáliai jezsuita szerzetes 21.

TANNER Henry Ossawa Amerikai festő 21.

VICO Giambattista Itáliai történet- és jogfilozófus 21.

WOLFE TONE Theobald Ir hazafi 21.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BRACKEN John Kanadai agronómus, politikus 22.



FISHER John Rochesteri püspök 22.

GARLAND Judy Amerikai színésznő 22.

HUMBOLDT Carl Wilhelm von Porosz nyelvész, államférfi 22.

MAZZINI Giuseppe Olasz ügyvéd, poltikus 22.

MILHAUD Darius Francia zeneszerző 22.

MORPHY Paul Charles Amerikai ügyvéd, sakkozó 22.

PARIZSI ELYSEE - PALOTA 22.

VANCOUVER George Brit felfedező 22.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

ANTARKTISZ - EGYEZMEN 1961. 23.

BRÜLOV Karl Pavlovics Orosz festő 23.

DRAKE Johann-Heinrich Német szobrász 23.

ELSSLER Fanny Osztrák táncosnő 23.

I. ROBERT Bruce Skócia királya 23.

JARNEFELT Edvard Armas Finn karmester, zeneszerző 23.

JOSEPHINE Maria Rosa Tascher de la Pag. Francia császárné 23.

NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZITTSAG NOB 23.

RENWICK James Amerikai építész 23.

ROGERS William Pierce Amerikai ügyvéd, politikus 23.

RUDOLPH Vilma Glodean Amerikai rövidtávfutó 23.

SCHLÜTER Andreas Német építész, szobrász 23.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

ADLER Victor Osztrák politikus 24.

BRAD Ion lonescu Román agrármérnök, politikus 24.

CLEVELAND Stephen Grover Amerikai politikus, USA 22.elnöke 24.

CONCORDE Szuperszónikus utasszállító rep.gép 24.

GORDON Adam Lindsay Ausztrál író 24.

HERRMANN Emanuel Osztrák nemzetgazdasági író 24.

HESS Victor Franz Osztrák geofizikus N 24.

KR0YER Peter Severin Dán festő 24.

LAVALLEJA Juan Antonio Uruguayi politikus, katonatiszt 24.

SOLFERINOI CSATA 1859. 24.



0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

GABRIEL Y GALAN José Spanyol költő 25.

PELLICO Silvio Olasz drámaíró, költő 25.

NERNST Hermann Walther Német fizikai kémikus N 25.

HOFFMANN Ernst Theodor Amadeus Német író, zeneszerző, grafikus 25.

GECAN Vilko Horvát festő 25.

WHITE Stanford Amerikai építész 25.

GERSTNER Franz Josef Német mérnök 25.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BUCK Pearl Amerikai regényírónő N 26.

CARPACCIO Vittore Velencei festő 26.

EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE ENSZ = UNO 26.

GUTTEREZ /SOLANA/ José Spanyol festő, író 26.

HERMANN Ottó Magyar természettudós, néprajzkutató 26.

MATEJKA Peter Szlovák festő 26.

PIZZARO Francisco Spanyol hódító - konvisztádor 26.

ROUGET de L'ISLE Claude-Joseph Francia költő 26.

VIRGINIA SZÖVETSEGI ALLAM 26.

ZAHARlAS "BABE" Mildred Didrikson Amerikai sportolónő 26.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

BENNETT Richard Bedford Kanadai politikus, jogász 27.

DUNBAR Paul Laurence Afra-amerikai újságíró, lexikonszerk. 27.

FELLENBERG Philipp Emanuel von Német szociálpedagógus 27.

KELLER Helen Adams Amerikai írónő 27.

LUCHIAN Stefan Romám festő 27.

MONASH John Sír Ausztrál katona-mérnök 27.

SLICHER Philipp Friedrich Német zeneszerző 27.

Stolz Robert Osztrák zeneszerző 27.

VASARI Giorgio Olasz építész, festő, művészeti író 27.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

CARREl Alexis Amerikai sebészorvos, biológus N 28.

DEBRET Jean Baptiste Francia festő 28.



FERENC FERDINAND Habsburg főherceg 28.

I. LAZAR Hrebeljanovics Szerbia fejedelme 28.

KIYONAGA Torii Japán festő 28.

MAASS Clara Louise Amerikai ápoJónő 28.

PIRANDELLO LUIGI Olasz író N 28.

RUBENS Peter Pauwel Flamand festő,diplomata, műgyűjtő 28.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

CLAY Henry Amerikai államférfi 29.

COLLAERT Adriaen Holland grafikus, vésnök 29

HARUNOBU Szudzuki Japán festő, fametsző 29.

LEOPARDI Giacomo gróf Olasz író 29.

PECHSTEIN Max Hermann Német festő 29.

SZENT PETER Jézus tanítványa, apostol 29.

SZENZ PAL Apostol, hittérítő, teológus 29.

V. FERDINAND Magyarország királya 29.

V.NYARI OLIMPIAI JATEKOK 1912. Július 22-ig 29.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000

LULLE Raymond Katalán filozófus, matematikus 30.

MORUCZ Zsigmond Magyar író 30.

MÜLLER Ferdinand Jacob von Sír Német botanikus 30.

RAYLEIGH John William lord Angol fizikus N 30.

SZOJUZ -11 URHAJO 30.

VERNET Horace Francia festő 30.

VOUET Simon Francia festő 30.

0000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000



MARTIN ANDERSEN NEX0 *1869.JÚNIUS 26. - +1954.JÚNIUS 1.

Dán regényíró és elbeszélő. Gyermekkorát
Bornholm szigetének Nex0 nevű kisvárosában
töltötte, innen vette írói nevének második elemét.
Szegény, sokgyermekes munkáscsaládban
született, apja útépitő munkás, majd béres volt.
Önerejéből végezte el a népfőiskolát. Tanításból,
majd 1901-től írásaiból élt. 19l9-ben belépett a
dán Szocialista Munkáspártba. Az 1920-30-as
években Németországban élt, részt vett a munkás

mozgalomban és a spanyol polgárháborúban is. A II.világháború alatt a dán ellenállás
aktív résztvevője volt. 1951-ben az NDK-ban telepedett le. A szocialista realizmus
irodalmának nemzetközileg elismert és megbecsült klasszikus alkotója. Első munkái
elbeszélések voltak. Munkásságának középpontjában monumentális regényei állnak: a
Hódító Pelle című tetralógia, a Szürke fény, Ditte az ember lánya, Emlékeim, Keserű

édes ifjúség. Témáit a szegény néprétegek életéből merítette, melyet ő maga is átélt,
megismerhetett. Éppen ezért írásai sokszor önéletrajzi jellegűek. Műveinek egy része
magyarul is megjelent. (Világir.KisencikI.1976.lk,49 o., MNL.2k.6 o.)

VLADISLAV VANCURA *1891.JÚNIUS 23. - +1942.JÚNIUS 1.

Cseh regényíró. Középiskolái után elvégezte az orvosi egyetemet
Prágában, és rövid ideig dolgozott is szakmájában. Kora ifjúságától
részt vett a cseh irodalmi és művészeti életben. Sokoldalú tehetség
volt. Zeneművésznek is készült, kiválóan festett is, filmeket is
rendezett, mégis elsősorban elbeszélő volt, a cseh próza egyik
legnagyobb művésze. 1921-ben belépett a kommunista pártba.
Csehország német megszállásakor letartóztatták és antifasiszta
meggyőződése miatt kivégezték. Korai műveiben vonzódott a jelképek

hez, művei érzelmileg telítettek. Nagy irodalmi és társadalmi sikere volt a
Rablólovagok című regényének, mely középkori cseh történetet mond el, többrétegű

nyelvhasználatával volt figyelemkeltő. Regényeiben a prózahagyomány eszköztárához
a szerkezeti és nyelvi elemekkel való kísérletezés társult. Ismertek a Szeszélyes nyár,
Szökés Budára, Vége a szép időnek című regényei. (Világir.KisencikI.1976.2k,460 o.,
MNL.18k.179 o.)

ÖDÖN VON HORVÁTH *1901.DECEMBER 9. - +1938.JÚNIUS 1.
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Magyar származású osztrák regény- és drámaíró. Középiskoláit
Budapesten kezdte, Bécsben fejezte be. Münchenben

c germanisztikát, filozófiát és színháztudományt tanult. Írói
munkásságát karcolatokkal kezdte. 1923-tól szabadfoglalkozású író
volt Németországban. Első színdarabjait német színházak mutatták
be. 1931-ben három népszínművei keltett feltűnést: Mesél a bécsi
erdő, Velencei éjszaka és Kazimír és Karolin. Dalbetétekkel átszőtt,

epikusan szerkesztett népszínművei, társadalomkritikus, szatírikus
darabjai és bohózatai mellett regényeket is írt, pl. Hogy lettem én
néger címűt. Szinházi sikereinek Hitler uralomra jutása vetett véget.

Pacifista, náciellenes tendenciájú írásainak a II.világháború előtti kritikus években
nagy volt a visszhangja. Azonnallefordították franciára őket Művei betiltása után
Bécsbe, majd Párizsba emigrált, ahol egy lezuhanó faág sújtotta halálra. Darabjai az
1960-as években élték reneszánszukat. (Vilgáir.Kisencikl.1ö76.1k.500 o., MNL.9k.634
o.)



FERDINAND RAIMUND *1790.JÚNIUS 1. - +1836.SZEPTEMBER 5.

Osztrák színész, író, rendező. Életpályáját
cukrászinasként kezdte és esténként a
színházakban árúsított. Így hamar megismerte a
színházi életet és ellenálhatatlan vonzalom fogta el
iránta. Mint kezdő színész 1808-14 között nyugat
magyarországi vándortársulatoknál dolgozott.
1814-ben került bécsi színházakhoz. 1830-ban már
saját társulatával vállalt vendégkőrutakat. Komoly
szerepekre vágyott, de sikert csak komikusként
aratott. Csakhamar ő maga is írt komédiákat.

Kiapadhatatlan mestere volt a szójátéknak, de gyakran varázslatos költői lírai hangulat
és melankólia szövi át darabjait. Saját darabjai ban aratta legnagyobb sikereit. A
tékozló című darabját a magyar Nemzeti Színház is játszotta.
(Világir.KisencikI.1976.2k.238 o.,Szinházi KisI. 1969.365 o.)

JOHN DEWEY *1859 OKTÓBER 20 .. - +1952.JÚNIUS 1.

Amerikai filozófus, pszichológus és pedagógus. A pragmatizmus, majd az ebből

kialakult instrumentaliuzmus egyik megalapítója, egyben legismertebb alakja.
Chicago-i és a Columbia Egyetem tanára-, majd professzoraként a funkcionálista
gondolat és a pragmatikus filozófia propagátorává vált. Felfogásában a gondolkodás a
változás eszköze. Az ember akkor gondolkodik, ha új helyzetekbe kerül, a gondolat
nem önmagában létezik, hanem problémák megoldásának keretében. A gondolkodást
és a tapasztalást, az egyén és a társadalmat, a társadalmi és a pszichikus környezetet

összefüggéseikben kell szemlélni. A fejlődést, mint az élet állandó
önmegújulását értelmezte, s ebbe a folyamatba kapcsolta be a
nevelés funkcióit. Hitt a társadalom állandó evolúciós
tökéletesedésében. A demokratikus társadalom fontos alapköve
szerinte az egyéni különbségek kultusza. Sosem tudhatjuk ugyanis,
hogy a társadalom változásaival milyen tulajdonságok válnak
fontossá. Mindehhez Dewey a formális képzés helyett a gyakorlati

készségeket, a felfedeztető oktatást hangsúlyozó iskolát javasolta. Evolúciós
felfogásában a pszichológia feladata a környezethez való alkalmazkodás
tanulmányozása. Az ember nem pusztán reagáló lény, hanem állandó átalakulásban
van. Ez az átalakulás, mozgás, maga az alkalmazkodás. Elmélete alternatívát kívánt
adni azokkal a nézetekkel szemben, amelyek végső és abszolút igazságokkal
operálnak. Míg az istrumentalizmust Észak-Amerikában pozitívan fogadták, addig
Németországban elutasították. A pragmatizmus ma az angolszász filozófiában
reneszánszát éli.(Larousse 1991.1k.592 o., MNL.6k.535 o.)

LADISLAV GUDERNA *1921.JÚNIUS 1. - +1999.0KTÓBER 7.

Szlovák festő, grafikus. A szürrealizmus
korai- és e stílusirányzat legismertebb
szlovák képviselőjének tartják. Az 1968-as
csehszlovákiai politikai események után
Kanadába emigrált. Ott tagja volt a
szürrealista művészekből alakult
"Melmoth-Csoport"-nak, akik i980-tól
évente tartottak kiállításokat Kanadában és
világszerte. Csehszlovákiai évei alatt
bélyeg-terv is fűződik nevéhez, mely Nyit

rának állított emléket. (Internet httpjhome.t-online.dejhome..... )



FESZTY ÁRPÁD *1856.DECEMBER 24. - +1914.JÚNIUS 1.

Magyar festő. Az akadémikus festészet jellegzetes képviselője. 1874-től a müncheni
akadémián, 1880-81-ben Bécsben tanult. 1880-ban a Golgota című képével keltett
feltűnést, életképei közül pedig a Bányászszerencsétlenség emelkedik ki. Megbízást
kapott az Operaház előcsarnokának kilenc falképére, amelyhez Olaszországban
tanulmányozta a freskófestést. EI is készítette A hangok eredete címü falkép
sorozatát. Ezt a munkát több falkép-megbízás követett. Vágó Pál (*1853-+1928),
Mednyánszky László (*1852-+ 1919), Ujváry Ignác (*1860-+ 1927), Spányi Béla
(1852-+1914), Olgyay Ferenc(*1872-1939), Pállya Celesztin (1864-+1948) és mások
közreműködésével 1892-től 1894-ig festette a népszerűvé vált körképét A magyarok
bejövetelét. Az 1.800 m2 nagyságú, 120 m hosszú, 15 m széles, egy darabba szőtt

belga vászonra festett panoráma hosszú évekig a főváros egyik látványosságának

Fesz(y Árpád A magyarok bejövetele (részlet l)
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számított. 1944-45-ben Budapest olstroma során erősen megségült. Restaurálása
évekig tartott, lengyel restaurátorok közreműködésével készült el. 1996-ban az ország
fennállásának 1100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepség-sorozat
keretében helyezték el Ó-Pusztaszeren, az Árpád emlékmű parkjának főépületében.
1896-ban állt pályája csücsán, és több vármegye is megbízta nagynéretű történelmi
kép festésével. Ebben az időben készült nagy történelmi kompozíciója a Zsolt
eljegyzése, A bánhidai csata. 1899-től 1902-ig családjával Firenzében élt, és főként

vallási témájú képeket festett. Ott festette Krisztus siratása című kompozícióját. Jókai
Mór nevelt lányát Jókai Rózát vette feleségül, aki szintén festett és írt, mint férje.
Házasságukból született Feszty Masa (*1895-+1979), leányuk, aki örökölte szülei
képzőművészeti tehetségét és megirta édesapja életéről a Feszty Árpád és művészete
című monográfiát. (Műv.L.1966.2k.59 o., MNL.7k.922 o.)

A magyaro/<. hejöl'etele (rész/el lJ,)

\ erecke PllszlCls:::.er



Fesz~v Á/Pád A magjJarak hejövetele (részlet lll.)

'O
~-...

\

,~ 6\
...Q ~
~ '""-....
\:5 ;::s-.

896 H()J~/oglaliís 1996



JAMES BUCHANAN *1791.ÁPRILIS 23. - +1868.JÚNIUS 1.

Amerikai politikus, az Egyesült Államok lS-ik elnöke 1857-61 között.
Eredetileg ügyvéd, majd a pennsylvaniai törvényhozás föderalista
párti tagja volt 1814-16-ban. 1820-ban Demokrata párt kongresszusi

képviselője, majd szentpétervári követként
sikeres amerikai-orosz kereskedelmi
szerződést kötött Andrew Jackson elnök (lásd
lILl5.) megbízásából. Külügyminiszterként -
1845-49-ben Texas felvétele és az
amerikai-mexikói háború kérdésében
támogatta James Knox Polk elnök (lásd XI.

2.) annexiós külpolitikáját, viszont elérte az Oregon-kérdés békés rendezését Nagy
Britanniával. 1853-ban londoni követ volt 1856-ig. 1856-ben tért vissza Amerikába és
a rabszolga párt, vagyis a Déli államok szavazataival nyerte el az elnöki széket. A gaz

dasági válság élezte az Észak és Dél ellentéteit, de mint elnök tétlenül
nézte, mint készítik elő a Déli államok az elszakadásukat. A
rabszolgaság híveinek és ellenfeleinek kansasi összecsapásait azzal a
javaslattal próbálta megelőzni, hogy Kansast rabszolgatartó államként
fogadják be az Unióba. Az állam lakói a rabszoilgaság ellen szavaztak, s
a Kansas-Nebraska törvénnyel ellentétes elnöki javaslat, megosztotta a
Demokrata Pártot, ennek következtében Abraham Lincoln (lásd IV.15.)
1860-ban megnyerte az elnökválasztást.1861.március 4-én lépett vissza

és Lincoln elnöknek a kitörő polgárháborút hagyta örökül. (Révai NI.4k.13 o.,
MNL.4k.630 o.)

MIHAIL IVANOVICS GLINKA *1804.JÚNIUS 1. - +1857.FEBRUÁR
15.

Orosz zeneszerző. 1818-ban abba a szentpétervári nemesi intézetbe
került, amelyben Catterino .Cavos (*1775-+ 1840) vezette a kórusé

neklést, emellett hegedü, zongora,
zeneelmélet- és olasz énektanulmányokat
folytatott. 1830-33 között Itáliában
megismerkedett Gaetano Domenico Maria
Donizettivel (*1797-+ 1848), Vicenzo
Bellinivel (lásd IX.23.) és F.Mendelssohnnal.
Zongoravariációkat, fantáziákat szextetteket
írt. Hazatérése után d-moll szimfóniát kez

dett komponálni és megírta első fő müvét az Életünket a cárért címü operáját, - mai
címe Ivan Szuszanyin - mely az orosz nemzeti zene kezdetét jelentette. 1836-os
bemutatóőján nagy sikert aratott. 1842-ben második operája is elkészült, a Ruszlán és
Ludmilla. 1844-ben Párizsba, majd Spanyolországba utazott, ahol a spanyol népdalt
tanulmányozta. Az 1848-ban komponált Fantázia 2 orosz népdalra és a Kamarinszkaja
címü müvében a zenekari dal- illetve táncfantáziának sajátos orosz formáját
teremtette meg. 1850-ig Varsóban, 1852-54-ben Párizsban, 1856-tól haláláig
Berlinben élt. Az orosz nemzeti opera megteremtője volt.(Brockhaus:Zenei
L. 1984.2k.42 o.), MNL.8k.657 o.



SIMPLON ALAGÚT

A Simplon-hágó a Rhone völgyéből a Toce völgyébe vezető magashegyi átjáró
Svájcban, a Wallisi-Alpok Észak-Keleti részén, a Schienhorn - 2643 m - és a
Schönhorn - 3202 m - között. Legmagasabb pontja 2.009 méter. A hágón átvezető

első ösvényt 196-ban építtette Septimius Severus római császár (ur.193-211). A
középkorban kereskedelmi útvonal volt Wallis és Piemont, illetve Lombardia városai
között. Az első 66,5 km hosszú oraszágutat 1800-1806 között építették I.Bonaparte
Napoleon (lásd V.5.) parancsára. A jelenlegi autóút 65 km, legmeredekebb lejtője 11

%-os. A Simplon-hágótól Észak-Keletre, a Wasenhorn - 3246 m
- és a Monte Leone - 3553 m - alatt, Brig és Iselle között két
vasúti alagutat fúrtak, mely a Föld egyik legosszabb vasúti
alagútja, A Simplon-hágó alatt 1300-1500 m mélyen. Az első

alagút hossza 19.799 méter és 1898-1906 között épült. Az
alagút építése nehéz körülmények között folyt, a földből előtörő

melegvízforrások miatt. Az építkezést Brandt, Sulzer és Locher
mérnökök vezették. Az alagút 1906.jÚnius l-én nyílt meg.

Már eredetileg úgy tervezték, hogy 17 m távolságban egy másik alagútat is fúrnak, ha
a forgalom növekedése ezt kívánja. 1908-ban már szükségessé vált a második 
párhuzamos - alagút építésének megkezdése, de a munkákat az I.világháború
megakasztotta. A svájci oldalon 1917-ig egy 8 km-es szakasz el is készült. A
munkákat 1919-ben folytatták és 1922 végén át is adták a 19.824 m hosszú alagutat
a forgalomnak. Október és április között a hágón átvezető autópályát lezárják, ekkor
az autók is vonaton jutnak át az alagúton. (Révai N1.16k.818 o.,Larousse 1994.3k.596
o., MNL.16k.86 o.)

VESZPRÉM

Veszprém magyarországi város, Veszprém megye székhelye, Budapesttől délnyugatra,
a Séd folyónál. Honfoglalás-kori település. A Kr.e.IX.század elején vaskori népek az
illírek lakták, majd a Kr.e.IV.században a kelták. A Kr.u.III.századtól keleti gótok,
majd a hunok, később az avarok szállták meg a vidéket. A X.század utolsó
harmadában Querfurti Szent Bruno német hittérítő püspök (*974 k.-+l009)
székhelye, a magyar egyházszervezés legkorábban, I.Szent István (lásd VIII.,15.)
által alapitott püspöksége. Nevét Géza fejedelem (lásd 11.1.) lányának és Vitéz Bolesz-

láv lengyel fejedelemnek (*966/967-+1025) a fiáról - Bezprim 
kapta. A Bakony fennsíkjából mintegy 40 méterrel emelkedik ki a
400 m hosszú és 90 m széles veszprémi Várhegy. Az öt dombra
épült város magja a Benedek-hegyen épült várnegyed A
hegytető északi felén épült fel a püspöki székesegyház és tőle

délre a püspöki palota és az egészet körbefutó fal vette körül.
1242-ben a tatárjárásnak ellenállt ugyan a vár, de 1276-ban
Csák nembeli péter (+ 1332 után), az ország akkori nádora
ostrommal elfoglalta, épületeit felgyújtotta. 1310-től állt vissza a

rend és kezdték helyreállitani akárokat. l552.jÚnius l-től 1586-ig, majd 1594-98
között török uralom alatt állt miközben 17-szer cserélt gazdát. A XVII.században ismét
a helyreállitás és korszerűsités folyt. A vár és a város mai arculata a XVIIl.század
közepén alakult ki. 1810-es években a vár déli őrtornyát több emelettel
megmagasítva tűztoronnyá alakították. Koller Ignác veszprémi püspök mebízásából
barokk stílusban újult meg a püspöki palota is 1765-76 között Fellner Jakab magyar
építész (*1722-+ 1780 tervei szerint. Jelentős iparos rétege ellenére a váron és a
piactéren kívül a XIX.században is falusias jellegű település volt. A székesegyház a
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XII.században épült. A háromhajós, kereszthajós, két homlokzati tornyos román
bazilikát többszöri átalakítás után 1907-10 között neoromán stilusban gyökeresen
átépítették. A templom északi oldalán tárták fel a XIII.század elejéről való Szent
György-kápolna alapfalait. A Gizella kápolna szintén a XIILszázadból származik.
Különösen szépek a hajó és szentély figurális zárókövei. A város jelképe a Séd feletti
Völgy-híd. A Kálvária-hegyen a XLszázadi temető és a Szent Miklós-templom
maradványait tárták fel a XIII.századból. 11875-ben rendezett tanácsú város lett és
számos új középülettel gyarapodott. A ILvilágháború során kb. 80 légitámadás érte,
épületeinek háromnegyed része elpusztult. Ma már közúti és vasúti csomópont, fejlett
iparral, Művedlődési központ, állandó színházzal, jelentős idegenmforgalommal.
Lakosainak száma az 1910-es 14.792 főről 2001-re 62.851 főre emelkedett. Az orszeg
egyik legszebb városa. (Larousse 1994.3k.l069 o., Csorba Cs. :Regélő váraink
1997.283 o.,Műv.L. 1968.4k.6789 o., MNL.18k.397 o.)

CHARLES-EMILE GADBOIS *1906.JÚNIUS l. - +1981.MÁJUS 24.

Kanadai katolikus pap, zenész és zeneszerző. Közép- és
felsőiskoláinak befejezése után, 24 éves korában pappá
szentelték. Már korábban tanult zongorázni, orgonálni, hegedülni
és hárfán játszani. Pappá szentelése után tanárként működött, s
mellette a papi szeminárium zenekarát vezette. 1937-től kezdte
gyűjteni a legjobb francia és kanadai dalokat. Fáradhatatlan
szószólója, esetenként javasolója és szervezője volt zenei
fesztiváloknak, hangversenyeknek, dal-esteknek. Mindent
megtett, hogy megszerettesse az emberekkel a muzsikát, a dalt.
Ő maga írt 60 dalt és kb.10-15 különféle zeneművet. 1943-ban
zenei elkötelezettségét Keresztelő Szent Jáos Lateráni Arany Ke-

resztjével ismerték el. Már abbé volt, amikor havi magazint indított 1952-ben, mely a
zenével és zeneszerzőkkel foglalkozott. (Internet: http://stamps
g.blogspot.com/2010/05/gadbois-charles-emile_ll.htm)



, ,
THOiviAS HARDY ;;: 1540.JÜ--iÜS 2. - +1928.JANUAR 1 ~ .

Angol regénYIro, költő. Egy ideig 1856-tól 1862-ig egy
építőmesternél volt inas.1862-67-ben Londonban egy építész
mellett dolgozott, ekkor kezdett írni. Londonban egyetemre járt.
Elmélyedt az ókori klasszikusokban és esti előadásokon filozófiát,
teológiát és művészettörténetet tanult. 1867-ben hazaköltözött
Bockhamptonbe és természet-közelsége az angol irodalom
legihletettebb természetábrázólójává tette. A falusi élet, az
érintetlen természet maradandó nyomot hagyott művészetében.

1871-ben jelent meg első regénye, mely elindította írói karrierjét.
Tudatosan igyekezett megfelelni az olvasóközönség igényeinek.
Könyveinek cselekménye a szerinte halálraítélt, elmaradott és
primitív hagymányokhoz görcsdösen ragaszkodó világ a helyszíne

legjellegzetesebb műveinek, mint a Hazatérés, Egy tiszta nő, és a Lidércfény, mely
pszichológiai érdeklődését is tükrözi. Változatos lírai formákat használt, folozófiai
költészetében melankólikus hangon meditált az ember elesettségéről és
kiszolgáltatottságáról, ami ellen szerinte a szeretet, a szerelem nyújthat védelmet.
Regényei általában folytatásokban jelentek meg, ezért az érdeklődés ébrentartásához
szükséges volt a szenzációs fordulatokban bővelkedő részletezés. 1898-ban megjelent
verseskötetteI kezdődően élete hátralévő részében nagyon sok verset írt.
Költeményeit tartotta élete fő művének, ezekben elsőként szólalt meg a modern angol
líra hangján. (Világir.KisencikI.1976.1k.452 o., MNL.9k.222 o.)

SíR EDWARD WILLIAM ELGAR *1857.JÚNIUS 2. - +1934.FEBRUÁR
23.

Angol zeneszerző. Pályafutása kezdetén a birminghami zenekar
hegedűse, 1882-től Worcesterben koncertmester és 1885-től

1889-ig - apja utódaként - a Szent György-templom
orgonistája volt. Később független zeneszerző lett. A Gerontius
á/ma, című oratóriumának nagy sikere nyomán kora legnagyobb
angol zeneszerzőjeként tartották nyílván. 19D4-ben London
háromnapos Elgar-fesztivállal ünnepelte. A későromantikára

támaszkodó sajátos stílust alakított ki és zenéje szervesen
kapcsolódott a régi angol hagyományokhoz és a népzenéhez. A
Sa/ut d'amour című szórakoztató zenei műve is világhírű lett.

Magas színvonalú tevékenysége döntően hatott az angol zene fejlődésére.

(Brockhaus:Zenei L.1983.1k.SDD o., MNL.7k.22D o.)



GUISEPPE GARIBALDI *lSÜ7.JÚUUS 4. - +1882.JÚNIUS 2.

Olasz szabadsághős, politikus. Tengerészcsaládból
származott. 1833-ban belépett a Szárd Királyság
haditengerészetébe, de 1834-ben egy mazzinista
felkelési kísérletben való részvétele miatt
emigrációba kényszerült. 1836-48-ig Dél-
Amerikában élt, ahol hajóskapitányként
támogatta a Dél-braziliai Rio Grande do Sul állam
elszakadási kísérletét, majd itáliai emigránsok
élén Uruguay oldalán részt vett az Argentina elleni
háborúban. 1848-ban visszatért Itáliába és a
milánói felkelők között harcolt az osztrákok ellen.

1849.májusban legyőzte ILFerdinánd szicíliai király (ur.1830-1859) seregét.
1848.júniusban a rövid életű Római Köztársaságot ostromló francia túlerő miatt San

Marinóba vonult vissza, majd elhagyta Itáliát. Észak-Amerika, Pe-
UI"'D~ ru és Lon don után 1854-ben tért

~'pösh; ITALlANE LI!>
~ vissza Itáliába, Piemontba. A
: piemonti-francia-osztrák háborúban
~ 1859-ben a Szárd Királyság

vezérőrnagyaként vett részt.
1860.május ll-én 1089
"vörösinges" - köztük Türr István
(lásd V.3.), Tüköry Lajos (lásd VI.

6.), Goldberg Antal és Lajoski Vencel - élén partraszállt a szicíliai Marsalában és a
helyi erőkkel megerősített csapatával kiűzte a Bourbonokat Szicíliából, majd Nápolyból
1860.szeptember í-én. A Szicíliai Kettős Királyság elfoglalásával lehetővé tette az

egységes Olaszország megalakítását. Majd a pápai és francia csapatok ellen harcolt,
de Aspromonténél és Mentanánál vereséget szenvedett. 1870-ben a poroszok ellen
harcoló franciák segítségére sietett, és szabadcsapatai élén ő szerezte meg az
egyetlen német ezredzászlót, és elismerésként a francia nemzetgyűlés tagjává is
megválasztották. Fia, Racciotti olasz tábornok volt, aki 1914-ben francia szolgálatra
olasz légiót szervezett, amelynek hat fia is tagja volt. (Larouss.e 1991.1k.963 o.,
MNL.8k.487 o.)



II. ERZSÉBET MEGKORONÁZÁSA

1953.június 2-án
II.Erzsébet angol
királynőt (lásd
IV.2!.) a londoni
Westminster apát
ságban pompás
ünnepség keretében
az ősi szokás szerint
Nagy-Britannia és
Észak-Írország ki
rálynőjévé koronáz

ták. Apja, V1.György angol kmirály (lásd 11.6.) halála után leánya Erzsébet lett az
utóda. OA koronázási ünnepségen részt vettek a Brit Nemzetközösség és a gyarmatok
képviselői, királyok és fejedelmek, valamint államférfiak a világ minden részéről. A
pazar szertartás százezreket töltött el elragadtatással, mert a királyi házat tisztelő

angolok, a televízió jóvoltából először lehettek ilyesminek szemtanúi. (Az emberiség
Kr.1994.99l o., I.még ápr.2!.)

OLASZORSZÁG ÚJ ÁLLAM FORMÁJA: KÖZTÁRSASÁG

A 11.világháború során az ország két részre
szakadt. Az egyik oldalon a Brindisibe menekült
kormány hadat üzent 1943.október 13-án Né-

metországnak, a másik
oldalon a megszállt
területeken Beníto Mussolin
(lásd IV.28.)i vezetésével
német bábállamként hívták
életre a fasiszta Olasz
Szociális Köztársaságot. Az
angolszász szövetséges csa

apatok véres előrenyomulásával 1944.június 4-én felszabadult Róma, majd augusztus
22-én Firenze. Ezt követően néhány hónapra a front-vonal megmerevedett.
1945.május 8-án a német csapatok kapitulációjával ért véget a 11.világháború.
Olaszországban 1946.június 2-ára népszavazást írtak ki és a lakosság többsége a
köztársasági államforma mellett döntött. 1946.június l8-án kikiáltották a
Köztársaságot és a megválasztott Alkotmányozó Nagygyűlés a népszavazás döntése
alapján elfogadta Olaszország új, demokratikus alkotmányát. (MNL.14k.l09 o.)



· .
JOSEF VACLAV MYSLBEK *1848.JUNIUS 20. - +1922.JUNIUS 2.

Cseh szobrász. 1868-tól a prágai Képzőművészeti

Akadémián tanult. Első nagyszabású szobortervét az Az
Egészség allegóriáját 1869-ben készítette Jesenikben.
1872-73-ban németországi tanulmányútja során
EJ.Hahnelnél is tanult. A prágai Nemzeti Színház számá

ra készítette aklegórikus
nőalakjait, a Drámát és az
Operát. Történelmi témájú
műveinek sorában
jelentős a Tábor város
számára készített Jan
Ziska szobra. 1875-től a
prágai iparművészeti isko
la, majd a prágai Képző-

művészeti Akadémia taná
ra volt. Művészete Josef Mánes (lásd V.12.) hatására a romantikából indult ki.
Kezdetben a cseh nemzeti mondavilágból merítette tárgyát. Emellett vallásos és
allegórikus szobrokat is készített. Később monumentális köztéri szobrokat, portrékat,
kutakat, emlékműveketalkotott. Az ő műve pl. Prágában a Szent Vencel lovasszobra
négy mellékalakkal. (Műv.L.1967.3k.417o., MNL.13k.425 o.)

MARKOVITS IVÁN *1838.JÚNIUS 2. - +1893.ÁPRILIS 5.

A Gabelsberger-féle gyorsíró-rendszer magyar
nyelvre történő átültetője. A bécsi egyetem
joghallgatója volt, és szakvizsgát tett a
Gabelsberger-féle gyorsírásból. Az egyetem
befejezése után felhagyott a jogi pályával és a
bécsi irodalmi tanács gyorsírója lett. Közben a
gyorsírás továbbfejlesztésével, szaktanfolyamok
szervezésével, szakirodalom és tananyag
készítésével, szakfolyóirat létrehozásával
foglalkozott. 1863-ban kiadta a Gyorsírászat,
Gabelsberger elvei cím ű munkáját, mely a
későbbiekben javított kiadásban és tankönyvben
is megjelent. A magyar parlamenti gyorsíró iroda
megszervezése után előbb revizori, majd
másodfőnöki állást töltött ott be. 19l3-ban a
gyorsíró-rendszer fennállásának 50 éves fennállá

sa alkalmából az Országos Magyar Gyorsíróegyesület Budapesten és Szegeden
ünnepséget szervezett, melynek keretében szobrát leleplezték. (Révai NI.l3k.424 o.)



ETHEL LOIS PAINE *1911.AUGUSZTUS i4. -
,

i99i.JUNIUS

Amerikai újságírónő. Eredetileg ügyvédnek készült, de már a középiskolában
felfigyeltek írói tehetségére. Ezért az egyetem elvégzése után újságíró iskolában
folytatta tanulmányait. Hostessként dolgozott Japánban egy speciális katonai klubban,
amikor egy odalátogató amerikai riporter elolvasta a munkájáról szóló naplóját. A
naplót magával vitte a Chicago Defender című laphoz, melynek munkatársa volt, és az

abban szereplő történeteket hírlapi beszámolóként kezdte
közölni. Ennek hatására 1951-től Paine a lap újságírója lett.
1954-től már a lap washingtoni részlegének vezetője volt.
Írásaiban általában a polgárjogokért küzdött, beszámolt a
polgárjogi demonstrációkról, interjúkat közölt a mozgalom
vezetőivel stb. 1966-ban a Vietnamban harcoló afro-amerikai
csapatokról adott tájékoztatást. 1972-tól 1982-ig a CBS első

színes bőrű rádió és televízió kommentátora volt. Eközben
198D-ban közreműködött a Nelson Rolihlava Mandela dél-afrikai poltikus (lásd VIL18.)
kiszabadításáért folytatott kampányban. Aktív újságírói tevékenységéért számos
elismerést és kitüntetést kapott. A szakma ,A fekete sajtó first-Iady-ja"-ként
emlékezik.(Internet:http://melanet.com/connections/ .... ,wsperstamps.org/ .....•www.ill
inoishistory.gov/ ...... , nwhp.org/tlp/usps...... ) rá.



GEORGES ALEXANDRE CÉSAR LÉOPOLD BIZET *1838.0KTÓBER 25.
- +1875.JÚNIUS 3.

Francia zeneszerző. Már 9 éves korában a panzsl
konzervatórium diákja, Antoine Franc;ois Marmontel
(*1816-+ 1898), Franc;olis Benoist (*1794-+ 1878)/1
Jacques Franc;ois Halévy (*1799-+ 1862) tanítványa
volt és 1857-ben - 19 évesen - a CIovis és Clotilde
című kantátájával elnyerte a római nagydíjat. A
verisztikus operastílus kiváló mestere.. Rendkívüli
gazdag dallam-, ritmus- és hangszínvilága szinte
utolérhetetlen. Teljesen egyéni művészete a Prosper
Merimée francia író (*1803-+ 1870)elbeszélésén
alapuló Carmen című operájában érte el
csúcspontját, melynek sikertelen bemutatója 1857
ben volt. Fiatalkori halála kettétörte ívelő művészi

pályáját. Nem érhette meg a mű világsikerét. (Révai
NJ.3k.368 o.,Falk G.:Zenei Kis L.1938.97 O.,

MNL.4k.114 o.)

HARANGHY JENŐ *1894.AUGUSlTUS 1. - +1951.JÚNIUS 3.

Magyar festő, grafikus és iparművész. A Mintarajziskolában, az
Iparművészeti Iskolában és 1912-től Nagybányán tanult.
1915-től az Iparművészeti Iskola tanára volt. Tanulmányúton
járt Német-, Olasz-, Francia-, Spanyolországban és
Etiópiában. Számos könyvet illusztrált, bélyegeket rajzolt,
üvegablakokat, mozaikokat tervezett és freskókat festett késő

szecesszionista, erősen kontúros modorban. 1935-ben 14
freskót festett a dorogi bányászotthon számára és
üvegfestményeket készített a dorogi plébániatemplom részére.
1941-ben a Műcsarnok homlokzati timpanonjának mozaikját
tervezte. A II.világháború után a komlói filmszínház részére
készített falképeket. (Műv.L.1966.2k.346 o.)



V. GYÖRGY *1865.JÚNIUS 3. - +1936.JANUÁR 20.

Nagy-Britannia és Írország királya. Uralkodott 1910-1936-ig. A Szász-Coburg-Gotha
házból származó VII.Edward Nagy-Britannia és Írország királyának (lásd XI.9.)
második fia, Viktória királynő (lásd V.24.) unokája. 1892-től York hercege, 1901-től

walesi herceg. Atyja halála után 1910.május 6-án lépett trónra. Koronázása

nagyszabású ünnepség keretében zajlott le 1911.június 22-én, melyen minden
gyarmat képviseltette magát. 1917.július 17-én a titkos tanács döntése alapján
V.György elhagyta a német Szász-Coburg-Gotha nevet és helyette a Windsor család
nevet vette fel. Ezzel megalapította a Windsor-házat. Az új nevet a királyi család

Windsorban lévő birtokáról vették át. V.György I.világháborúban tanúsított
magatartása, demokratikus törekvései nagyban hozzájárultak népszerűségéhez.

Andrew Bonar Law mikniszterelnök (*1858-+ 1923) lemondása után 1923-ban, a
konzervatív Stanley Baldwint (*1867-+1947) nevezte ki kormányfővé, s a gazsdasági

világválság idején elérte, hogy James Ramsay Macdonald (*1866-+ 1937) munkáspárti
miniszterelnök konzervatív és liberális miniszterekkel együtt nemzeti koalíciós
kormányt hozzon létre. (Új Magy.L.1960.3k.15ü o.,Larousse 1991.1k.l061 o., A
xX.század Kr.1994., MNL.9k.42 o.)



MANUEL BELGRANO *1770.JÚNIUS 3. - +1820.JÚNIUS 20.
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REPUBLICA AROENTINA

Argentin államférfi. A latin-amerikai
függetlenségi háborúk kiemelkedő hadvezére
volt. Jogi tanulmányait Spanyolországban
végezte. Hazájában a reformeszmék
előharcosa volt. Az 181D.májusi Buenos
Aires-i forradalom egyik előkészítője, az első

kormányzó junta tagja, 181D-ll-ben a
paraguayi hadjárat vezető tábornoka volt.
1812-ben elfoglalata Montevideót,
ugyanabban az évben a hadsereg
parancsnokaként Tucumánnál, 1813-ban
pedig Saltánál leverte a spanyolokat, s ezzel
elősegítette Argentína függetlenségét. 1813

as felső-perui - boliviai - vereségei után leváltották. 1814-1815-ben Madridban volt
követ, de sikertelen diplomáciai tárgyalásokat folytatott a függetlenségről

Spanyolországgal. Visszatérte után, ismét az északi-hadsereg élén állt 1819-ig.
Nevéhez fűződik az argentin zászló megalkotása. (Révai N1.3k.46 o.,Larousse
1991.1k.289 o., MNL.3k.532 o.)

MIHAIL IVANOVICS KALINYIN *1875.NOVEMBER 7. 
+1946.JÚNIUS 3.

Szovjet-orosz államférfi. Eredeti foglalakozása lakatos volt.
1898-ban az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt egyik

alapítója volt. Az 19D3-as pártszakadáskor a
bolsevik frakcióhoz csatlakozott. Tevékenyen
~rl részt vett az 19D5-ös orosz

J polgári demokratikus
forrada lom eseményeiben.
Forradalmi tevékenységéért
több ízben bebörtönözték.
1912-től a bolsevik Központi
Bizottság póttagja lett.
1919.márciustól 1946.márciusig
az Összoroszországi Központi
Végrehajtó Bizottság elnöke

ként az ország államföje volt. Bár nem helyeselte Joszif Visszárionovics Sztalin (lásd
!IL5.) intézkedéseit, mindvégig lojális maradt hozzá. Megemlékezésül 1946-ban
Königsberg a Kalinyingrád nevet vette fel. (Új Magy.L.1961.4k.15 o., MNL.1Dk.443 o.)



RUHOLLAH KHOMEINI *1900.MÁJUS 17. - +1989.JÚNIUS 3.

Iráni vallási vezető. Eredeti neve Ruholláh
Moszavi. A kumi síita vallási főiskolán tanult
filozófiát. Számos írást tett közzé az iszlám
etikáró/ és jogró!. Szembefordult a nyugatiasabb

(. világszemléletű uralkodóval, Mohamed Reza
:\. Pahlavival (lásd X.26.). Az 1960-as évek elején

megkapta az ajatolláh vallási címet, S ezzel a
siíták egyik legfőbb vallási tekintélye lett. 1964
ben tűnt fel, mint az országos méretű

rendszereIlenes tüntetések szószólója és
vezérszónoka, ezért száműzték. Törökország-

ban, majd Irakban élt emigrációban. 1978-tól kezdve Franciaországból irányította a
sahellenes mozgalmat. Az 1979.februári iszlám forradalom győzelme után hazatért
Iránba és a síita fundamentalista iszlám köztársaság központi alakja, főpap, ajatolláh
lett és országát a vallási nézetek által meghatározott politika irányába vezette.
1979.decemberben népszavazás eredményeként Irán államformája iszlám köztársaság
lett, és Khomeinit élethossziglan az ország vezetőjévé - államfővé - választották. Az
ellenzéket kínzásokkal és kivégzésekkel igyekezett megfélemlíteni, gyakorlatilag
felszámolta őket, hatályon kívül helyezte az emberi jogokat, betiltotta a nyugati zenét,
a nőket csador viselésére kötelezte stb. 1980.február 15-én az iszlám népbíróságok
megkezdték a pereket a sah hívei ellen és ezek többnyire az elítéltek kivégzésével
végződtek. A következő hónapokban az emberek százait ölték meg. Három év alatt
4605 kivégzést hajtottak végre. 1982.szeptember 15-én a volt külügyminisztert is
kivégezték, aki egykoron Khomeini bizalmasa volt. Az ország elszigetelődése akkor
érte el csúcspontját, amikor 1979.november 4-én túszul ejtették a teheráni USA
nagykövetség személyzetét. A foglyul ejtett 52 túsz 444 nap után szabadult. Iránban
az ellenzéket teljesen megbénították a terror-eljárások. Khomeini halála után a vallási
és világi vezetést szétválasztották. Ali Hameini (*1940) addigi államelnök lett az új
vallási vezető és Ali Akbar Hásemi Rafszandzsáni az új államfő 1989-1997-ig (*1934).
(A XX.század Kr.1994' f Larousse 1992.2k.419 o., MNL.9k.575 o.)

GEMINI 4 ŰRHAJÓ

1965.iúnius 3-án a Gemini 4 amerikai űrhajó startolt,
fedélzetén James McDivitt és Edward White aztronautákka!. A
Gemini 4 elindításával az Egyesült Államok megkezdte eddigi
leghosszabb ideig tartó űrkísérletét. James McDivitt őrnagy és

Edward White őrnagy

űrhajósok 5 napon át
keringtek a Föld
körül, miközben kerek
2,7 millió km-t tettek
meg. A kísérletek
csúcspontja White
kiszállása volt az

űrkabinból június 3-án közép-európai idő szerint
20 óra 45 perckor, és húsz percen keresztül
lebegett a világűrben. (A XX.század Kr.1994.)
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REPUBLICA ARűENTINA

Argentin államférfi. A latin-amerikai
függetlenségi háborúk kiemelkedő hadvezére
volt. Jogi tanulmányait Spanyolországban
végezte. Hazájában a reformeszmék
előharcosa volt. Az 181D.májusi Buenos

• Aires-i forradalom egyik előkészítője, az első

kormányzó junta tagja, 181D-U-ben a
paraguayi hadjárat vezető tábornoka volt.
1812-ben elfoglalata Montevideót,
ugyanabban az évben a hadsereg
parancsnokaként Tucumánnál, 1813-ban
pedig Saltánál leverte a spanyolokat, s ezzel
elősegítette Argentína függetlenségét. 1813

as felső-perui - boliviai - vereségei után leváltották. 1814-1815-ben Madridban volt
követ, de sikertelen diplomáciai tárgyalásokat folytatott a függetlenségről

Spanyolországgal. Visszatérte után, ismét az északi-hadsereg élén állt 1819-ig.
Nevéhez fűződik az argentin zászló megalkotása. (Révai N1.3k.46 o.,Larousse
1991.1k.289 o., MNL.3k.532 o.)

MIHAIL IVANOVICS KALINYIN *1875.NOVEMBER 7. 
+1946.JÚNIUS 3.

Szovjet-orosz államférfi. Eredeti foglalakozása lakatos volt.
1898-ban az Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt egyik

alapítója volt. Az 19D3-as pártszakadáskor a
bolsevik frakcióhoz csatlakozott. Tevékenyen

részt vett az 19D5-ös orosz
polgári demokratikus
forradalom eseményeiben.
Forradalmi tevékenységéért
több ízben bebörtönözték.
1912-től a bolsevik Központi
Bizottság póttagja lett.
1919.márciustól 1946.márciusig
az Összoroszországi Központi
Végrehajtó Bizottság elnöke

ként az ország államfője volt. Bár nem helyeselte Joszif Visszárionovics Sztalin (lásd
IlL5.) intézkedéseit, mindvégig lojális maradt hozzá. Megemlékezésül 1946-ban
Königsberg a Kalinyingrád nevet vette fel. (Új Magy.L.1961.4k.15 o., MNL.1Dk.443 o.)
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ono LOEWI *1873.JÚNIUS 3. - +1961.DECEMBER 25.

Német származású amerikai orvos, farmakológus, fiziológus.
Tanulmányait Strassburgban és Münchenben végezte. 1896-ban
szerzett orvosi diplomát. Paul Ehrlich (lásd 111.14.)
laboratóriumának munkatársa, majd a grazi egyetem
farmakológiai tanszékének vezetője volt 1909-ben. Ausztria német
megszállása után az USA-ba emigrált. A New York-i egyetem
orvostudományi karának farmakológia professzora volt 1939-től

haláláig. Fő működési területe a fiziológia és a farmakológia volt.
Már korai kutatásai során kimutatta, hogy az állati szervezet
fehérjéinek leépülési termékei ből, aminósavakból fehérjéket képes
felépíteni. Megfejtette az idegimpulzusok kémiai átvitelének me
chanizmusát. Foglalkozott a vesefunkciók élettanával és a digitálisz
hatásmechanizmusával. 1921-ben felfedezte az ideg impulzusok kémiai átvitelét. A
fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1936-ban kapta, megosztva Henry Hallett
Dale angol farfmakológussal, "az idegingerületek kémiai átvitelével kapcsolatos
felfedezéseiért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.467 o., MNL.12k.208 o. )

XXIII. JÁNOS PÁPA *1881.NOVEMBER 25. - +1963.JÚNIUS 3.

Eredeti neve Angelo Guiseppe Roncalli. 1904
ben történt pappá szentelése után a bergamói
püspök titkára, az egyháztörténet, a patrológia
és az apologetika professzora volt. Az

t Lvilágháborúban tábori lekészként dolgozott.
1925-ben püspökké szentelték. Különböző

diplomáciai feladatokat látott ell926-tól 1934-ig
Bulgáriában és Törökországban. 1937-ig
Isztambulban, majd 1944-ig Athénben élt, és
nagy segítséget nyújtott a német megszállás
alatt a görög lakosságnak, sikerült
megakadályoznia a zsidók deportálását. 1944.

decemberben nevezték ki Párizs nunciusává. Sikeresen akadályozta meg, hogy 33
püspököt a Vichy-kormánnyal történt kollaborálás vádjával hivatalukból felmentsenek.
1952-től a Szentszék megfigyelője volt az UNESCO-ban. Velencei pátriárka, majd

bíboros lett 1953-ban. 1958.október 28
án választották pápává. Pápaságának
rövid időszakát, amelyet a római egyház

Jl"{Jl<VÜ~I~li\~-n"*;-ti".I' modernizálása jellemzett, meghatározta a
II.vatikáni zsinat összehívása 1962-ben,
mely XXIII Jánosnak köszönhetően a
nyitás és az ökomenizmus zsinatjává vált.
A "jó pápa" tanítása két fontos encikliká

ban folytatódott: a Mater et Magistra kezdetű, az egyház karitatív szolgálatát
fogalmazza meg, és a Pacem in terris kezdetű enciklika, mely felhívás minden
jóakaratú emberhez az igazi béke megteremtésére, a békés egymás mellett élést
sürgetve. (Larousse 1992.2k.258 o., MNL.l0k.175 o.)
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< Német szobrász. Híres művész-családba született, apja: Franz
~ Joseph Feuchtmayer (*1660-+1718), a nagybátyja és unokaöccsei
~ mind a XVII. század végén létrejött, a barokk stukkókról elhíresült

úgynevezett Weesobrunner-iskola követői. Szobrászati
~ tanulmányait 1715-ben Augsburgban kezdte meg, majd 1718-tól

Weingartenben kezdett dolgozni. Művészetére sokak között az
ugyancsak Weingartenben dolgozó Diego Francesco Carlone
(*1674-+1750) olasz stukkóművész hatott leginkább. Apja halála
után átvette annak mimmenhauseni műhelyét. Ugyanebben az

időben a salemi kolostor házi szobrásza is lett és elkészítette a salemi templom
orgonájának burkolatát. Főként kolostorok stukkóit alkotta meg. Leghíresebb,
legismertebb munkája a birnaui Bernhard-oltár puttója. Mimmenhauseni házában ma
múzeum működik, amely életét és munkásságát mutatja be. A XVIII. század
legeredetibb szobrászművészeként tartják számon, akinek művei főként rokokó
stílusban készültek. (Internet:httpjjwww.answers.comjtopic/. ... , en.wikipedia.orgl
wiki. ... )

BÉKÉSV GYÖRGY *1899.JÚNIUS 3. - +1972.JÚNIUS 13.

MAGYAR POSTA

Magyar származású amerikai fizikus,
biofizikus. Apja magyar diplomata volt.
Kémiai tanulmányait a berni egyetemen
kezdte és 1923-ban a budapesti
egyetemen fejezte be fizikai
doktorátussal. A budapesti Postakísérleti
Állomás akusztikai kutatólaboratóriumá
ban dolgozott 1946-ig, de közben egy évet a Siemens-Haiske
konszern berlini laboratóriumában töltött. 1933-ban a Pázmány
péter Tudományegyetem kisérleti fizika professzora volt. 1946-ban
Svédországban a Karolinska Intézet vendégkutatója lett, majd
1947-ben az USA-ba települt, ahol a Harvard egyetem pszichoakusztikai
laboratóriumának vezető kutatója volt. 1966-ben főként egészségi okokból Hawaiiban
telepededtt le, ahol a honolului egyetem alapítványi tanszékének, az Érzékszervi
Kutatólaboratóriumának lett haláláig a prfoesszora. 1923 óta fiziológiai akusztikai
kutatásokkal, előbb a középfül elemeivel és működési sajátosságaival, majd a belső fül
vizsgálatával foglalkozott. Később önműködő hallásvizsgáló berendezést szerkesztett,
amelyet a szakirodalomban világszerte Békésy-féle audiométemek neveznek. A belső

fül károsodásának vizsgálatára kikdolgozta a Békésy-audiometriát. Megalkotta a belső

fül csigájának a modelljét, érzékeny eszközei lehetővé tették a hallási folyamat
megértését. Idősebb korában azt vizsgálta, hogy az agy hogyan értékeli a beérkezett
információkat. Általános érdeklődésére jellemző, hogyaközépamerikai indián
kulktúrák nemzetközileg elismert szakértője volt. Értékes gyüjteményét a Nobel
alapítványra hagyta. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1961-ben kapta "a
fül csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért". (Nobel
díjasok Kis1.1985.69 o.,A XX.század Kr.1994., MNL.3k.493 o.)



FRAY JUAN DE ZUMMÁRRAGA * 1478 ELŐTT - +1548.JÚNIUS 3.

Spanyol Ferenc-rendi szerzetes. 1533-tól Ő volt Új-Spanyolország 
Mexiko - első püspöke, 1546-tól pedig első érseke a mexikoi
egyházkerületnek. Védelmezte az új törvényeket, melyek
biztosították az igazi indiánok jogait, elősegítette az indián-misszió
létrejöttét és működését. Számos templomot, iskolát és kórházat
alapított, valamint az új világ első nyomdáját 1539-ben. (Brockhaus
NI.CD.)



EDUARD MÖRIKE *1804.5ZEPTEMBER 8. - +1875.JÚNIUS 4.

Német költő, elbeszélő. Tübingában tanult teológiát és
éveken át különböző helyeken volt vikárius, majd 1834-43
között Cleversulzbachban lelkész lett. Betegessége miatt
nyugalomba vonult. 1851-66 között Stuttgartban
irodalmat tanított. Az antik kultúra és a népköltészet
avatott ismerője és folytatója volt. Finom művű

költeményei a német költészet javához tartoznak.
Zeneiség és kifejezőerő, tragikum és tiszta öröm, antik

formai finomság és népi egyszerűség, szenvedélyes zaklatottság és szeretteljes
irónikus humor egyaránt fellelhető műveiben. Több versét neves komponisták
zenésítették meg. Maradandó elbeszélő műve A varázscipő című meséje sváb
szülőföldjéről. Legjelentősebb alkotása a Mozart prágai utazása című kisregénye,
amely egy nap történéseibe sűrítve ad hű képet a Don Giovanni bemutatójára utazó
zeneköltőről. (Világir.KisencikI.1976.2k.98 o., MNL.13k.344 o.)

STERIO KÁROLY *1821. - +1862.JÚNIUS 4.

Magyar festő. Az 183D-as évek vegen kezdte
Bécsben tanulmányait, és főként színes
illusztrációival tűnt fel, amelyeket díszművek

számára készített. Pozsonyban, majd Pesten
dolgozott, ott is telepedett le. Keresett arc- és
életképfestő volt. Számos vízfestménnyel illusztrálta
gróf Andrássy Manó (*1821-+ 1891) Utazás Kelet
Indiákon címmel 1853-ban megjelent útleírását.
1859-ben megfestette a Királyi pár bevonulása
Pestre, melyet jóval később Albrecht főherceg

(*1897-+ 1955) vásárolt meg. Ismert képe a Magyar
konyha című vizfestménye. Arcképeit elmélyült jel

lemábrázolás, életképeit festőiségre való törekvés jellemzi. Számos sport és vadász
képet is festett. Gondos kivitelű, biztos rajztudású és kiegyensúlyozottan komponált
képeivel a hazai polgári romantika jeles mesterei közé tartozik. (Műv.L.1968.4k.355

o., Révai N1.17k.147 o

VASS IMRE *1795.JÚNIUS 4. - +1863.MÁRCIU520.

Magyar földmérő és barlangkutató. A pesti mérnöki
intézetben végezte 1818-ban műszaki tanulmányait. Közel
két évtizeden át Gömör-Kishont vármegye földmérője volt.
Ez idő alatt - 1825-ben - a Baradla-barlang 4,5 km
hosszú új szakaszát tárta fel. Elkészítette az első hazai
tudományos igényű barlangtérképet és barlangleírást. A
barlangról alaprajzi és hosszmetszeti térképet is készített.
A barlang feletti területet is feltérképezte, és leírta a terü

let geológiai, hidrológiai viszonyait és a feltárás történetét. Az 1848-49-es
szabadságharc idején hadmérnökként teljesített szolgálatot. 185D-ben nevezték ki
császári és királyi mérnökké. (MNL.18k.263 o.)



BÁRÓ CARL GUSTAF EMIL MANNERHEIM *1867.JÚNIUS 4. 
+ 1951.JANUÁR 28.

Finn tábornagy és államférfi. 1889-től az
orosz hadsereg tagjaként vett részt az
1.világháborúban altábornagyi rangban,
mint hadosztályparancsnok. 1918.januártól
májusig a finn polgárháború idején a
kormányerők főparancsnoka volt, de a
német beavatkozás miatt lemondott.
1918.decemberben az ország
kormányzójává választották, de az
1919.júliusi elnökválasztáson vereséget

szenvedett. 1920-tól a politikától egy időre visszavonult. 1933-tól a Védelmi Tanács
vezetője lett tábornagyi rangban. 1939-46 között a finn hadsereg főparancsnoka volt,

1942-től az ország egyetlen marsallja is. 1939-40-ben Finnország
felszabadító háborúját vezette a Szovjetunióval szemben. 1941-től

1944-ig Németország oldalán harcolt a SZU ellen. 1944.augusztusban
köztársasági elnökké választották. 1944.szeptember 2-án mint
államelnök közölte Adolf Hitlerrel (lásd IV.30), hogy Finnország kilép
a háborúból. Szeptember 19-én pedig Hackzell, Mannerheim
miniszterelnöke, aláírta a szovjet-finn fegyverszüneti egyezményt.
1946-ban megromlott egészséági állapota miatt megvált a politikai

élettől és Svédországban telepdett le. (Larousse 1992.2k.803 o, A XX.század
Kr.1994., MNL.12k.655 o.)

PAJA JOVANOVIC *1859.JÚNIUS 4. - +1957.NüVEMBER 30.

__ Szerb festő. Egy kiváló fényképész fia volt, aki már
gyermekkora óta nagy érdeklődéssel figyelte szülővárosában

- Versecen - a templomfestő művészek munkáját. 1874-től

1860-ig a bécsi Képzőművészeti Akadémián tanult. Még tanuló
évei alatt készült festményéért díjjal jutalmazták. 1860. után
érdeklődése a Balkán felé fordult, és főleg az albániai,
montenegrói és hercegovinai élet jellegzetes jelenetei ről
készített festményeket, melyekkel ismertséget és tekintélyt
szerzett. 1905-től főleg gazdag emberekről készült 
akadémiai realista stílusú - portréivl vált híressé. Emellett fes

tett vallásos tárgyú képeket is, valamint ikonokat a dolovói, sabornai és újvidéki
templomok számára. Állandó lakása Bécsben volt ugyan, és idejének jelentős
részét ott töltötte, de időről-időre megfordult Párizsban, Londonban, Berlinben,
Münchenben és Belgrádban. A II.világháború kitörésekor született elhatározása
szerint művei a belgrádi Városi Múzeum tulajdonába kerültek. 1940-ben Versec
díszpolgárává avatták. Bécsben hunyt el, de kívánságára Belgrádban temették el.
(Ingernet:http://www.muzejvrsac.org.yu/ , mgb.org.yu/eng , to. vrsac.
com ...... )



VERSAILLESI NAGY - TRIANON KASTÉLY

Versailles város Észak-Franciaországban, Párizstól kb.20 km-re, dél-nyugatra ..
XIII. Lajos (ur.1610-1643) a Versaillesben vásárolt erdöbirtokon 1631-ben egy
vadászkastélyt építtetett, melyet 1662-ben XIV.Lajos (lásd IX.l.) szárnyakkal és
melléképületekkel bővített ki. Mai alakját Louis Le Vau (*1612-+ 1670), majd Jules
Hardouin-Mansart (*1646-+ 1708) tervei alapján nyerte el. Belső díszítésének vezetője

Charles.Lebrun festő (lásd II.24.) volt. André Le Notre (*1613-+ 1700) tervei szerint
gyönyörű 100 ha nagyságú parkot készíttetett, mely minden idők egyik
legnagyobb.szabasú kertművészeti alkotása. A település XIV. Lajos korában vált faluból
királyi várossá. 1682-1789 között a királyság székhelye és a királyok állandó lakhelye
volt. A kastély északi oldalán. van a XIV. és XV.Lajos (lásd II.IS.) által építtetett két
Trianon kastély. Az un. Nagy Trianont Jules Hordouin-Mansard építette 1687-88-ban
XIV. Lajos megrendelésére barokk stílusban. A kastély sok nevezetes történelmi
esemény szinhelye volt. Többek között az I.világhaborút lezáró békeszerződés

a győztes SzÖvetséges és Társult Hatalmak lantantI és Magyarország
kÖzÖtt, 1920.iúnius 4-én itt került aláírásra. Feltételeit Magyarország részvétele
nélkül, az 19l9-20-as párizsi békekonferencián állapították meg. A magyar
békeküldöttség véleményét a békefeltéltelekről nem vették figyelembe. A XIV részből

és 364 cikkből álló trianoni békeszerződés meghatározta a megcsonkított
Magyarország új határait. A békeszerződést a magyarországi nemzetgyűlés

1920.november lS-én ratifikálta, majd 1921.július 26-án az 1921. évi XXXIII.
törvénycikkel hirdette ki. (Révai NI.19 k.175-6 o., Larousse 3 k.934, 1064 o.,
Műv.L.1966.4 k.675 o., MNL.18k.720 o.)



GHEORGHE IONESCU - SISESTI *1885.0KTÓBER 16. 
+1967.JÚNIUS 4.

Román agronómus. Rendkívül szorgalmas és fegyelmezett kis diák volt, aki 1905
ben fejezte be a középiskolát. Önkéntes katonának állt a 17.gyalogezredhez és
hamarosan kapcsolatba került a honvédségi magazin munkatársaival. Bár
nyilvánvaló hajlama mutatkozott az irodalmi tevékenységhez éppen úgy, mint a
matematikához, kollégái és tanárai lebeszélték az irodalmi pályáról. Így 1906 őszén
17 korábbi tanárának ajánlásával Németországban a Jenai Mezőgazdasági Egyetem

hallgatója lett. 1911-ben doktorált filozófia agronómia, botanika
és politika tárgykörökből. 26 évesen kinevezték termények
kísérletezésével foglalkozó állami gazdaság vezetőjévé. 1913-ban
egy abban a tanévben induló Mezőgazdasági Szakiskola, majd
1915-ben főiskolai státuszt elnyert intézmény tanára volt 1958
ig. 1928-ban megalapította Románia első Mezőgazdasági Kutató
Intézetét is, melynek igazgatója lett. Foglalkozott az Intézet
búza, kukorica, borsó és bab termesztés módozataival eltérő

3l talajviszonyok között, műtrágyák ésszerű felhasználásával, és új
TA ROM~t:J1I módszereket dolgozott ki az erodálódott talaj javítására. 1935-

ben lett a Román Akadémia levelező tagja, majd 1936-ban az
Akadémia alelnökévé választották. Mezőgazdasági miniszter volt 1931-32-ben,
1937-ben és 1939-40-ben. Mindezek mellett 66 tudományos publikáció, 122
szakcikk és dokumentumfilm, 75 mezőgazdasági tudományt népszerűsítő cikk, 16
életrajz és néhány novella szerzője volt. Széles látókörű tudós, lelkiismeretes
pedagógus, lelkes kutató, éles elméjű, mélyen gondolkodó, bámulatos memóriájú,
nemes lelkű, kedves természetű embert veszített el vele a román társadalom.
(Internet: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=hu&sl=ro&u = )



CARL MARIA FRIEDRICH ERNST VON WEBER *1786.NOVEMBER
18. - +1826.JÚNIUS 5.

Német zeneszerző. Első zenei oktatója Johann
Peter Heuschkel volt Hildburghausenben, majd
Franz Joseph Haydn (lásd 111.31.) Salzburgban,
Giovanni Valesi (*1735-+1811/16) és Johann
Nepomuk Kalcher (*1764-+1827) Münchenben.
Első műve - 6 kleine Fughetten - már 1798-ban
megjelent Salzburgban. Első operáját
Münchenben írta. Volt zenetanár Stuttgartban,
Darmstadtban, Prágában, majd 1813-tól operai-

gazgató Prágában, 1817-től Drezdában. A német nemzeti opera egyik megteremtője.

Mindenekelőtt zongoraművészként lépett fel, Zongoravirtuóz volt. Szabad
rögtönzéseivel nagy elismerést aratott. Zenetörténeti szerepét az határozta meg, hogy
művészetével a német ifjúság ébredő nemzeti öntudatának és a szabadságról alkotott

szubjektív idealizmusának lett szószólója.
Vonatkozik ez mindenekelőtt A bűvös vadász című

operájára, amelyet nagy
lelkesedéssel "nemzeti
"operaként" fogadtak. A
bűvös vadász 1821-es
bemutatója nemzetközi
ismertséget is hozott a
számára. Nagyvonalú, gon

dolatgazdag, harmóniájú, mestereien ellenpontozott és eredeti
zenekari nyelvezetű muzsikája üde és élvezetes. Művei elévülhetetlen értékűek,

annyira egyéni, hogy bár hol azonnal felismerhetők. Játékának lelkesítő lendületét őrzi

a magával ragadó, energikus ritmikája és dallamvilágának elegnaciája.
Johann.Frriedrich.Reichardt (*1752-+1814) mellett a XIX.század egyik első, íróként is
jelentős, nagy képességű zenésze volt. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.649 o.,Larousse
1994.23k.1131 o.,Falk G.:Zenei Kis L.1938.180 o., MNL.18k.647 o.))

STANISLAV KOSTKA NEUMANN *1875.JÚNIUS 5. - +1947.JÚNIUS
28.

Cseh költő. Elszegényedett nemesi-polgári családból származott.
1893-ban az Omladina nevű Ausztria-ellenes összeesküvés egyik
résztvevőjeként 14 hónapi börtönbüntetésre ítélték. Magánzárkában
írta első Nemesis, a jók védnöke című verseskötetét. Az 1890-es
évek végétől az anarchista mozgalom egyik vezéralakja volt. 1897
ben megalapította az anarchisták Nov'Í kult című folyóiratát.
Részese volt a cseh avantgárd kibontakozásának. A futurizmus,
kubizmus, expresszionizmus egyik csehországi népszerűsítője volt.
Új versek című kötete 1918-ban jelent meg. A cseh szocialista
irodalom termékeny alkotója lett. Sokoldalú munkásságának fő

problémája a forradalom, a forradalmi nevelés és ezen belül főként

az értelmiség helye és feladatai. A politikai költészetével egyidejűleg

született szerelmi lírája is. Klasszikussá vált forradalmi kötete az 1923-ban megjelent
Vörös énekek. Az 1920-as évek második felében visszavonult a közélettől.

Irodalomszervezőként, szerkesztőként hatott kora irodalmi életére.
(Világir.KisencikI.1976.2k.120 o., MNL.13k.740 o.)



.Q

JÓLÉSZI CHÁZÁR ANDRÁS *174s.JÚNIUS 5. - +1816.JANUÁR 28.

Magyar jogtudós, a magyar gyógypedagógia úttörője. Rozsnyón
nyitott úgyvédi irodát, majd 1790-ben Gömör vármegye
föjegyzöjévé választották. Nagy szerepet játszott a magyar nyelv
elismertetéséért folyó harcban. A sajtószabadságról írott
röpirataival országis hírre tett szert. A helytartó tanács
németesítő törekvései miatt állásáról 1794-ben lemondott. 1799
ben - egy bécsi tapasztalata után - felvetette egy magyar siket
néma intézet létesítésének tervét. Miután megnyerte ügyének
I.Ferenc király engedélyét - közadakozásból származó 40.000
forintból - mely összegben rozsnyói házának ára is benne volt 

1802-ben megnyílt Magyarország első siket-néma intézete Vácott. (Révai N1.4k.425
o., MNL.5k.307 o.)

RUTH BENEDICKT *1887.JÚNIUS 5. - +1948.SZEPTEMBER 17.

Amerikai antropológus és néprjazkutat6. Eredeti neve Fulton Ruth. A
pima és a puebló indiánok körében az USA-ban folytatott kutatásai két
ellentétes kultúrtipus megkülönböztetésére vezették: a dionüszoszi
kultúrák a szélsöséges, agresszív magatartásformákat értékelik, az
apolló; kultúrák ezzel szemben a kiegyensúlyozott békés magatartást
hangsúlyozzák. A II.világháború alatt a japán kultúrát tanulmányozta
az amerikai kormány megbízásából. Az 1946-ban megjelent könyve A
krizantémum és a kard, befolyással volt az amerikai kormány háború

utáni Japán felé irányuló poltikájára. AKultúraminták című fő műve 1934-ben jelent
meg. 1947-től az Amerikai Antropológiai Társaság elnöki tisztét töltötte be. (Kanadai
L.,Larousse 1991.1k.296 o., MNL,3k.602 o.)

JOHAN GADOLIN *1760.JÚNIUS 5. - +1852.AUGUSZTUS 15.

Finn kémikus, mineralógus. Az uppsalai egyetemen doktorált 1782
ben. 1785-töl 1822-ig az Abo-i - ma Turku-j - egyetem professzora
volt, ahol kémiai tanszéket alapított, mely a finnországi kémiát
Európa-hírűvé tette. Hatalmas ásványgyűjteményét 1827-ben
túzvész pusztította el. Vasmeghatározással ásványok analízisével
foglalkozott. 1794-ben fedezte fel az ittrium elemet. Számos
tudományos értekezést írt. Az általa felfedezett radioaktív ásvány a
róla elnevezett gadolinit, ami monoklin rendszerbeli apró tökéletlen
kristály, mely nem hasad. Üveg és zsírfényű. Általában Finn- és Svéd

országban, valamint Norvégiában fordul elő. (Révai NI.8.k.289 o., MNL.8k.419 o.)



GÁBOR DÉNES (Den nis Gabor) 1900.JÚNIUS 5. - +1979.FEBRUÁR
9.

Magyar származású angol elektromérnök. Már 15 éves korában
otthon laboratóriumot rendezett be fizikai kisérletekhez. Még
egyetemi tanulmányai előtt megismerkedett a fizika
alaptörvényeivel, többek között Ernst Karl Abbe német fizikus
(Ulásd 1.23.) mikroszkóp-elméletével, vagy Christiaan.Huygens
holland fizikus (*1629-+ 1695) elvével és a szines fényképezés
Lippmann-féle módszerével. A budapesti Műszaki Egyetemen
kezdte tanulmányait, majd a berlin-charlottenburgi Technikai
Főiskolán szerzett diplomát 1924-ben. Eközben - ha tehette - a
berlini egyetemen Max Planck (lásd IV.23.), Albert Einstein (lásd MAGYAR POSTA
lILl4.), stb. előadásait is hallgatta. 1927-től a berlini Siemens és
Halske Művek kutató mérnöke volt. Ott kezdett foglalkozni a gázki-
sülések fizikájával, 1933-34-ben itthon a Tungsram RT.-nél folytatta és egész sor
találmányt dolgozott ki e témakörben. 1934-ben Angliában telepedett le. Kutató
munkájának legtermékenyebb időszaka a ILvilágháború utáni évek voltak.
Munkatársaival és különböző kutatóintézetekkel együttműködve nehéz és érdekes
problémákkal foglalkozott. Szerkesztett ködkamrát, holográfiai mikroszkópot,
univerzális analóg számítógépet, lapos, szines tv-képcsöveket, stb. Eredményeit több
mint 100 szabadalom fémjelzi. 1963-ban mutatta be első lézerhologramját s azóta a
holográfia robbanásszerű fejlődése indult meg. A fizikai Nobel-díjat 1971-ben kapta lia
holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért". (Nobel
díjasok KisI. 1985.275 o., MNL.8k.412 o.)

ITALO BALBO *1896.JÚNIUS 5. - +1940.JÚNIUS 28.

Olasz politikus, katonai vezető. 1920-tól Benito Mussolini
(lásd IV.28.) fasiszta mozgalmában a legszélsőségesebb

terrorista rohamcsapatok egyik irányítója, 1922-től pedig
a legfelsőbb fasiszta vezérkar tagja volt. 1923-26-ban a
fasiszta milícia tábornoka, majd 1926-29-ben a párt
főtitkárhelyettese lett. 1929-33 között légyügyi
minszterként működött.. 1930-ban politikai propaganda
céljából 14 gépből álló kötelékkel Olaszországból
Brazíliába, 1933-ban 25 gépből álló kötelékkel New-York

ba repült. 1939-ben kinevezték Líbia főkormányzójává. 1937-ben Líbia
kormányzója ként átvette az olasz csapatok afrikai hadműveleteinek irányítását.
Ellenezte a zsidótörvények bevezetését, s a németek melletti túlzott elkötelezettség
vállalást. Repülőszerencsétlenség áldozata lett. Gépét tévedésből saját légvédelme
lőtte le. (Larousse 1991.1k.227 o., MNL.3k.97 o.)



SZENT BONIFÁC *675 KÖRÜL +754.JÚNIUS 5.

Vértanú, Germánia apostola. Eredeti neve Winfried. Angolszász
nemesi családból származott és gyermekként került Nursling bencés
monostorába. Apátja engedélyével a frízek földjén térített 716-21
között. 721-ben Rómába ment, ahol II.Gergely pápától (715-731)
kapta a Bonifác nevet. 737-ben már az egész keleti frank missziós
terület érsekeként és pápai vikáriusként ment Rómába. Részt vett a
frank egyház reformjában, térített a bajorok között, püspökségeket
szervezett, apátságokat alapított, 747-ben átvette a mainzi
érsekséget. Utolsó útja a pogány frízek közé vezetett, akik öt és tár

sait Dokkum közelében meggyilkolták. Holttestét Fuldába vitték, majd szentté avatták.
Ünnepe június 5.-én van. (Magy.NI.4k.290 o.)

GEORGES MANDEL *1885.JÚNIUS 5. - 1944.JÚUUS 7.

Francia politikus, újságíró. Eredeti Neve George Louis Rotschild. Egy
francia zsidó szabó fia, aki nagyon fiatalon kezdte újságírói pályáját
a L'Aurora című lapnál. Cikkeivel határozottan segítette Georges
Clemeceau (lásd IX.28.) politikáját többek között a Dreyfus-per
reviziójának követelésében is. 1917-18-ban Clemenceau jobbkeze
volt. Mivel Clemenceau miniszterelnök minden idejét a
háborúsügyek kötötték le, gyakorlatilag Mandel irányította az ország
ügyeit és az I.világháború idején segédkezett a sajtó
cenzúrázásában. 1934-ben kinevezték Posta és Távirati Iroda
miniszterévé. Fő szorgalmazója volt annak, hogyaszovjetunióval
katonai szövetségre kell lépni Adolf Hitler (lásd íIV.30.) és a náci

Németország ellen. Nem értett egyet a müncheni egyezménnyel (1938.IX.29-30.L
békekonferenciával, ezért háborús uszítónak tartották. 1939.szeptemberében úgy
gondolta, hogy célszerű volna a francia hadseregnek támadó harcot folytatni a
németek ellen, de az 1940.júniusi fegyverszünet következtében Marokkóba menekült,
ahoI1940.VIII.8-án letartóztatták. Winston Churchill (lásd XI.30.) megpróbálta
kiszabadítani, de nem sikerült. 1942.novemberben visszaszállították Vichy-területre,
majd 1944.júliusban a Buxchenwaldi táborba túszként helyezték el. Majd 3 nap múlva
a fontainebleau-i erdőben a Vichy-kormány parancsára kivégezték.
(Internet: http://www.hazankert.com/05juI4.html)



II. MARCELL PÁPA *1501.JÚNIUS 6. - +1555.MÁJUS 1.

Családi neve Marcello Cervini. 1539-ben kapott bíborosi rangot. Tagja
volt a reformbizottságnak, a tridenti zsinat egyik elnöki tisztét is
ellátta, majd a vatikáni könyvtár vezetője volt, de hamarosan le
kellett mondania, mert kifogásolta lILGyula pápa (lásd IX.l0.)
fényűzését. 1555.március 23-án Rómában meghalt III.Gyula pápa.
1555.április 9-én II.Marcell néven -reformpártisága miatt - pápává
választották. Megválasztása a reformgondolat áttörését jelentette.
Nem egészen egy hónapos tevékenysége során buzgón igyekezett
életbe léptetni a tridenti zsinat reformjait. Utódául május 23-án IV.Pál
(1555-1559) néven Gian Pietro Caraffát választották pápává. (Az
emberiség Kr. 1994.424 o.,Révai NI. 13k.424 o., MNL.12k.678 o.)

ROBERT FALCON SCOTT *1868.JÚNUIS 6. - +1912.MÁRCIUS 29. K.

Angol sark-kutató. Egyike volt a legtudományosabban képzett földrajzi kutatóknak.
1901-1904 között a Discovery expedíció élén expedíciót vezetett az Antarktiszra, a
Ross vidékére. Ekkor fedezte fel 1902-ben a VII.Edward-fennsíkot a Déli szélesség 85°
alatt. 191O.júniusában indult el Cardiffból második délsarki útjára a Terra Nován 11

emberrel, motoros szánokkal, panilovakkal és szánhúzó kutyákkal.
1911.október 24-én Cape Evansból folytatta útját a sark felé.
Útközben a motoros szánok elromlottak, a lovak elpusztultak.
December 10-én a kutyákkal néhány ember visszafordult az
alaptáborba, a többiek három szánt vontatva vágtak neki a
Beardmore-gleccsernek. December 31-ére már csak Scott és négy
társa - Henry-Wilson, E.Lawrence, G.Gates, Henry Bowers és
Edgar Evans - folytatta az utat. 1912. január 18-án - Roald
Amundsen (lásd VIL16.) után egy hónappal - elérték a Délisarkot,
de visszatértükben február 17-én Evans, március 17-én Gates és
március 29-én - 1 km-re az élelmiszerraktártól - a többiek is meg

haltak az éhezés és a zord időjárás következtében. 19l2.novemberében keresésére
indult expedíció találta meg a megfagyott holttesteket, abegyűjtött kőzetmintákkal és
Scott naplójával. (Révai N1.16k.696 o., MNL.15k.903 o.)

SZENT NORBERT XANTENI VAGY MAGDEBURGI *1080 KÖRÜL 
+1134.JÚNIUS 6.

Német szerzetes. Gazdag nemesi család legkisebb fiaként papi
pályára kényszerült. Frigyes kölni érsek, majd V.Henrik császár
(ur.1111-1125) udvarában világias életet élt. 1115-ben egy látomás
hatására visszavonult a siegburgi bencés kolostorba. Áldozópappá
szentelték, majd vándorprédikátorként bejárta Franciaországot.
1118-ban megvádolták, hogy visszaél prédikálási jogáva, ezért
lemondott javairól és kanonoki címéről. II.Gelasius pápa (1118
1119) később engedélyezte szónoklásait. 1120-ban Bertalan laoni
püspök kérésére Prémontré völgyében telepedett le, ahol rendet a

lapított, melyhez II.Honorius pápától (1124-1130)1 1126-ban kapta meg az engedélyt.
Akkor választották meg Magdeburg érsekévé is. 1582-ben avatták szentté.
Csehország védőszentje. (MNL.13k.826 o.)



GRÓF ZRINYI PÉTER * 1621.JÚNIUS 6. - +1671.ÁPRILIS 30.

Magyar főnemes. Zrínyi György politikus (*1598-1626) fia, Zrinyi
Miklós a költő és államférfi (lásd XI.18.) öccse, Zrínyi Ilona (lásd
II.18.) apja. Pázmány Péter (lásd III.19.) felügyelete alatt
nevelkedett, Bécsben és Nagyszombatban tanult. 1641-ben
feleségül vette Frangepán Katalint, aki végig harcos élettársa volt.
Állandó harcban telt élete, a németek, majd a törökök ellen. 1647
től a horvát végek főkapitánya, 1665-től Horvátország bánja lett.
1666-tól részt vett a Wesselényi Ferenc nádor (*1605-+1667)
vezette összeesküvésben, amelynek Wesselényi és Lippay György
érsek (*1600-+1666) halála után vezetője lett. Minden lehetséges

módon a törökellenes összefogást igyekezett megvalósítani. 1670-ben I.Lipót
császárnak (ur.1657-1705) írt emlékiratában ismét a törökellenes nemzetközi
összefogást sürgette. Iratát, mint a vasvári béke szellemével ellen tétes írást, a Titkos
Tanács lázadó és felségáruló dokumentumnak minősítette. Az összeesküvésről

tudomással bíró bécsi udvar, Bécsbe csalta és elfogta. Kegyelmi kérvényét
elutasították és 13 havi börtön után - alkotmányellenesen - a német bíróság fej- és
vagyonvesztésre ítélte és Bécsújhelyt lefejezték. Egyetlen fiát nevétől megfosztották,
aki 20 évi kufsteini börtön után 50 éves korában, elmeháborodottan meghalt. Vele
halt ki a Zrinyi-nemzetség. (Larousse 1994.3k.1175.,Révai NI.19k.711 o.,
MNL.18k.880 o.)

TÜKÖRY LAJOS *1830.SZEPTEMBER 9. - +1860.JÚNIUS 6.

Magyar szabadságharcos. 1848.júliusában nemzetőrnek vonult be
és novembertől a bihari 55.honvéd zászlóaljban szolgált. Részt
vett a délvidéki harcokban, majd Bem József (lásd XII.10.)
seregében az erdélyi hadjáratban és főhadnagyi rangot ért el. Az
orosz csapatok 1849.július 20-án, alakulatával együtt a
Vöröstoronyi-szorosnál Havasalföldre szorították, ahol letette a
fegyvert a törökök előtt. A szabadságharc bu-kása után
Törökországba emigrált és belépett a török hadseregbe Szelim
effendi néven. A krimi háborúban Guyon Richard (*1813-+ 1856)
mellett harcolt, és őrnaggyá léptették elő. Törökországban ismer

kedett meg Türr Istvánnal és 1859-ben vele együtt ment Olaszországba, ahol előbb a
Magyar Légió soraiban harcolt, majd Guiseppe Garibaldi (lásd VI.2.) "marsa/ai
ezerjének" egyik vezére volt. Palermó elfoglalásakor 1860.május 27-én megsebesült,
lábát amputálni kellett, de az életét a műtét sem tudta megmenteni. Szülőhelyén,

Körösladányban emlékoszlop hirdeti hősi helytállását. (Új Magy.L.1962.6k.527 o.,
MNL.17k.821 o.)

RUNE BJÖRN BORG *1956.JÚNIUS 6. -

Svéd teniszező. ötszörös wimbledoni bajnok 1976-80 között, hatszoros
francia bajnok 1974-75-ben és 1978-81 között. Mesterek Tornája
győztese 1980-81-ben és Világ-Kupa győztes 1976-ban, világranglísta
vezető 1977-81 között. 1980-ban a világ legjobb férfi sportolójává
választották. (MNL.4k.22 o.)



KARL FERDINAND BRAUN *18S0.JÚNIUS 6. - + 1918.ÁPRILIS 20.
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Német fizikus. 1859-67 között a fuldai gimnáziumban W.Gies
fizikus keltette fel érdeklődését a természettudományok iránt.
Egyetemi diplomamunkája a húrok rezgéséről szóló értekezése
volt. 1874-85 között a lipcsei Tamás gimnázium,majd a marburgi,
a strassburgi egyetem, a karlsruhei politechnikum tanára, 1885-től

a tübingeni egyetem fizika professzora volt. 1895-től haláláig
ismét a strassbuirgi egyetem tanáraként dolgozott. Főként a
mechanikai hőelmélettel és villamossággal foglalkozott. 1874 körül
fedezte fel az egyes ásványok egyenirányító tulajdonságát és megalkotta 1898-ban az
első kristálydetektort, a tranziszor ősét. A fizikai Nobel-díjat 1909-ben kapta,
megosztva Guglielmo Marconival (lásd IV.25.), Ita drótnélküli távíró kifejlesztésében
való érdemeik elismeréséül". (Nobel-dijasok Kis1.1985.120 o.)

PIERRE CORNEILLE 1606.JÚNIUS 6. - +1684.0KTÓBER 1.

Francia drámaíró. Jogi tanulmányai befejezése után 1628-tól üg-yészként dolgozott
szülővárosában, Rouenban, de valójában az irás töltötte ki az életét. 1629-ben írta
meg első darabját Mi/éte címmel, melynek bemutatójára Párizsba utazott. Ekkor
hallott először a klasszikus dráma szabályairól: a hely, az idő és a cselekmény
egységéről. Első darabjának gyenge sikere dacára tovább írta vígjátékok és
tragikomédiák egész sorát. A mutatvány című virtuóz tragikomédia fő motívuma a
látszat, a szemfényvesztés, amely más sajátosságokkal együtt még barokk vonásokat
mutat. Közben tanulta a drámaírás szabályait és a közönség izlését követve haladt a
klasszikus drámaideál felé. Leghíresaebb műve a Cíd, melyben magas művészi fokon

keltette életre a kor emberideálját. Ez a mű korszakot alkotott a
francia színműírás történetében, dacára a gáncsoló kritikáknak. A mű

időszerűségét az a parázs vita bizonyítja, amely a bemutatóját
követte, s amelyben Armand Jean de Plessis Rechelieau francia főpap

és politikus (lásd XII.4.) sugalmazására az Akadémia is állást foglalt,
megbélyegezve a "tragikomédia szabálytalanságait". A mű nyomán
született Jules Émile Frédéric Massenet francia zeneszerző (*1842
+1912) azonos című operája. Későbbi, de formailag legtökéletesebb
tragédiája az 1643-ban írt Cínna.További darabjai fokozatos
hanyatlásról tanuskodnak. Jean de Racine (lásd IV.26.) fellépése
után, művészete idejétmulttá vált. Fiatalabb vetélytársának érzelem

centrikus, árnyaltabb, hitelesebb szenvedély-festése mellett az ő művei mind
absztraháltabbaknak, külsőségesebbeknek hatottak. Mindezek ellenére - Moliére (lásd
1.15.) és Racine mellett a francia klasszicista dráma legnagyobb alakja. Monumentális
darabjai, a konfliktusok elemeit végsőkig csökkentve, szereplői a nagy eszmények
szószólói. 1647-től a Francia Akadémia tagja volt. Sok nagy siker után magányosan,
szegényen halt meg, keserű féltékenységet érezve sikeres vetélytársa Racine iránt.
(Világir.KisencikI.1976.1k.236 o., MNL.4k.604 o.)



THOMAS MANN *1875.JÚNIUS 6. - +1955.AUGUSZTUS 12.

Német író. Heinrich Mann (lásd III.27.) öccse.
Lübecki patrícius családból származott. Apja halála
után, 1892-ben a család Münchenbe költözött. Egy
biztosítótársaságnál gyakornoskodott, miközben két
szemesztert hallgatott a Műszaki Főiskolán. Első

elbeszélése 1894-ben jelent meg. 1897-ben
S.Fischer kiadó felkérésére kezdte írni a
Buddenbrook-ház című regényét. 1898-ban jelent
meg első elbeszéléskötete Friedmann úr, a törpe
címmel. Szatírikus és társadalmi ihletésű regényei
ben két ellentétes létformát elemez: a tett kultuszát és a szellem tevékenységét.
Példa erre az 1901-ben elkészült Buddenbrook ház című regénye, a későbbi Tonio
Kröger novellás kötete és a Halál Velencében című kisregénye. 1912-ben beteg
feleségével néhány hetet egy davosi szanatóriumban töltött. Feltehetően ennek az
időszaknak a benyomásai és az I.világháború eseményei miatt elmélyült
humanizmusának alapján született a Varázshegy című regénye. 1922-ben
előadókőrúton járt Prágában, Brnoban, Budapesten és Bécsben. 1925-ben és 1930
ban Egyiptommal és Palesztinával ismerkedett. 1929-ben jelent meg a Mário és a
varázsló, mely a fasizmus lélektanának a rajza. Adolf Hitler (lásd IV.30.) hatalomra
jutásakor, 1933-ban Svájcba, majd 1938-ban az USA-ba emigrált. Német
állampolgárságától megfosztották és visszavonták díszdoktori címét. Az emigráció é
veiben született tetralógiája a József és
testvérei - Jákob, József, József Egyiptomban,
József, a kenyéradó - bibliai utakról indulva, a
XX.századi világformálő ember nevelődés- és
fejlődéstörténete. A II.világháború alatt írt
antifasiszta politikai esszéi, egyéretelmű

állásfoglalások, mint pl. az Európa, vigyázz!
1952-ben visaszatért Európába és Svájcban
telepedett le. Egyre gyakrabban emelt szót a
szellemi és erkölcsi értékek védelmében. Saját belső konfliktusai
nak megírása, boncolgatása a polgári realizmus jellemző példája. Művei a modern
Németország kettősségét és meghasonlottságát, a polgári válság-tudatot tükrözik.
Eltérő korszakokból valók ·a kisebb:'nagyobb terjedelmű elbeszélések, mint pl., Lotte
Weimarban, Elcserélt fejek, és a következő nagy regény a Doktor Faustus, amely a
német polgárság tragikus útkeresését, a polgári és művészi ideál összeomlását
ábrázolja. Ennek a művének keletkezéstörténetéről A Doktor Faustus keletkezése című

dokumentumregényében számolt be. Az 1951-ben megjelent A kiválasztott című

regényének tárgyát a Gregorius-legenda vérfertőző szerelmi története adta.
Befejezetlenül maradt utolsó regénye, az Egy szélhámos vallomásai. Esszéi,
tanulmányai közül első jelentős írása Egy apolitikus ember elmélkedései című műve.

Később felülvizsgálta az ebben összefoglalt nézeteit és elvetette azokat. A XX. század
irodalmára és filmművészetére máig nagy hatással van munkássága. Az irodalmi
Nobel-díjat 1929-ben kapta "főleg nagy regényéért, A Buddenbrook-ház-ért, mely a
kortárs irodalom klasszikus alkotása". (Nobel-díjasok Kis1.1985.480 o./Larousse
1992.2k.803 o., MNL.12k.654 o.)



AHMED ABDUL RAHMAN SZUKARNO *1901.JÚNIUS 6. 
+1970.JÚNIUS 21.
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Indonéz államférfi. 1920-as
években csatla kozott a
holland gyarmati uralom
elleni függetlenségi
mozgalomhoz. 1929-ben
mérnökként végzett a
bandungi egyetemen, és
diáktársaival megalapította
az Indonéz Nacionalista
Pártot. 1929-ben a párt

vezetőit letartóztatták és 2 évig volt börtönben, majd 1933-ban vezetőtársaival együtt
8 évre száműzték. A ILvilágháborúban együttműködött a felszabadítóként üdvözölt
japán megszállókkal, akiktől később Indonézia függetlenségét kérte. 1945.augusztus
17-én proklamálta Indonézia függetlenségét, és a köztársaság első elnöke lett.
Függetlenségüket azonban Hollandia nem ismerte el, 1949-ig a visszatérő hollandok
ellen viselt háborút. Az ENSZ határozata alapján összehívott hágai konferencia
1949.augusztus 23-án kötelezte Hollandiát, Indonézia teljes jogú államként való
elismerésére. 1957-ben Szukarno véget vetett a parlamentáris rendszernek,
"irányított demokráciát" vezetett be. Kezébe összpontosította a hatalmat. Politikája
balra tolódott, államosította a kőolajtermelő vállalatokat, bevette kormányába a
kommunistákat és harcot hírdetett a gyarmatosítók ellen. Ellenezte Malajzia
létrehozását és ezért 1965-ben kilépett az ENSZ-ből. A gazdasági és a társadalmi
helyzet romlása nyomán szembekerült a hadsereggel is, amely kényszerítette 1966
ban, hogy minden hatalmat Szuharto indonéz katonatisztnek (*1921) adjon át.
Szuharto 1965.szeptember 30-án fél reá llította, majd 1966.március ll-én
megfosztotta hatalmától. 1967.február 9-én az Indonéz parlament is egyhangúan
Szukarno elnök távozása mellet foglalt állást. Ezt tudomásul véve a köztársasági
elnöki posztjáról is le kellett mondania. Utódja, Szuharto lett, aki 1969-ben tömegesen
végeztette ki elődje híveit. Szukarnot az 1970-es végén rehabilitálták. (A XX.Század
Kr1994., Larousse 1994.3k.647 o., MNL.16k.322 o.)

PAUL DUDLEY WHITE *1886.JÚNIUS 6. - +1973.0KTÓBER 31.

Amerikai kardiológus. 1912-ben kórházi segédorvosként a figyelme
már a szívgyógyászat felé fordult. Később klinikusként ő vezette be az
EKG vizsgálati módszert Amerikában és egyengette az útját a
kardiológia speciális gyakorlatának. Vezető szerepet játszott az
Amerikai Szív Társaság (AHA), mint önkéntes egészségügyi szervezet
megalapításában. Fáradhatatlan utazásai, számtalan előadása és
termékeny szakírói munkássága révén sikeresen ráirányította a hazai

és nemzetközi figyelmet a szíverek problémáira, továbbá azon segítő programok
életbevágó szükségességére, amelyekkel a szív és érrendszer betegségei ellen lehet
küzdeni. SzemélYisége "katalizátorként" szerepelt a különböző csoportok, elvek vagy
éppen országok között, megteremtve az együttműködés lehetőségét és elősegítve a
kardiológia fontosságának jobb megértését. Merész tudományos gondolkodással
megáldva Amerika és a világ egyik legkiválóbb követének tekinthető a szívgyógyászat
terén. Tiszteletére a "modern kardiológia atyjá"-ról nevezték el a Szent Ágnes
kórházban alkalmazott szívkoszorúér kezelési rendszert (Internet: http:jclinical.
chestpaincenters.org.jchestpain/whoispdw/default.html)



SZERGEJEVICS ALEXANDR PUSKIN *1799.JÚNIUS 6. 
+1837.FEBRUÁR 10.
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Orosz költő és író. Apai ágon regl nemesi
családból származott. Gyermekkorát
szüleinek moszkvai palotájában, művelt

környezetben töltötte. Irodalmi szalonjukat
gyakran látogatták a kor neves költői, írói.
Neveltetésére francia nevelői mellett orosz
dajkája is hatott. Tőle tanulta meg az
orosz népnyelvet, ő ismertette meg az
orosz népmesékkel és hiedelmekkel,
amelyeket később költészetébe beemelt.
l8ll-től líceumban nevelkedett, ahol
diáktársai voltak a későbbi dekabrista
mozgalom tagjai. Költői tehetsége korán
megnyilatkozott. Már a líceumban kezdett
verseket írni, melyek a bort, szerelmet,
életörömet dicsőítik. Versei 1814 óta jelen

tek meg. A líceumban kezdte írni a Ruszlán és Ludmilla című elbeszélő költeményét.
1820-ban politikai versei miatt szibériai száműzetésre ítélték, de Vaszilij Andrejevics
Zsukovszkij orosz költő (*1783-+ 1852) és Nyikolaj Mihajlovics Karamzin orosz író,
történész (1766-+1826) közbenjárására a Kaukázusba került. Ebben az időben

született A kaukázusi fogoly, A bahcsíszeráji szökőkút című poémái, és itt kezdett bele
az Anyegin verses regényébe, melyen 8 évig dolgozott. A száműzetés után 2 év háziő-

rizet következett édesanyja birtokán, ahol a Borisz
Godunov történelmi színművét megírta. 1826-ban
I.Mtklós cár (ur.1825-1855) Moszkvába hívta, és sze-

mélyes ellenőrzése alá vonta ..__..D_.. _....... 1830-ban Bolgyinóba utazott, ahol
a moszkvai kolerajárvány miatt
három hónapot töltött kényszerű

elzártságban. Első prózai műve itt
keletkezett a Néhai [van Petrovics
Belkin elbeszélései című ciklusa.
Itt készültek kistragédiái, mint
Mozart és Salieri, A fukar lovag, A
kővendég. 1831-től

Szentpéterváron élt. 1833-ban
.1lJ'.....

•• U_... D .._ .._.......... megalázóan alacsony udvari
nOYTA CCCP~ rangot kapott. Állandó intrikák és

családi gondok nehezítették az
életét. Utolsó alkotói korszakában születtek verses meséi, pl. A pikk dáma című

elbeszélése, A bronzlovas stb. Az orosz romantika kiemelkedő képviselője volt. Főként

a byroni romantika hatott rá, de merített az orosz népköltészetből is. Nála jelenik meg
először a "felesleges ember", az értelmes, életre vágyó, de tettekre képtelen hős

Anyegin. Nemcsak az orosz, hanem az egyetemes kultúrára is meghatározó hatással
volt munkássága. Ez a hatás nagymértékben műveinek zenei és filmfeldolgozásai
révén vált nyilvánvalóvá. Művei nyomán készültek Muszorgszkij: Borisz Godunov,



Csajkovszkij: Anyegin és a Pique Dame, Glinka: Ruszlán és Ludmilla, Rimszkij
Korszakov: Az aranykakas és Aszafjev: A bahcsiszeráji szökőkút cimű operák és
balett. Költészetében az orosz líra világirodalmi rangúvá lett. Az irodalmi nyelv meg-

újítója volt, műfajok és formák megteremtője. Világirodalmi rangját Európában az
1860-as években ismerték fel. 1837-ben az udvari intrikák következményeként, férji
becsületét védendő, halálos kimenetelű párbajra kényszerült. Világir.Kisencikl.1976
.2k.225 o.,Larousse 1994.3k.394 o., MNL.15k.195 o.)

GEMINI - 9 ŰRHAJÓ

1966.június hónapban a Cape Kenndey
a,merikai űrbázsról még egy űrhajót indítottak.
1966.június 6-án fejeződött be a Gemini-9
programja. A program szerint Thomas Stafford

lfi és Eugene Cernan 72 óra alatt 45-ször kerülték
meg a földet. Cernan 142 percet töltött az
űrben, csak az ellátást biztosító vezeték kötötte
össze az űrhajóval. A Gemini-9 azonban techni

kai nehézségek miatt nem tudta minden kitűzött feladatát teljesíteni. Így pl. elmaradt
a tervezett csatlakozás egy ATDA célműholddal. (A XX.század Kr.1994.966 o.)

ALEXANDR MIHAJLOVICS LJAPUNOV 1857.JÚNIUS 6. 
+1918.NOVEMBER 3.

Orosz matematikus. A differenciálegyenletek elméletében és fizikai 
elsősorban mechanikai - alkalmazásában, valamint a valószínűségszá

mításban ért el jelentős eredményeket. A róla elnevezett Ljapunov
exponens mennyiség azt méri, hogy egy differencálegyenlet
megoldásának egymáshoz közeli pontokból induló pályái mennyire
távolodnak egymástól. Ha a Ljapunov-exponens pozitív, akkor a pályák

. exponenciálisan távolodnak, ha negatív, akkor közeledenek. Az orosz tu-
dományos akadémia tagja volt. (Új Magy.L.1961.4k.393 o., MNL.12k.197 o.)
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A II.világháború idején az angol-szász szövetséges hatalmak Nyugat-Eeurópai
inváziÓjának kezdete volt a normandii partraszállás, a németek által megszállt
Franciaországban. Németország kétfrontos háborúba való kényszerítését a Nyugati
szövetségesek már 1941.december és 1942.január hónapokban megtartott
washingtoni konferencán határozták el. 1943 tavaszára kijelölték az erre alkalmas
területeket és 1943.végén a teheráni konferencia döntött a nemzetiszocialista
Németország elleni második front (az első a szovjet front) megnyitásáról - Franklin
Delano Roosevelt amerikai elnök (lásd 1.4.) által javasolt helyszínen a franciaoszági
Normandiában. Az inváziós erők főparancsnoka az amerikai Dwight David Eisenhower
tábornok (lásd X.14.) lett. 1944.jÚnius 6-án reggel - 6 óra 30 perckor - az angol

amerikai expedíciós hadsereg megindította az
Overlord fedőnevű akciót, a világtörténelem
legnagyobb szabású partraszállási hadmüveletét.
Az expedíciós hadsereg 7 csatahajót, 105
rombolót, 28 egyéb nagyobb és 1073 kisebb
hadihajótt valamint 4.126 partra szálló járművet

vetett be. A levegőben 3.476 nehéz-t 1.645
közepes és könnyűbombázó, 5.409 vadászgép
biztosította a hadműveletet. Az első napon éjfélig
72.000 brit és 57.000 amerikai katona szállt
partra, légi úton 15.000 amerikai és 8.000 brit
ejtőernyős érkezett. Mindez a tengerpart több
mint lOD-km-es hosszában elnyúló sávján, mely

et a helyi térképek ma is egykori kódnevü-kön szerepeltetnek: Sword, Juno, Gold,
ezek a brit haderő partszakaszai voltak és a két amerikai hídfő pedig Omaha és Utah.
Valójában francia kisvárosok, települések, melyek valmennyien borzalmas károkat
szenvedtek és civil áldozataik száma elérte az 50.000 embert. A partraszállók közül pl.
csak a Hoc magaslaton egy amerikai zászlÓalj 220 katonájából az első néhány óra
alatt 90 esett el. Az Omaha-Beach-nél csaknem minden méteren amerikai vagy brit
elesett katona holtteste feküdt már a partraszállás első napján. A legnagyobb temető

is itt vant mely 70 hektáron terül el és 9.300 fehér kereszt - néhol Dávid-csillag - jelzi
a hősi halottak nyughelyét. A Longues-i, a Sainte-Mere-Église-i t a Caen-i, az
Arromanches-i, de valamennyi katonai temető is példaszerűen rendbentartott, még az
oda vezető utak is szakszerűen gondozottak.
A partraszállás 60-ik évfordulója alkalmából Arromanches városkában tartották a D
Day (D-nap, az angol disembarkation - azaz partraszállás - szó rövidítéséből)

legfontosabb hivatalos megemlékezéseit királyok, állam- és kormányfők részvételével.
(MNL.6k.673 0.,12k.770 o., 13k.831 o., Népszabadság Kis Tibor cikk 2004.jún.4.)



ROBERT FRANCIS KENNEDY *1925.NOVEMBER 20. 
+1968.JÚNIUS 6.

Amerikai demokratapárti politikus, jogász. John Fitzgerard
Kennedy (lásd X1.22.) és Edward Moore Kennedy (*1932)
testvére. A II.világháború idején a haditengerészetnél szolgált.
1957-től a szenátus állandó vizsgálóbizottságának alkalmazottja
volt 1960-ig. John Fitzgerard Kennedy választási kampányának
vezetője és főtanácsadója volt. 1961-64 között volt igazságügyi
miniszter. A faji megkülönböztetés elszánt ellenfele és Lyndon
Baines Johnson elnök (lásd VII1.27.) Vietnám-politikájának
ellenzője volt. Bátyja halála után politikai pályája megtört. Lyndon

Baines Johnson elnökkel történt összekülönbözése miatt 1964-ben megvált az
igazságügy-miniszteri tisztségtől. Ezután a szenátusban működött. 1968. márciusában
bejelentette, hogy pályázik a Demokrata Párt elnök-jelöltségére, és ennek
megszervezésén fáradozott. Választási kampányútja során Los Angelesben a jordániai
Szirhán Bisára Szirhán nevű merénylő rálőtt és a szenátor belehalt sérüléseibe.
(Larousse 1992.2k.389 o., A XX.század Kr. 1994., MNL.l0k.763 o.)

PATRICK HENRY *1736.MÁJUS 29. - +1797.JÚNIUS 6.

Amerikai politikus. Egész fiatalon farmer volt,
majd gazdasága tönkre ment. 24 éves korában
már tekintélyes ügyvéd lett. Részt vett a
politikai életben és az angol uralom elleni
legszélsőbb ellenállás hirdetőjeként vált
népszerűvé. 1774-ben virginiai követ, majd
1776-ban már Virginia kormányzója volt.
Elégedetlen volt az új alkotmánnyal, de annak

elfogadását megakadályozni nem tudta. (Révai N1.9k.760 o.)

NATHAN HALE *1755. JÚNIUS 6. - +1776.SZEPTEMBER 22.

Amerikai hazafi, nemzeti hős. Bátyjával együtt a Yale Egyetemre
iratkozott be. Ott csatlakozott a Linonia nevű irodalmi társasághoz,
ahol az asztronomia, matematika és az irodalom témái mellett a
rabszolgatartás etikájáról is vitákat folytattak. 1773-ban kiváló
eredménnyel diplomázott és tanárként kezdett dolgozni. 1775-ben a
Függetlenségi Háború (lásd IV.19.) kitörésekor a connecticuti
milíciába lépett be, ahol főhadnagyi rangot kapott. 1775.július 6-án a
reguláris hadsereg 7. connecticuti zászlóaljához csatlakozott. Száza

dossá léptették elő, majd George Washington elnök (lásd 11.22.) felhívására önként
jelentkezett az angolok elleni hírszerző munkára és a következő év márciusában a
Thomas Knowlton (1740-1776) által létrehozott első amerikai kémszervezet tagja lett.
Amikor az angolok 1776.szeptemberében elfoglalták New-York Cityt, önként vállalta,
hogy az ellenséges vonalak mögé megy. Elfogták és halálra ítélték. 1776.szeptember
22-én felakasztották. A Kongresszus Székházában áll bronzszobra. Gimnázium és a
diákok illetve családjaik segítségét szolgáló alapítvány viseli a nevét.
(Internet: http://en.wikipedia org/wiki/ , www.conecticutsar.org/patriots )
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ono PANKOK *1893.JÚNIUS 6. - 1966.0KTÓBER 10.

Német festő, grafikus és szobrász. 1912-ben kezdte
művészeti tanulmányait a düsseldorfi Művészeti

Akadémián, majd néhány hónapig a weimari
akadémián folytatta. Ezt követően tanulmányútra
ment Hollandiába. Két hónapot Párizsban töltött,
ahol az orosz születésű Mariya Ivanovna Vassiliéva
által 1908-ban alapított u.n. Orosz Akadémián 
későbbi nevén Académie Wassilieff - , majd a

"i xX.századra a leghíresebb művészeti iskolává
fejlődött Académie de la Grande Chaumiére-n képez

te magát. Az I.világháborúban francia katonaként szolgált. 1919-ben visszatért
Düsseldorfba. Egyik alapítója volt a Fiatal Rajnaiak nevű csoportnak. 1924-33 között
portrékat rajzolt a düsseldorfi napilap - a Der Mittag - számára. Adolf Hitler (lásd
IV.30.) hatalomrajutása után degenerált művészként tartották számon. Ötvenhat 
múzeumokban őrzött - képét lefoglalták, és közülük jónéhányat bemutattak a nácik
hirhedt 1937-es müncheni Degenerált Művészet elnevezésű kiállításon. A
II.világháború után a düsseldorfi Művészeti Akadémia professzorává nevezték ki. Ezt a
posztot 1947-től 1958-ig töltötte be. Ezekben az években - csakúgy, mint a náci
uralom előtt - sokat utazott és megfestette útiélményeit. Monochrome, azaz egyszínű

festményeket és nagyszámú grafikát készített. Témái a táj, az állatok és a társadalom
peremén élő emberek voltak. Több mint 200 bronz szobrot hagyott hátra. Halála után
a híres német Nobel-díjas író - Günther Grass (*1927) - díjat alapított, melyet
Pankokról nevezett el. (Internet:http://ern.wikipedia.org/wikij ....... ,
www.amarodrom.hu/archivum............• Műv.L. 1967.3k.689 o.)
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EUGÉNE HENRI PAUL GAUGUIN *1848.JÚNIUS 7. - +19ü3.MÁJUS
8.

Francia festő. Gyermekkorában néhány évet perui rokonainál
töltött. Tengerész, majd 1871-től Párizsban tőzsdeügynök volt.

1874-ben barátja Camillo Pisarro (lásd
XI. 13.) biztatására kezdett amatőrként

festeni és impresszionista képeket gyűjtött.

1882-től a tőzsde összeomlása miatt a
festészetből kellett megélnie és családját 
feleségét és öt gyermekét - eltartania.
1887-ben a panamai és martinique-i utazása
során megragadta Martinique egzotikuma.
1888-ban a bretagne-i Pont-Avenban
telepedett le családjával, és az ott élő

fiatalok hatására szakított az impresszionista
stílussal. Ott találkozott Émile Bernard-ral

(*1868-+ 1941) és mások társaságában megalapította aszintetizmus irányzatát.
Társai vezérükül tisztelték, akinek a szimbolizmus jegyében született a Látomás mise
után, Jákob harca az angyallal című festménye. Az 1889-90-es éveket Pont Avenban,

illetve Le Pouldu-ben töltötte.
1891-ben hajózott Tahitira,
ahol a bennszülöttek között élt.
Elbűvölte testük természetes
szépsége, a déltengeri
szigetvilág színeinek erős tüze.
Ilyen hatások alatt készültek
első "egzotikus" képei, mint pl.
Két nő a parton, A piacon,
Mikor házasodsz meg? című

munkái. Nagyszámú itt
született festményét a maori
l:liedelemvilág hatja át. Anyagi
siker hiányában 1893-ban
visszatért betegen
Franciaországba, de anyagi
sikert ez sem jelentett. 1895

ben visszament Tahitira és folyamatosan dolgozott. Ekkor született A fehér ló, A
szépség királynője, Fekete sertések stb. Az egyedülléttől szenvedve, betegen, 1898
ban öngyilkosságot kísérelt meg. A könnyebb megélhetés érdekében és a hivatalos
szervekkel való konfliktusa miatt a Marquises szigetcsoport Fatu-Iwa szigetére
költözött. Ebben az időben készült a Jézus születése, Honnan jövünk, Mik vagyunk?
Hová megyünk?, ..... és testük aranya, Lovasok a tengerparton stb. Súlyosbodó
betegsége ellenére tovább festett még a három év múlva bekövetkező haláláig. Bár
festészete tartalmilag és formailag a szecesszióhoz tartozik, mégsem maradt ezen a
fokon. Legjobb műveit nem terheli az irodalmias moralizálás s a divatos rajzi
modorosság. Paul Cézanne-al (lásd 1.19.) és Vincent van Goghal (lásd III.30) egy
időben a posztimresszionizmus s ezzel a modern művészet alapjainak megteremtője.

(Műv.L.1966.2k.185 o.,Larousse 1991.1k.966 o., MNL.8k.500 o.)
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FRANZ XAVER GRUBER *1787.NOVEMBER 25. - +1863.JÚNIUS 7.

Osztrák orgonista, kántor és karnagy. Már
gyermekkorában vonzódott a zenéhez és szülei akarata
ellenére lett 1806-ban kántor-tanító Unterweizbergben.
1816-tól Oberndorfban orgonált, ahol 1818-ban karácsony
előtt elromlott az oregona, így nem volt min játszania az
éjféli misén. Bánatában a kocsmába ment, ahol
összetalálkozott Joseph Mohrral az osztrák pap
zeneszerzővel (*1792.-1848), aki megmutatta neki a
5tille Nacht! Heilige Nacht című versét. Gruber ott rögtön
megzenésítette a verset, melyet már december 24-én
közösen adtak elő a templomban. A basszus szólamot

éneklő Grubert, Mohr kísérte gitáron. 1829-től a berndorfi iskolában tanított, majd
1835-től Hallein templomában volt kórusvezető, orgonista és kántor. Végül
Wagrainban lett plébános. Az "alkalmi" dal egy időre feledésbe merült, de az
orgonajavító Carl Mauracher (*1789-+1844) megtalálta a kottáját és átadta Johann
Babtist Weindl templomi énekesnek, aki lemásolta. Mauracher és Weindl érdeme, hogy
a dal és szerzői világhírességgé váltak. A Stille Nacht-ot több mint háromszáz nyelvre
és nyelvjárásra fordították le, és a mai napig a karácsonyi ünnep legnépszerűbb dala.
(Internet: http://en.wikipwedia.org/wikijFranz_Gruber: Franz Xaver Gruber, www.
Cyberhymnal.orgjbiojgjrjgruber_fx.htm, www. hhrf.orgjirodalmivademecumjzenej
fv_stille.htm, www.magyarkronika.comjaktualisj1220.htm.)

JOSEPH VON FRAUNHOFER *1787.MÁRCIUS 6. - +1826.JÚNIUS 7.

Német fizikus. Üveges mester fia lévén,
üvegcsiszolással,foglalkozott, majd 1806-tól egy neves
optikai üzem igazgatója, 1823-tól a müncheni egyetem
tanára lett. Munkája során feltalálta a spektroszkópot, és
annak használata révén felfedezte 1814-ben a Nap
sugárzásának színképvonalait. Ezeket a vonalakat róla
nevezték el Fraunhofer-vonalaknak. 1922 körül felvázolta az
optikai rácsok használatát, elkészítette a csillagok színkép ,

szerinti osztályozását, több csillagászati értékelőműszert talált fel és a fényelhajlás
vizsgálatában is jelentős eredményeket ért el. Tiszteletére Münchenben szoborot
emeltek. (Larousse 1991.1k.924 o.,Révai NI.8k.133 o., MNL.8k.300 o.)



CHARLES GLOVER BARKLA *1877.JÚNIUS 7. - +1944.0KTÓBER
23.

Angol fizikus. Középiskolai tanulmányait Liverpoolban végezte,
majd 1902-ben visszatérve első mesteréhez, O.Lodgehoz, elkezdte
a korábban már felfedezett röntgensugárzás tanulmányozását,
miközben 1902-től Liverpool, 1909-től London, 1913-tól Edinburgh
egyetemein tanított. 1902-től kutatásainak középpontjában a
röntgensugárzás tulajdonságainak, mindenekelőtt a különböző

elemek atomjain való szóródásának megismerése állt.
Röntgensugarak szóródásával meghatározta a szénatom elektron
jainak a számát. Polarizált röntgensugárzást állított elő, s ezzel bebizonyította, hogya
röntgensugárzás transzferzális hullámmozgás. Felfedezte az egyes elemekre jellemző

ún. karakterisztikus röntgensugárzást, és íly módon döntően hozzájárult az atomok
szerkezetének a feltárásához. Az 1. világháború alatt is átfogóan tanulmányozta a
röntgensugárzás abszorpcióját, ionizációs és fotográfiai hatását. Legfontosabb
kísérleteit 1904-1909 között végezte. Az 1917-es fizikai Nobel-díjat 1918-ban kapta
"az elemek karakterisztikus röntgensugárzásának felfedezéséért". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.57 o., MNL.3k.267 o.)

RONALD GEORGE WREYFORD NORRISH *1897.NOVEMBER 9. 
+1978.JÚNIUS 7.

Angol fizikokémikus. Kémiai tanulmányait Cambridge-ben
végezte, ott szerzett doktori címet 1925-ben, és ott volt a
fizikai kémia professzora is 1937-től mely tisztségét 1965-ig 
nyugalomba vonulásáig - töltötte be. 1925-ben az Emmanuel
College kutatója lett. Munkássága kezdetén egyszerűbb

vegyületek fotokémiai reakcióival foglalkozott, felismerte a
fotolízis mechanizmusát. 1930-tól fotokémiai láncreakciókat
vizsgált. Tanítványával George Porter angol kémikussal
(*1920) közösen kidolgozta a villanófény (flash)-fotolízis és kinetikus spektroszkópia
módszerét. 1960-tól polipeptidek, fehérjék, nukleinsavak gyors konformációváltozásait
és a hidrogénkötéseken át lejátszódó gyors protonátviteli reakciókat vizsgálta. A
kémiai Nobel-díjat 1967-ben kapta, megosztva M.Eligen-nel és George Porter-rel ( a
díj felét kapta G.Porter-ral közösen), "a kémiai egyensúly, igen rövid
energiaipulzusokkal való megzavarásával létrehozott, rendkívül gyors kémiai reakciók
vizsgálatában elért eredményeikért". (Nobel-díjasok Kis1.1985.563 o., MNL.13k.832
o.)



KISANTANT

Csehszlovákia, Románia és
Jogoszlávia katonai és politikai
szövetsége volt a Kisantant a két
világháború között. Fő célja az
1920.június 4-én létrejött trianoni
békeszerződéssel (lásd VIA.) a
Duna medencében kialakult új
határok fenntartása volt. Alapja az
1920.augusztus 23-án kötött
csehszlovák-jugoszláv szövetségi

szerződés, majd az 1921.április 23-i csehszlovák-román és végül az 1921.június 7
i román-jugoszláv védelmi szövetségi szerződés volt, melynek aláírásával teljesedett
ki a Kisantant. Mindhárom egyezmény egy nem provokált magyar támadás esetére

igért fegyveres segítséget a
másik fél számára. A felek
megállapodtak Magyarország
gal szembeni külpolitikájuk
összehangolásában. Az 1920
as években a kisantant
államai határozottan felléptek
a Habsburg restaurációs kísér

letekkel szemben és igyekeztek Magyarországot külpolitikailag elszigetelni. Az 1930-as
évektől az agaresszív német és olasz poltika miatt a kisantant elvesztette súlyát,
fellazult és az 1938.szeptember 29-én létrejött müncheni egyezményt követően

gyakorlatilag megszünt. (Ormos M. :Világtörténet... 1988.2k.103 o.,Larousse
1991.1k.123 o., MNL.llk.27 o.)

VIRGINIA APGAR *1909.JÚNIUS 7. - +1974.AUGUSZTUS 7.
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Amerikai aneszteziológus. Szűkös anyagi helyzete miatt, zoológiai
szakon végzett főiskolai tanulmányainak fedezéséhez, a pszichológiai
laboratórium számára macskákat fogott be. Ebben az időben határozta
el, hogy gyógyászati vonalon képezi magát tovább, ezért a New York-i
egyetemen 1933-ban sebész-orvosi diplomát szerzett. Néhány évi

_ sebészi tevékenysége során számtalan kellemetlen tapasztalatot
szerzett, miután a férfiak által uralt pályán számára csaknem lehetet

len volt a boldogulás. Professzora tanácsára 1936-37-ben aneszteziológiát tanult, ami
abban az időben ápolónői feladatkörbe tartozott. Két évig Amerika két legkitűnőbb

aneszteziológusa mellett dolgozott, majd 1938-ban a Columbia Egyetemen gyakorló
aneszteziológusként működött. Nevéhez fűződik az Apgar-érték, mely az újszülött
szívműködésének, légzésének, bőrszínének, reflexeinek pontozásos értékelésére
összeállított pontrendszer. Rendszerint 60 másodperccel a születés után, majd az azt
követő 5. percben kell értékelni a csecsemőt. Minél jobb az újszülött általános
állapota, annál magasabb pontszámot kap O és 10 pont között. (Internet:
whonamedit.comjdoctor.cfmj204.html, MNL.1994.2k.201 o.)



FRANZ ANTON MAULBERTSCH *1724.JÚNIUS 8. 
+ 1796.AUGUSZTUS 7.

Osztrák festő. A festészet alapelemeit apja műhelyében sajátított el. 1739-1750 között
a bécsi akadémián tanult. Mestere a flamand származású Peter van Roy (XVIILsz.első

fele), majd Paul Troger (*1698-+1762) volt. Giovanni Battista Piazetta (lásd IV.28.)
követőjeként megalkotta Ausztria és Magyarország, Morvaország és Németország
templomainak és rokokó palotáinak tüzes színű freskóit. 1757-58-ban első

magyarországi megbízásának tett eleget a sümegi plébániatemplom kifestésével. Az
egységes teológiai és képi program alapján elkészített freskódekoráció - Krisztus
élete, szenvedései és dicsősége az ótestamentumi párhuzamokkal - a XVIILszázadi

magyarfországi monumentális falképfestészet jelentős alkotása. Az
1750-es évek végén, az 1760-as évek elején alkotta nagy freskóit,
mint pl. a mistelbachi könyvtár, a nikolsburgi piarista-templom
mennyezetképei stb. Az 1770-es években bizonyos lehiggadás
figyelhető meg művein, ami a klasszicizmus térhódításának

, következménye, mint pl. a váci székesegyház freskói. Ezt
követően, szinte megszakítás nélkül Magyarországon működött.

Ekkor készült a pozsonyi érseki palota kápolnája, a győri

székesegyház Szent István-ciklusa, a pápai plébánia-templom, a
kalocsai és a szombathelyi pöspöki paloták terme, az egri Líceum
kápolnájának mennyezetképe istb. Utolsó nagyszabású munkája a

prágai Strahov-kolostor könyvtárának monumentális mennyezeti freskója. Kései
korszakát a klasszicista törekvések megerősödése és műfaji gazdagodás jellemzi.
Zsánerképeket és rézkarcokat is készített. A szombathelyi székesegyház freskóit, a
kivitelezés előtt bekövetkezett halála miatt, tanítványa ifjJosef Winterhalter (*1743
+ 1807) és követője Anton Spreng (*1770-+ 1845) készítette el. (Larousse
1992.2k.841 o., MNL.12k.806 o.)

I.RÁKÓCZI GYÖRGY *1593.JÚNIUS 8. - +1648.0KTÓBER 14.

Erdélyi fejedelem. Atyja Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem
(ur.1607-1608), anyja Gerendi Anna, felesége Lorántffy
Zsuzsanna (lásd IV.18.), akinek a kezével megszerezte
Sárospatakot és ezzel Észak-Magyarország legtekintélyesebb
református birtokosa lett. 1619-ben csatlakozott Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem (Ulásd 11.1.) Habsburg-ellenes hadjáratáéhoz,
elfoglalta Kassát. 1630.december l-én a segesvári országgyűlés
választotta erdélyi fejedelemmé. Erőskezű, centralizáló uralkodó
volt, a református egyházat bőkezűen támogatta, de
szembeszállt a puritánizmussal. 1636.októberbe a szalontai
csatában legyőzte az id. gróf Bethlen István (*1580 k.-+ 1648)
trónigényét támogató budai pasa seregét, majd mindkettővel

történt kiegyezéssel megőrizte hatalmát. 1642-ben
fejedelemmé választatta idősebb fiát Györgyöt (ur.1648-1660),
és döntését a Portával is elismertette. 1643-ban szövetséget

kötött Svédországgal és Franciaországgal és 1644-ben a magyarországi rendek és a
vallásszabadság védelmére háborút viselt a Habsburgok ellen. 1645.december 16-án
békét kötött Linzben a bécsi udvarral, melynek értelmében élete végéig uralma alá
került hét felsőmagyarországi vármegye. (Larousse 1994.3k.423 o., Révai N1.16k.52
o., MNL.15k.291 o.)



FRANK LLOYD WRIGHT *1867.JÚNIUS 8. - +1959.ÁPRILI5 9.

Amerikai építész. Mérnöki tanulmányai után, 1887-től Luis Henry
Sulivan (lásd IX.3.) építészeti irodájában dolgozott Chicagóban, ahol a
lakóháztervezésben szerzett gyakorlatot. Rövidesen rátalált saját
egyéniségére, és. korát jóval megelőző felfogásban alakította ki 1895-től

a "prériház" tipusát. 1889-ben a chicagói Gak Parkban építette saját
házát, majd 1895-ben műtermét. Az Gak Parkban a felső tízezer
számára tervezett villák építésekor szerezte hírnevét. Három korai
mesterműve a Martin House Buffaloban, a Larkin Building ugyanott és

az unitárius templom az Gak Parkban. Amikor a német Wasmuth publikációja révén
1910-ben hatása már elérte Európát is, Japánba ment, s ez művészetére jelentős

hatással volt. 1911-től építette meg első műteremházát. Az 1920-as évek végén
betonszerkezetű előre gyártott házakkal kisérletezett Hollywoodban. Idős korában

hozta létre fő műveit, így a műteremházat, viasz- és
szappangyárat. Az 1936-ban épült "Vizesés-ház"-zal az

• építészet avantgárd vonulatához tért vissza. 1945 után
ellipszis vagy spirál alaprajzú házakat tervezett. 1956-59-ben
épült a legismertebb épülete a Guggenheim Műzeum New
Yorkban, melyet ő maga tervezett és 87 évesen ő vezette az
építkezést is. Mintegy 800 megépült művét tartják számon. Az
úgynevezett organikus építészet alapelveinek a kidolgozója, a
XX.század első felének legjelentősebb amerikai építésze volt,

aki az európai építészetre is forradalmian hatott. (Műv.L.1968.4k.750 o., Larousse
1994.3k.1143 o., MNL.18k.717 o.)

WILLIAM DAMPIER *1652.JÚNIUS 8. - +1715.MÁRCIU5

Angol tengerész, kalóz és felfedező. Fiatalon csatlakozott a
Karib-tengeren garázdálkodó kalózokhoz. 1683-ban a Horn-fo

kot megkerülve áthajóztak a Csendes-óceánra,
és éveken át fosztogatták Közép- és Dél
Amerika kikötőit és a spanyol hajókat. Amikoir
helyzetük veszélyessé vált, Mexikó partj áról
elindulva, átszelték az óceánt. A Fülöp-szigetek
környékén kalókodtak, majd Dél felé hajózva,
elérték Ausztrália akkor még ismeretlen
Északnyugati félszigetét, a mai Dampier-földet.

Kalóz6társai 1691-ben Afrika megkerülésével visszatértek Angliába. Beszámolóik n
yomán a brit admiralitás 1699-ben hajót bocsátott Dampier rendelkezésére, hogy
folytassa az ismeretlen földrész kutatását. Mintegy 1.500 km hosszan végigjárta a
kontinens Nyugati partjait, és felfedezte Új-Guineát és Új-Britanniát. A
természetkedvelők figyeimét felhívta Ausztrália természeti szépségeire és az
érdeklődőket ő szállította először a helyszínre. Az ő hajónaplójában olvasható először

leírás egy európai tájfunról. (Larousse 1991.1k.562 o.m, Kanadai L., MNL.6k.291 o.)



GEORGE STEPHENSON *1781.JÚNIUS 8. - +1848.AUGUSZTUS 12.

Angol technikus,
feltaláló. Mint
gépészinas is ki
tűnt ügyességé
vel, ezért rövid
idő alatt munka
vezető lett.
1813-ban első

ként ismerte fel
azt az elvet,
hogy a síma ab

roncsú kerekek és a síma sínfelület közt tapadás lép fel. 1814-ben építette meg az
első használható lokomotívot, a Humphry Davy angol fizikussal (*1778-+1829) együtt
elkészített úgynevezett Davy-lámpával egyidőben, melyet a bányászok részére
találtak ki. George Stephenson vezetése és irányítása mellett készült az első általános
forgalomra szánt vasúti gőzvontató, melynél a tűztér léghuzatát a fáradt gőz

kéménybe vezetésével növelte, és a kazántér bővítéséhez csőnyalábot alkalmazott.
1825-re készült el a Stockton
Darlington közt közlekedő rendszeres
személyforgaimat lebonyolító gőzüzemű

lokomtív. A kiépített pályán 24 km/h
sebességet ért el a mozdonya. Ezen az
útvonalon három általa gyártott
mozdony közlekedett. 1823-ban
Newcastle upon Tyne-ban gépműhelyet,

illetve gőzmozdonygyáratépített, ahol
legyártották Anglia, Amerika és Európa újonnan épített vasútjaihoz az első

gőzmozdonyokat. Gépészmérnök fia, Robert Stephenson (*1803-+ 1859) lett a gyár
igazgatója. 1829-ben a Liverpool-Manchester közötti Rainhill vasutállomásán Rocket
nevű mozdonyával 58 km/h sebességgel versenyt nyert. Ezt követően tértek át ezen a
pályán 1830.szeptember lS-én, a gőzvontatásra. 1826-30 között építette az első

vasúti alagutat. 1847-ben az angol Institute of Mechanical Engineering alapítója és
elnöke volt. Az általa kidolgozott szállítási rendszer gyorsan elterjedt Angliában,
Európában és az USA-ban. (Larousse 1994.3k.635 o., Révai N1.17k.146 o., Új
Magy.L.1962.6k.117 o., MNL.16k.275 o.)

SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS *1852.ÁPRILIS 24. - +1908.JÚNIUS 8.

Magyar politikus. Eredetileg napszámos, majd kubikos volt A
hódmezővásárhelYi Általános Munkás Olvasó Egylet elnöke és az
alföldi szociáldemokrata szervezkedés egyik vezetője volt. Az
1894.február 26-án megtartott kb. 7.000 fős népgyűlésen ő

terjesztette elő a parasztság követeléseit. Vezetésével zajlott le
1894.április 22-én a hódmezővásárhelYi zendülés, amiért
letartóztatták, a városházát megostromló tömeget a csendőrök

szétverték, őt pedig 1895.áprilisban ötévi börtönre ítélték.
Kiszabadulása után részt vett a szociáldemokrata földmunkás
mozgalomban 1902-ig, majd haláláig ismét kubikosként
dolgozott. Az agrárszocialista mozgalomnak kiemelkedő harcosa
volt. (Új Magy.L.1962.6k.173 o., MNL.16k.485 o.)



FRANCIS HARRY COMPTON CRICK *1916.JÚNIUS 8. 
+2004.JÚUUS 28.

Angol biokémikus. A londoni és a cambridgei egyetemeken
tanult 1937-ig, de doktori diplomát csak 1954-ben szerzett.
1939-től 1947-ig a Brit Admiralitásnál dolgozott. A
II.világháború idején részt vett a radarkutatásokban. 1947-től

Cambridgeben a molekuláris biológiai kutatólaboratóriumhoz
csatlakozott, majd 1959-ben a Royal Society tagja lett. Később
ösztöndíjasként a San Diego-i Kalifornia Egyetemen volt tanár,
majd 1977-től a kaliforniai Salk Intézet professzora, 1994-től

pedig elnöke volt. - Kutatásai a biológia, a szerves kémia és a
kristálytan határos területeire irányultak. James Dewey
Watson amerikai biokémikussal (*1928) való együttműködése

vezetett el a DNS (dezoxiribonukleinsav) kettőshélix

modelljéhez 1953-ban, amelyet Maurice Hugh Frederick Wil-
kins angol biofizikus (*1916) röntgen-diffrakciós vizsgálatai igazoltak. A
későbbiekben a genetikai kód kutatásával foglalkozott. Elméletet állított fel arról,
hogyan vezérli a DNS nitrogén tartalmú bázisainak sorrendje az aminosavaknak
fehérjékké való épülését. Számos tanulmányban és cikkeiben közzétett
tudományelméleti és szemléleti fejtegetéseit a Molekulák és emberek című

művében foglalata össze.. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1962-ben
kapta, megosztva J.D.Watson-nal és M.H. Wilkins-szel "a nukleinsavak molekuláris
szerkezetének felfedezéséért, valamint annak felismeréséért, hogy azok az élő

szervezetben az információátadás (átöröklés) szempontjából jelentősek."

(Nobeld.KisI.171 o., MNL.5k.669 o, 19k.211 o.)



BERTHA VON SUTTNER *1843.JÚNIUS 9. - +1914.JÚNIUS 21.
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Osztrák írónő. Lánynevén
Bertha Felicie Sophie
Kinsky grófnő. Grófi család
gyermeke, édesanyja
Sophie Körner, a Theodor
Körner költő családjából
származik. Így örökölte az
írásra való hajlamot. Sokat
utazott, sokáig élt
Párizsban, majd Itáliában.
1876-ban férjhez ment A.Gundaccar von Suttner báróhoz, akit a
család kitagadott házasságuk miatt. Ezért 7 éven át a
Kaukázusban éltek Tifliszben. Onnan költöztek Hermannsdorfba.
1889-ben jelent meg első műve a Le a fegyverekkel, egy élet
története címmel, mely lényegében önéletrajzi regény. Nagy
sikerét bizonyítja, hogy 33 kiadásban jelent meg német nyelven.
Ezzel a regénnyel kapcsolódott be a békemozgalomba. 1891-ben
megalapította az Osztrák Békeharcosok Társaságát, melynek
elnöknője is volt. 1892-ben a Berni Állandó Nemzetközi Békeiroda
tagja, majd elnöke. 1892-1899 között Le a fegyverekkel címmel
nemzetközi pacifista újságot szerkesztett. Sokat utazott, előadáso-

kat tartott Európa-szerte és Amerikában is. Lapokban, folyóiratokban jelentek meg
cikkei. A Nobel-békedíjat 1905-ben kapta. (Nobel-díjasok Kis1.1985.751 o.,
MNL.16k.340 o.)

CARL AUGUST NIELSEN * 1865.JÚNIUS 9. - + 1931.0KTÓBER 3.

Dán zeneszerző, karmester, zeneszerző. A koppenhágai
konzervatóriumban Niels Wilhelm Gade (*1817-+1890) tanítványa
volt. 1886-1905 között az udvari zenekar hegedűse, 1908-14 között
karmestere volt. 1915-től 1927-ig a koppenhágai Musikforeningen
karmestere, 1931-ben igazgatója volt. Első művét 1888-ban írta.
Stílusa a késő romantika számos elemét magában foglalja, de a
neoklasszicizmussal és a kor modern törekvéseivel is rokon. Edvard
Hagerup Grieg (lásd IX.4.) mellett az egyik legjelentősebb skandináv
zeneszerző. Haladó gondolkodású, de irányzatoktól független zenéjét,

egyéni erőteljes ellenpont és népszerű dallamosság jellemzi. (Brockhaus:Zenei
L. 1984.2k.630 o., MNL.13k.775 o.)

COLE ALBERT PORTER *1891.JÚNIUS 9. - +1964.0KTÓBER 15.

Amerikai zeneszerző. A cambridgei Harvard Egyetemen és Párizsban
tanult. Első musicaljét is a cambridgei Harvard Egyetemen adták elő

1916-ban. Az 1928 után szerzett művei alapján, melyekhez maga írta
~~~m' a dalszövegeket is, Richard Rodgers (*1902-+1979) mellett a

legjelentősebb amerikai musicalszerzőnek számít. Magyarországon is
.( egyik közismert darabja a Shakespeare: A makrancos hölgy nyomán

írt Csókolj meg Katám című misicalje. (Brockhaus:Zenei
L.1985.3k.141 o.)
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PJOTR LEONYIDOVICS KAPICA * 1894.JÚNIUS 9. - +1984.ÁPRIUS
8.
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Szovjet fizikus. A szentpétervári műegyetemen tanult. Kutató
munkáját Cambridgeben kezdte 1921-ben Ernest Lord Rutheforddal
(lásd VIII.30.) közösen magfizikai vizsgálatokon dolgozott, majd
kutatási területei évtizedekig az alacsony hőmérsékletek fizikája és
technikája, valamint az erős mágneses terekben zajló fizikai
folyamatok lettek. Cambridgeben erős mágneses tér keltésére
alkalmas berendezést épített, majd hélium-cseppfolyósítót,
amelyben a gáz külső munkavézéssel történő lehütését expanziós
turbinával oldotta meg. Ez a módszer a nagyüzemi hütőtechnika

alapja, és később a kutatásban, az acélgyártásban és az
ürtechnikában egyaránt hasznosították. 1934-ben tért vissza a
Szovjetunióba. Hazatérésekor az általa kifejlesztett és konstruált nagy térerősségű

impulzusmágnest is a Szovjetunió megvásároita és a moszkvai Fizikai Problémák
Intézetében szerelték fel, miközben az intézet vezetésével őt bízták meg. Az erős

mágneses terek és az alacsony hőmérsékletek fizikájával foglalkozott. Felfedezte a
hélium szuperfolyékonyságát. 1946-tól 1955-ig háziőrizetben tartották, mert nem volt
hajlandó résztvenni az atomnbomba kifejlesztésiében. Az 1960-as években a
szabályozott termonukleáris fúzió elméletével foglalkozott. A fizikai Nobel-díjat
megosztva kapta 1978-ban "alapvető felfedezéseiért és találmányaiért az alacsony
hőmérsékletek fizikája területén". A díj másik felével Arno Allan Penzias-t (lásd IV.26.)
és Robert Woodrow Wilson-t(*1936) tüntették ki. (Nobel-díjasok kis1.1985.389
o.,Larousse 1992.2k.339 o., MNL.10k.527 o.)

PIOTR MICHALOWSKI *1800.JÚUUS 2. - +1855.JÚNIUS 9.

POLSKA e-o 40Bfl

Lengyel festő. Gazdag nemesi család
sarja. A krakkói Jagelló Egyetemen,
később a göttingeni egyetemen tanult
matematikát, jogot és
természettudományi ismereteket. A
rajzolást és festészetet magánúton
sajátította el. 1823-30 között a
Lengyel Királyságban különböző

kormánytisztségeket töltött be. Ebben
az időszakban főleg rajzokat és
vízfestményeket készített, melyeknek
témái főként katonai életképek és
lovas-jelenetek voltak. Nagy csodálója
volt I.Bonaparte Napoleonnak (lásd

V.S.), ezért számos festményt készített róla. Az 1830 novemberében Varsóban kitört
felkelés résztvevői számára Michalowski üzemeiben is gyártották a fegyvereket, ezért
- a felkelés leverése után - Párizsba emigrált, ahol kizárólag a festészettel
foglalkozott, és lehetősége nyílt a nagy mesterek műveinek tanulmányozására is. Sok
időt töltött a csata-jeleneteiről híres festő Nicolas-Toussaint Charlet (*1792-+ 1845)



műtermében, majd saját stúdiót nyitott. Viszonylag rövid idő alatt ismertté vált a
párizsi műkereskedők körében hadi- és lovas-jeleneteket ábrázoló vízfestményeivel.

l835-ben tért haza lengyelországi
birtokára, ahol annak vezetése
mellett a festészetnek élt. 1840
után kezdte meg sorozatban a
lengyel hősök lovas-jeleneteit
megfesteni. Az akvarellfestészetben
korának egyik legkiválóbb mestere
volt. (Internet: http://www.artforauti

sm.com/pages..... ,artbet.cin.kubrary..... , Artprice.com/artistdetails .... , Új Magy.L.5k.5
o.)

THOMAS ROBERT BUGEAUD *1784.0KTÓBER 15. - +1849.JÚNIUS
9.

Francia katonatiszt, Picconerie márkija, Isly hercege. I.Bonaparte
Napoleon (lásd V.5.) tisztje, majd l81S-től földbirtokos, 1830-tól
ismét tiszt volt. 1836-ban Oranba küldték, Abdel Káder algériai
hadvezér, Maszkara emírje (lásd V.26.) ellen, akinek legyőzése után
aláírta 1837.május 31-én a tafnai egyezményt. 1840-47-ig Algéria
gyarmati főkormányzójaként megszervezte annak meghódítását.
Oued Islynél 1844-ben megverte a marokkói sereget és ujjászervezte
a katonai közigazgatási szerveket. Az 1848-as francia forradalomban
a királypártiak oldaláról átállva a későbbi IlL Napoleon francia
császárt (lásd 1.9.) támoigatta. 1849-ben beválasztották a
nemzetgyűlésbe. (Révai NI.4k.90 o.,Larousse 1991.1k.403 o.,
MNL.4k.728 o.)

ANGUS WALTERS *1882.JÚNIUS 9. - 1968.AUGUSZTUS 11.

Kanadai hajóskapitány. A korai nevelést a Lunenburg Akadémián
kapta, majd 13 éves korában - 1895-ben - már ment a tengerre.
A hajón apja volt akkor a kapitány, aki leigazolta a fedélzeten és
ő lett az egyik legjobb halász és hajós az egész Lunenburgi
halászflottában mire 24 éves lett. Nagyon sikeres halász volt, ő

fogta a legnagyobb halakat. Amikor nem volt halászat, öt hajóból
álló konvoj ment Nyugat-Indiába, ahonnan rengeteg száraz halat
hoztak be, a szükséges só és melasz-rakománnyal. 1920-ban a
tüzes halászt kapitánynak választották meg. Nagyon hamar
bebizonyította, hogya vitorlás nem csak hajózásra alkalmas, ha

nem az tengeri bajnok is. 1921 őszén megnyerte élete első nemzetközi Trófeáját a
Bluenose vitorlásával. Walters és vitorlása Bluenose 1935-ben meghívást kaptak az
angol királyi pártól a haditengerészet különleges ünnepére. Walters és hajója
elválaszthatatlan maradt a nép szívében is. A Bluenose annyira kanadai ikon, mint
bármilyen más emberi lény. Páratlan volt a maga nemében, elegáns és misztikus,
szimbolizálja a virágzó kanadai tengerészeti életet a XX.században, Angus Walters
kapitányával akivel veretlen bajnokok voltak a nemzetköz; Fischerman's Trófea
versenyeken, kivéve egy versenyt.
(Internet: http://translate.googleusercontent.comíííííí6translate_c?hl= hu&sl =en&u = ooo.)



ELISABETH SELBERT *1896.SZEPTEMBER 22. - +1986.JÚNIUS 9.

Német politikus, jogász. Egy négy-gyerekes keresztény család második leánya volt,aki
megtanult hímezni, varrni, kötni, mert felsőbb iskola anyagi fedezet hiányában nem
jöhetett szóba. Hogy mégis valahol elinduljon, 1912-ben a női Oktatási Egyesület
támogatásával a kasseli kereskedelmi és üzleti iskola növendéke lett miközben egy
külföldi cégnél is munkát vállalt. 1914-ben elvesztette ezt a munkát is és a
postahívatal távíró szolgálatánál a háború miatt előállt munkaerőhiány miatt tudott
elhelyezkedni. 1918-ban itt ismerkedett meg későbbi férjével Adam Selberttel, aki
aktív résztvevője volt a politikai életknek. 1918.végén Elisabeth már az SPO tagja lett.
Számos cikket írt és beszélt a nők választójogáról, általános egyenjogúságáról. 1920
ban az első Nemzeti Női Konferencia küldötte volt Kasseiben. 1920-ban kötöttek há

zasságot és egy éwel később jött az első, majd hamarosan a
második gyermek. Ellátta a gyermekeket és dolgozott változatlanul a
postánál és a politikával is foglalkozott. Oe megállapította, hogy
hiányoznak az elméleti alapok ahhoz, hogy mindezt megfelelő

színvonaion tudja ellátni. Ezért 1925-ben a kasseli Luis-iskola
magántanulója, majd a Marburgi Egyetem politikai tudományök
szakának egyedüli nő-hallgatója lett. Rövid idő múlva a Göttingeni
Egyetem jogi karán folytatta tanulmányait, ahol már 300 hallgatóból

ötöd magával volt nő. Kitüntetéssel fejezte be az egyetemet, 1930-ban védte meg
diplomáját családjogi témakörben. 1934-ben - Adolf Hitler (lásd IV.30.) uralomra
jutása után mindketten elvesztették állásukat. Férje 1945-ig munkanélküli maradt,
annak ellenére, hogy mindent elkövettek jogi diplomájának érvényesítésére. Ő maga
hosszú procedúra után tudta megoldani, hogy ügyvédként működhessen, hiszen a
család fenntartásáról neki kellett gondoskodnia. A ILvilágháború befejezése után
1948-tól az SPO Parlamenti Tanácsának lett a tagja és az új alkotmány-tervezet
kidolgozására kapott megbízást. 85 éves koráig családjogi ügyekkel foglalkozó
ügyvédként dolgozott. Számos kitüntetésben részesült és néhány városban utca viseli
a nevét. (Internet: http:jjtranslate.googleusercontrnt.comí6translate_c?hl=hu&sl =
de&u= )



GUSTAVE COURBET *1819.JÚNIUS 10. - +1877.DECEMBER 31.

Francia festő. 1840-től Párizsban jogot tanult, de valójában
OUBTAVll COU"U: BIU z • festeni akart. Több párizsi műteremben tanult, hamarosan

megszerezte a mesterségbeli tudást és romantikus
modorban kezdett festeni és pontos lélektani megfigyeléssel
alkotta meg a Fiatal lány álma; Szerelmesek és a Courbet
fekete kutyával című műveit. A romantika és a realizmus
művészi eggyéválását fejezi ki a Pipás férfi tevékeny,
ugyanakkor álmodozó arcmása is. 1847-es hollandiai
tanulmányútja során elsajátított ritmikus
csoportkompozíció-fűzés módszere érvényesül
monumentális falusi témájú képén az Omans-i temetés
hatalmas vásznán. Precíz realizmussal megfestett képein,
az alakok beleolovadnak a tájba. Realizmusának allegórikus
szintézisét adta az 1854-55-ben készült Műterem című

képével. A szabadban történő festés, a fény színbontó hat~
sának ötvöződése két jelentős művében - a Kőtörők és a Gabonaszitálók 
mutatkozott meg. Csodálatosan gazdag és tömör színekkel megfestett tájképeivel és

kevésbé kihívó
nőalakjaival kivívta
magának a sikert
Sajátos művészeti

eszközei körébe
tartozott a plein-air
festésmód, amely a
Birkozók című

képén majd a
Szajna-parti
kisasszonyok című

képén érzékelhető.

Az 1860-as években művészetét elsősorban megbotránkoztatást keltő akt-képei
jelölik. Ilyenek pl. A cseresznyefaág, A forrás, Nő papagájjal, Proudhon és gyermekei,
Három ír kislány stb. Az 1870-ben felajánlott Becsületrendnél többre értékelte a
harcot a kommünárok oldalán. A kommün leverése után 1871-ben fél évre börtönbe
zárták, és műveit elkobozták. Svájci száműzetésbe kényszerült, ott is halt meg. Kései
művei között számos jelentős tájkép található, mely az impresszionizmus felé mutat.
Nagy hatású realista festő, a barbizoniak sajátos képviselője volt.(Müv.L.1965.1kA43
o., Larousse 1991.1k.503 o., MNL.5k.640 o.)

SIR ROBERT LAIRD BORDEN *1854.JÚNIUS 26. - +1937.JÚNIUS
10.

Kanadai politikus, jogász. A Haladó Konzervatív Párt vezére volt 1901
1920 között, miközben 1911-től 1920-ig Kanada miniszterelnöki
feladatait is el kellett látnia .. A domíniumok Brit Birodalmon belüli
nagyobb autonómiájáért küzdött. Elérte, hogy Kanada a westminsteri
statátum - 1931.december 11. - alapján a Nemzetközésségen belül
Nagy-Britanniával azonos jogokat kapjon. (MNLAk.319 o.)



\

KERNSTOCK KÁROLY *1873.DECEMBER 23. - +1940.JÚNIUS 10.

Magyar festő. A festés elemeit nagybátyja mellett és az
Iparművészeti Iskola után Múnchenben, majd Párizsban
sajátította el. Gustave Courbet (lásd V.l0.) és Jean Fran~ois

Millet (lásd XA.) hatása alatt eleinte szocialista eszméket
tükröző realista stílusú képeket festett. Ilyen volt pl.az Agitátor,
a Hajóvontatók, Szilvaszedök stb. A század első éveiben képein
egyre nagyobb szerepet kapott a stilizált figurákat és tárgyakat
lehatároló vonal. 1909-ben a Nyolcak művészcsoport alapító
tagja volt. Zárt, klasszikus kompozíciójú műveinek egyik fő

motívuma az expresszionista festészet alakformálására
_ emlékeztető monumentális, erősen kontúrozott férfiakt, mint pl.

Lovasok a víz partján vagy a Zivatar című műve. Később az
impresszionisták hatására, napfénytől áttüzesedett képek kerül

tek ki a keze alól. Legjellegzetesebb és legérettebb korszaka 1911 körül alakult ki. Az
Lvilágháború alatt festett képei, mozaikjai és üvegablak-tervei fokozott természet
közelségről tanuskodnak. A Tanácsköztársaság bukása után Németországba emigrált,
1919-26 között föleg Berlinben élt. Hazatérve művészetében fanyar egyszerűség

váltotta fel a korábbi szertelenséget, mitológiai és biliai tárgyúműveket festett, mint
pl. Szép Heléna elrablása című képe. Kontúros rajzai méltán sorakoznak festményei
mellé. Rézkarcokat is készített. (Műv.L.1966.2k.603 o.), MNL.l0k.823 o.

KAFFKA MARGIT *1880.JÚNIUS 10. - +1918.DEEMBER 1.

Magyar regényíró, költő. Tanítóképzőt végzett 1902-ben, és
Miskolcon majd Budapesten tanított 1903-15 között. 1911-ben
párizsi, 1913-ban római kőrutat tett. 1915-ben Budapestre
költözött. Már miskolci tanárkodása idején a Nyugat munkatársa
volt s ez mellett már 1903-ban kezdett prózát is írni. Ott is
hagyta a pedagógiai pályát és csak az irodalomnak élt. Első

verses kötete 1903-ban Versek címmel jelent meg. A XX.századi
magyar irodalom első vonalába regényei révén emelkedett.
Írásművészetét két téma jellemzi: a dzsentri- és a nőkérdés.
Erre példa a Mária évei, a Hangyaboly, az Állomások című
regényei.. Regényeiben és novelláiban az események
elmondása helyett az emberi viszonyrendszerek lélektani feltá

rasara törekedett. Fő műve a Színek és évek, nem csupán Pórtelky Magda illuzziói
elvesztését, a világhoz való hozzászürkülését mutatja be, hanem széles társadalmi
tablót is fest a századvég Magyarországáról. Bár költőként indult, regényeinek árnyalt
lélekrajza, hangulatteremtő ereje emeli Kaffkát a jelentős magyar írók közé.
Számottevő energiát fordított tankönyvírói és műfordítói munkásságára is.
(Világir.KisencikI.1976.1k.559 o., Larousse 1992.2k.312 o., MNL.l0k.408 o.)



SZABÓ DEZSŐ *1879.JÚNIUS 10. - +1945,JANUÁR 13.

-
MAGYARORSZÁG- .... -

Magyar író. Az Eötvös kollégiumban végezte tanulmányait, nyelvésznek készült. A
francia irodalom hatása alá került az 1905-06-os párizsi ösztöndíjas ott-tartozkodása
során. Hazatérve tanárként dolgozott 1909-1917 között Budapesten,
Székesfehérváron, Nagyváradon, Székelyudvarhelyen, Sümegen, Ungváron és Lőcsén.

A tanári pálya védelmében írt röpirataival hívta fel magára a figyelmet. 1913-tól
rendszeresen publikált a Nyugatban és a Huszadik Században, majd mindkét
folyóirattal szakított. 1917-ben jelent meg Nincs menekvés című regénye. Az
őszirózsás forradalom idején Budapestre utazott és üdvözölte a Tanácsköztársaságot,

majd ellene fordult. 1919-ben jelent meg legjobb regénye Az
elsodort falu címmel, mely rövid idő alatt a legolvasottabb és
legnépszerűbb könyv lett. A történelmi tragédiát átélő országnak
válaszokat sugallt a bajok okairól, miszerint a falu természetes
életét felrúgó zsidó nagytőkét és a néptől elforduló értelmiséget
vádolta, valamint a magyar faji védelmet sürgette. Bár a regény
sikerét megismételni nem tudta, fölfokozott stílusa, az
expresszionista képalkotás és mondatfűzés mindvégig jellemző,

elbeszélő műveire. Igy az 1933-ban írt Feltámadás Makucskán
című művére is, mely a Horthy-korszak osztálypolitikájának szatíri

kus kifigurázása. A parasztság iránt érzett felelőssége a népi írók előfutárává tette.
Vitacikkeiben, pafletjeiben nem tisztel semmit és senkit és vitriolos tollal gúnyolja ki
kora visszásságait. Az 1920-as évek közepétől a németellenesség kerül
gondolkodásának középpontjába és elsők között figyelmeztet a nácizmus veszélyei re.
Erre az 1934-től havonta megjelenő egyszemélyes folyóirata a Ludas Mátyás füzetek
című írása a jellemző. Élete utolsó éveiben nagy önéletrajzi írásán az Életeim-en
dolgozott, melynek két kötete nem csak saját életművének, hanem a műfajnak is
legjelentősebb darabjai közé tartozik. Szabó Dezső egyike a magyar irodalom
legellentmondásosabb egyéniségének. (Világir.KisencikI.1976.2k.376 o., Larousse
1994.3k.666 o., MNL.16k.403 o.)

GIACOMO MATTEOTTI *1885.MÁJUS 22. - +1924.JÚNIUS 10.

Olasz jogász, politikus. Az olasz szakszervezeti mozgalomban vált ismertté és
hamarosan megválasztották a rovigói tartományi tanács tagjává. 1916-ban
háborúellenes tüntetés szervezése miatt bebörtönözték. Szabadulása után a frontra
küldték, majd táborba zárták. 1919-ben képviselővé választották. 1921-től kemény

antifasiszta beszédeket mondott a parlamentben, melyeknek minden
alkalommal súlyos politikai következményei voltak. Határozott,
hajlíthatatlan ellensége volt a fasizmusnak. 1924.június 10-én, a
Tevere partja felé tartva négy férfi letámadta, autóba tuszkolta és
meggyilkolta, majd Rómától 23 kilóméternyire egy szénégető

gödörbe rejtették holttestét. Ez a gyilkosság jelentősen megrázta az
éppen kialakulóban lévő olasz kormányzati rendszert, de az ellenzéki
pártok által létrehozott aventinusi blokk nem volt elég erős Benito
Mussolini (lásd IV.28.) megbuktatásához. Az elkövetőket szabadon
engedték. Mussolini 1925.január 3-án a képviselőházban tartott
beszédében elismerte a gyilkosságot, de tisztázatlan maradt, hogy

személyesen ő adott-e rá parancsot. és ennek a válságnak a felszámolása során lépett
tovább Mussolini a totális fasiszta diktatúra kiépítésének útjára. (Évfordulók 1974.151
0.,1985.193 o., MNL.12k.799 o.)



LIDICE

Reinhard Heydrich, a Cseh és Morva Birodalmi Protektorátus
német helytartója (*1904-+1942) ellen ejtőernyővel ledobott cseh
ellenállók merényletet követtek el, melybe 1942.június 4-én
Heydrich belehalt. A német megtorló intézkedések során
kivégezték a protektorátus volt miniszterelnökét Alois Eliast
(*1890-+1945). A rögtönítélő bíróságok 1942.szeptember l-ig
1.357 férfit és nőt ítéltek halálra. AKIadno melletti Lidice
bányászfalu sorsáról, melyben a merénylők egyike eltöltött egy
éjszakát, a következőképpen számol be az államrendőrség prágai
hivatala: 1942.iúnius iQ-én "A 95 házból álló helyiséget
teljesen felégették, 199 tizenötödik életévét betöltött férfi lakost a
heyszínen agyon lőttek, 184 nőt a ravensbrücki koncentrációs
táborba, 7 nőt a theresienstadti rendőrségi börtönbe, 4 terhes nőt

prágai kórházba, 88 gyereket Litzmannstadtba, 7 egy év alatti
gyereket pedig Prágába vittek. 3 gyereket, német népi nevelés
céljából a Birodalomba szállítottak... " (98 gyereknek német nevet
adtak ésa Németországba szállították őket!) Az SS felrobbantotta a
házakat, az utászok pedig a föld színével tették egyenlővé. 1947
ben az új települést az elpusztított falu közelében jelölték ki. Az
egykori bányászfalu - Lidice - helyén pedig nemzetközi
rózsakertet telepítettek. (AXX.század Kr.1994.587 o.)

ORADUR - SUR - GLANE

Oradur francia község Közép-Franciaországban, a Loire mentén. A
francia ellenállókat azaz a Francia Belső Erő-ket a németek csak
"bandának" nevezték és minden eszközzel üldözték őket. 1944.június
9-én a francia gerillák elraboltak egy SS tisztet, és az a hír járta,
hogy másnap elrablói Oradur faluban agyon fogják lőni. Ezért
1944.június iQ-én, négy nappal a szövetségesek normandiai
partraszállása után, megjelent Oradurban a Das Reich nevet viselő

SS-ezred egyik osztaga, körülvette a falut és a teljes lakosságot 
245 nőt, 207 gyermeket, 190 férfit kiirtotta, csak tizen élték túl a



mészárlást. 18 óra körül a németek feltartóztatták az arra haladó
helyi vonatot, és leszállították róla az Oradurba tartó utasokat.
Géppisztollyal végeztek velük is és a holttesteket elégették. Az
oraduri vérengzés 642 emberéletet követelt. Az áldozatok kora 18
napos csecsemőtől a 85 éves öreg emberig terjedt. 1953-ban az
oraduri vérengzésért a francia katonai bíróság 2 vádlottat halálra"
18-at 8-12 évig terjedő börtönbüntetésre ítélt. A várost nem
építették újjá, a kiégett templom romja a náci pusztítás
mementója maradt. A közelben emelt modern templom körül új
település alakult ki. (A XX.század Kr. 1994.628 o., MNL.14k.181 o.)

FREDERICK LOEWE *1910.JÚNIUS 10. - +1988.FEBRUÁR 14.

Osztrák származású amerikai musical komponista. 13 éves
korában koncertzongoristaként a Berlini Filharmonikusok
kíséretével adott zongorahangversenyt. 1924-től élt az USA
ban, ahol 1935-ben került kapcsolatba a színházzal. 1935-től

sikeres misiceleket írt. 1942-ben kezdődött együttműködése

a szövegíró Alan Jay Lernerrel (*1918). Legnagyobb
világsikerük a Georg Bernard Shaw: Pygmalion-ja nyomán
AJ.Lerner szövegkönyv alapján készült My Fair Lady,
melynek New York-i bemutatója 1956.március lS-én volt.

Lernerrel több sikeres darabban múködött együtt. Népszerű hollywoodi filmzenéket is
írt. (Brockhaus:Zenei L. 1984.2k,445 o., MNL.12k.208 o.)

JEAN LESAGE *1912.JÚNIUS 10. - +1980.DECEMBER 12.

Kanadai politikus. 1934-ben a Laval Egyetemen szerzett
jogi diplomát. Quebeckben folytatott ügyvédi, majd 1944-ig
államügyészi tevékenységet. A Kanadai Liberális Párt jelölt
jeként 1945-ben bekerült a Parlament alsóházába.
Képviselői mandátuma mellett 1953-ban a szövetségi
kormány Pénzügyi és Fejlesztési tárcájának vezetőjévé

nevezték ki. Ezt a tisztséget töltötte be a tárca
névváltoztatása után is 1957-ig. 1958-tól a Quebeci Tarto

mányi Liberális Párt - PLQ - vezetője, és a tartomány miniszterelnöke lett.
Miniszterelnöksége mellett a pénzügyminiszteri feladatokat is ellátta. Nevéhez
fűződik az 1960-as évek Quebec-i reform-mozgalma. Az angolul beszélő kanadaiak
hagyományos gadasági uralmát a francia Quebec-é váltotta fel, s ezzel sikeresen
előmozdította a tartomány kapcsolatát Franciaországgal. Egyidejűleg megnőtt a
katolikus egyház befolyása kormányzati ügyekben, létrehozta az Oktatási Mi
nisztériumot, megjelent az első női miniszter, államosították a vízierőműveket és
erősebb ellenőrzést gyakoroltak az egészségvédelem terén stb. Az 1966-os
választásokon megbukott, és ettől kezdve 1970-ig a PLQ vezetőjeként - mint ellen
zék - dolgozott tovább. Quebec legjelentősebb közlekedési útvonala és a quebeci
nemzetközi repülőtér viseli a nevét. (Internet:http://en.wikipedia.
org/wiki/Jean_Lesage: Jean Lesage)



RODRIGO XIMÉNEZ de RADA *1170.k. - +1247.JÚNIUS 10.

Navarrai születésű kasztíliai katolikus püspök és történész. Nemesi
család sarja, akit nagybátyja nevelt és iskoláztatott Sigüenzaban.
Jogot, törvényt és teológiát tanult a bolognai és a párizsi
egyetemeken. Amikor végzett visszament Navarraba, ahol
VIII.Alfonz Kasztília királyának (ur.1158-1214) barátja lett.
VIILAlfonz kinevezte püspökké, majd Toledo érsekké választotta.
Érseki tisztségében IILInce pápa (1198-1216) 1209.február 12-én
megerősítette. Ezen kívül VIII.Alfonz kinevezte még őt Kasztília
kancellárjává is. Ebben a tisztségében fontos háború ellenes
szerepet játszott 1212-ben, amikor VIILAlfonz egyesítve Kasztília,
Aragónia és Navarra lovasseregét Las Navas de Tolosánál döntő

győzelmet aratott az arabokon, mellyel megtörte a Pireneusi-félszigeten a mórok
uralmát és az almohádok végérvényesen kivonultak Spanyolországból. Erkölcsi
vezetője volt a keresztes hadjáratoknak, melyben számos európai állam lovagjai részt
vettek. Mint érsek tetemes vagyonra tett szert nagylelkű urak és királyok
adományaiból. Támogatta Toledó székesegyház-építési törekvéseit, 1226-ban Ő tette
le annak alapkövét. Szorgalmazta a kultúra terjesztését, a középkori keresztény és
muszlim civilizáció megismerését. Elrendelte a Korán latin fordítását, megírta Hispánia
általános történetét, melyet X.Alfonz Kasztília és Leon királya (ur.1252-1282)
kiegészített a Cronica General/al. (Internet:http:jjtranslate.
googleusercontent.comjtranslate_c?hl=hu&sl=wn&u )
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JULES VALLÉS *1832.JÚNIUS 11. - +1885.FEBRUÁR 14.

Francia író és újságíró, politikus. Eredeti neve Louis J. Vallez.
Párizsban tanult. Bohém életet élt, miközben a forradalmi eszme
védelmezője volt. Ellenzéki, forradalmi hangvételű lapok munkatársa
volt, maga is több lapot alapított. Részt vett a
munkásmoizgalmakban. Első pamfletje A pénz és a Le Figaróban
megjelent cikke - Egy szegény fiatalember vasámapja - tette
ismertté. Újságíróként egy kötetnyi krónikát adott közre Az utca
címmel 1867-ben, és hetilapot alapított La Rue címmel. A párizsi
kommün (lásd lILl8.) idején a kommün vezetőségének tagja volt. A
kommün leverése után a halálbüntetés elől Londonba menekült és
csak 1880-ban amnesztiával térhetett vissza Franciaországba. A sze

gényekért, kiszolgáltatottakért harcoló újságcikkei alkotják életművének jelentős

részét, amelyeket kötetekbe gyűjtve is kiadott. Az emigrációja idején írta a Szemben a
világgal című önéletrajzi trilógiáját: A gyermek, Belépek az életbe és A lázadó. Hínevét
ma is ébren tartja ez a trilógiája. (Világir.KisencikI.1976.2kA59 o., Larousse
1994.3k.l019 o., MNL.18k.156 o.)

GEORG RICHARD STRAUSS *1864.JÚNIUS 11. 
+ 1949.SZEPTEMBER 8.

Német zeneszerző. Franz Joseph Srtauss bajor
udvari kürtművész (1822-+1905) fia. Zenét
apjától, majd Benno Walter rudvari hegesűstől

és Friedrich Wilhelm Meyer udvari karmestertől

tanult. 1884-ben találkozott Hans Guido von
Bülow-va I (*1830-+1894), aki
másodkarmesterként szerződtette ameningeni
hercegi zenekarhoz, ahol 1885-ben -' Bülow
távozás után - udvari zeneigazgató és első

karmester lett. 1891-ben gyógykezelés miatt
hosszabb időt töltött Görögországban és Egyiptomban. Ott írta első operáját.
Zeneszerzői ténykedése mellett 1896-ig csaknem folyamatosan karmesterként is nagy
elismerés övezte. Vezénylési stílusában a Wagner-Bülow-hagyománnyal szemben az
egyenletes, gyors tempóket helyezte előtérbe. Fiatalkori művei között a legrégibb

1871-ből való, egy karácsonyi dal, de zeneszerző i életművének

középpontjában a szimfónikus költemény és az opera áll.
Szimfonikus költeményei pszichológiai célzatúak, leíró és elbeszélő

művek, mint pl. a Don Juan, Egy hősi élet, Tili Eulenspiegel stb.
Később az opera színpada felé fordult. Két erőteljes egyfelvonásost
írt ezek: a Salome és az Elektra, majd ezeket a Rózsalovag és az
Ariadné Naxosban követte, a barokk XVIILszázadi szellemét
támasztva fel. Alapvetően hagyományhű művész volt, aki
pályafutása végére letisztult klasszicizmushoz érkezett el a
Capriccio című utolsó operájával, a huszonhárom vonós hangszerre
1945-ben írt Metamorfózisok-kal és a művészi végrendeletét jelen

tő 1948-ban elkészült utolsó négy dallal. A szimfónikus költemények és színpadi
művek mellett számszerűleg a dalok állnak előtérben. Szerzeményeiben a népdalszerű

megoldásoktól kezdve egészen a művészi remekművekig a műfaj minden változata
szerepel. Ki kell még emelni zenekari dalait is, amelyek e műfaj történetében
mérföldkövet jelentenek. Új zenei törekvései hatottak a XX.század zeneszerzőire.
(Brockhaus Zenei L.1985.3kA07 o., Larousse 1994.3k.641 o.), MNL.16k.294 o.



VISSZARION GRIGORJEVICS BELINSZKIJ *1811.JÚNIUS 11. 
+1848.JÚNIUS 7.

Orosz kritikus és esszéíró. A moszkvai egyetemen tanult 1829-32 között de gyenge
képességeire való hivatkozással, eltanácsolták az egyetemről. 1833-tól a Tyeleszkop
cím folyóirat munkatársa volt. Ekkor jelent meg első jelentős tanulmánya az
Ábrándozás az irodalomról címmel. 1833-ban ismerkedett meg a Sztankevics-körrel,
amely közvetítette számára Georg Wilhel Friedrich Hegel német filozófus (lásdVIII.27.)
és Ludwig Feuerbach német filozófus (*1804-+ 1872) materialista filozófiáját és
realista esztétikáját. 1840 után szembefordult korábbi eszményeivel, megtagadta
hegeliánus korszakát és a francia utópista szocializmus elveit vallotta. Az 1840-es
évek közepétől újabb lelki válság következett. Mihail Bakunyin orosz forradalmárral
(*1814-+ 1876) gy9trelmes barátság fűzte össze. Levelezésük komoly
irodalomtörténeti értéket képvisel a benne feltáruló filozófiai és lélektani problémák, a
gyónásba fordult önelemzések által. Az orosz irodalomban ő határozta meg először az
úgynevezett "naturális iskola", más szóval a kritikai realizmus fogalmát, melynek fő

képviselőjeként Nyikolaj Vasziljevics Gogolt (*1809-+ 1852) említette. Két nemzedék
bölcseleti tanítómestere volt. Az ő támogatásával
kezdte irodalmi pályafutását Szergejevics Alexandr
Puskin (lásd VI.6.), Nyikolaj Vasziljevics Gogol,
Mihail Jurjevics Lermontov (lásd VII.27.), Ivan
Szergejevics Turgenyev (*1818-+1883), Ivan
Alekszandrovics Goncsarov (*1812-+1891), Nyikolaj
Alekszejevics Nyekraszov (*1821-+1878) és Fjodor
Mihajlovics Dosztojevszkij (*1821-+1881).
Irodalomtörténeti tevékenysége igen jelentős. Az
orosz irodalom fejlődés-rajzában elsőként

hangoztatta Puskin szerepét és fontosságát. Lermon
tov helyét is meglehetősen pontosan jelölte meg. Levél Gogolhoz című műve eszmei
végrendeletét fogalmazza meg, amelyben az irodalom társadalmi szerepéről vallott
nézeteit fejti ki. A forradalmi pedagógia megalapítójaként cikkeiben bírálta a cári
oktatási rendszer népellenességét. Fellépett az emberi méltóságot megaiázó
büntetések ellen. Neveléselméletében a gyermeki természet sajátosságára alapozott.
Az erkölcsi, esztétikai nevelés fontosságát hangoztatta. Életművében a romantika és a
realiuzmus sajátos harca és kevereedése figyelhető meg, mivel személyisége a
szentnek elfogadott esztmék nevében ketzdettől fogva hajlamos volt a radikalizmusra.
Már országos hírű író és kritikus volt, mégis állandó nélkülözések közepette élt. A
szakadatlan munka és előrehaladott tüdőbetegsége felőrölte erejét. Külföldön próbálta
egészségét helyreállítani, sikertelenül. 1847 őszén tért vissza Pétervárra és még
sikerült befejeznie szokásos évi szemiéjét az orosz irodalomról, amikor a tüdővész

elragadta. Az orosz iridalom meghatározó egyénisége volt. (Larousse 1991.1k.289 o.,
Világir.KisencikI.1976.1k.1116 o., MNL.3k.536 o.)

JOHANN KONRAD KERN *1808.JÚNIUS 11. - +1888.ÁPRILIS 14.

Svájci államférfi. Thurgauban a főtörvényszék elnöke volt 1837
ben. 1838-ban a strassburgi merénylet után a francia kormány
Bonaparte Lajos herceg kiutasítását követelte, Kern a herceg
védelmére kelt, aki a kanton polgárjogát élvezte. A herceg
önkéntes távozása oldotta meg a konfliktust. 1847-ben fegyveres
fellépést indítványozott a Sonderbund ellen. Nagy része volt az
1848-as alkotmány megszerkesztésében. 1857-83 között a svájci

köztársaság követe volt Párizsban. (Révai Nl.llk.531 o.)



OLGA OF GREECE *1903.JÚNIUS 11. - ?

Német nagyhercegnő. A német származású Greece uralkodócsalád, a
Glücksburg-ház leszármazottja. A Glücksburg-ház az Oldenburg-ház
schleswig-holstein-sonderburgi mellékága. Olga of Greece
nagyhercenő Nikolaos of Greece herceg és Elena Vladimirovna
nagyheregnő házasságából született. 1923.október 22-én házasságot
kötött Paul of Yugoslavia kormányzó nagyherceggel. Házasságából 3
gyermek született. (Internet: members.surfeufi/ thaapanen/
s459.html, MNL.1999. 8k.664 o.)

FRANK C. LAUBACH *1884.5ZEPTEMBER 2. - +1970.JÚNIUS 11.

Amerikai szociológus. Még egyetemi évei alatt kitüntető díjat kapott az egyetemen
tartott előadásáért, melynek a népek közötti béke volt a témája. 1912-ben szerezte
meg szociológiai képesítését a Columbia Egyetemen és ekkor vette feleségül később

munkatársává is vált Effa Seelyt. 1913-ban teológiai szemináriumot végzett, majd
1915-ben doktori disszertációjának témájául a városi szegénységgel kapcsolatos
problémakört dolgozta fel. Doktorrá avatása után - még abban az évben - a Fülöp

szigeteken kezdte meg misszionáriusi tevékenységét. 15 év után 
1929-ben - átkerült Lanaora a muszlim vallású Maranao néptörzshöz. Az
itt töltött 6 esztendő alatt maranao nyelven állított össze egy
népművelési programot. 1935-54 között a Mahatma Gandhi (lásd 1.30.)
által kért indiai "Mindenki tanít valamit" programját terjesztette Dél
Ázsiában, Indiában, Közel-Keleten és Latin-Amerikában. Nagy szerepe
volt a Világ Népművelési Bizottságának, a Keresztény Irodalmi Bizottság

és egyéb oktatási bizottságok alapításában. 1955-ben alapítványt hozott létre az
oktatás és művelődés elősegítésére. Élete utolsó 15 évében feleségével együtt járták a
világot és hirdették meggyőződésüket jobbító szándékkal a szegénységről és
műveletlenségről, melyek az igazságosság és a béke akadályát jelentik. Felesége
1973-ban halt meg és a pennszilvániai Benton temetőjében helyezték őket örök
nyugalomba, sírkövükön "A világ misszionáriusai" felírattal. (Internet:
laubach .0rgjFrankLaubachjchronol. html)

JOHN CONSTABLE *1776.JÚNIUS 11. - +1837.MÁRCIU531.

Angol tájképfestő. A londoni Royal Academy növendéke volt.
Művészi fejlődésére Thomas Girtin (*1775-+1802), kiváló
angol akvarellista volt, akinek levegős, atmoszférikus
festészete ébresztette fel benne a természet szépségeit
ábrázoló művészt. Természet szemlélete és annak
festésmódja volt elindítója a xIX.századi festészet
fejlődésének, mely a francia impresszionistákkal ért a
csúcspontjára. Hazai tájképei, szántók, mezők, erdők,

tanyák, vagy a fák közt megbúvó templomtorony, malom át
tetsző képe már csaknem impresszionista alkotások. Fő törekvése a látvány minél
pontosabb visszaadása. Ennek érdekében alkalmazta a festéknek festőkéssel történő

felrakását. Nem csak az angol, de a modern európai fetészet fejlődésére is nagy
hatást gyakorló művész volt. Mint rézkarcoló is dolgozott, néhány kisméretű lapja
ismert. Ismertebb képei: A salisburry katedrális, A búzaföld, A Water/oo-híd
megnyitása stb. (Műv.L.lk.429 o.)



TRENCSÉN VÁRA

A Vág fölött 260 m magasan emekedik a várhegy. A legalsó kaput két hengeres torony
védi. Város felöli oldalán fallal védett feljáróút vezet a következő kapuhoz, mely a vár
külső udvarára vezet, ahol az ágyútorony és a "szerelmesek" kútja látható. A
sokszögletű belső vár kapuján át egy szűk udvar van, melyet a palotaszárnyak fognak
közre. Középen magasodik az öregtorony. A XLszázad elején Trencsén vidéke a lengyel
Vitéz LBoieszláv lengyel fejedelem (ur.992-1025) kezén volt. 1017-ben Szent István
király (lásd VII1.15.) foglalta vissza, vármegyét alapított, amelynek névadója és
székhelye Trencsén vára lett, mely az északnyugati határ védelmét is szolgálta. Az
erődítményt Anonymus is említi, 'ami bizonyítja a vár létezését a XII-XIU.század
fordulóján. 1241-42-ben sikeresen ellenállt a tatárok támadásának. A XIII.század végén
a nagy hatalmú Csák család szerezte meg. Csák nembeli Máté főúr (*1260-65 között
+1321) innen irányította birodalmát, mely a vármegyéken és erdőispánságon kívül kö

zel 50 várat jelentett. Halála után I.Károly Róbert magyar
király (ur.1301-42) ostrommal elfoglalta. A XIV.száhadban
végig királyi vár volt. Zsigmond király (ur.1387-1437) a
XV.század eléjén többször elzálogosította, majd 1424-ben
második feleségének - Cillei Borbálának (*1392-+ 1451) 
ajándékozta. 1440-ben Luxemburgi' Erzsébet királyné
(*1409-+ 1442) - Luxemburgi Zsigmond magyar király
(ur. 1387-1437)és Borbála leánya, Habsburg Albert magyar

király (ur.1437-1439) felesége - megbízásából Jan Giskra cseh zsoldosvezér (+1471),
Erzsébet hadainak főkapitánya - vezetésével megszállták - többek 'között - Trencsén
várát' is. Az 1450-es években Hunyadi János (lásd VIII.ll.) visszafoglalta. I.Hunyadi
Mátyás (lásd 11.3.) - Hunyadi János fia - itt jegyezte ell461-ben a cseh király leányát,
Podjebrád Katalint '(*1449-+1464). A várat 1475-ben 15.000 aranyért Mátyás király
(lásd 11.23.) Szapolyai István szepesi grófnak (+ 1499) adta, aki átépítette',
megerősítette és Trencsén városát (lásd VIII.3.) is fallal vette körül. A mohácsi vészt
követően I. Habsburg Ferdinánd (lásd VII.25.) az 1528 nyarán 'megke'Zdett és egy
hónapig tartó ostrommal szerezte meg a várat. Az ostrom során a vár ·tetőzetének
tüzétől az egésZ' várra átterjedt a túz. 1534-ben kezdték meg a vár reneszánsz
ujjáépítését, mellyel egyidőben Ferdinánd a körmöci kamaragrófnak, Thurzó Elek
magvyar politikusnak (*1490.+ 1543) zálogosította el 40.000 tallérért. 1582-ben a báró
Forgách Simon főúr (*1527-+ 1598) után - a XVLszázad végén - örök' adományként az
gróf I1lésházy István főúr (*1540-+1609) szerezték meg. 1790 június ll-én a
városi tűzvész a várat is elhamvasztotta. 1837-ben báró Sina Simon György görög
származású bankár (*1810-+1876) vette meg. Befedette az öregtornyot és az
őrtornyot. Örökösei á még megamardt vár-romokat a városnak ajándékozták. 1950-ben
kezdődött' meg részleges helyreállítása, ami folyamatosan évtizedekig tart.
(MNL.17k.714 o., Csorba Cs.:Regélő váraink 268 o.)



HILDEGARD BURJÁN *1883.JANUÁR 30. - +1933.JÚNIUS 11.

Német liberális zsidó család leánya, aki Zürichben irodalmat, filozófiát és szociológiát,
majd Berlinben társadalomtudományt tanult. 19DB-ban filozófiai doktoráust szerzett.
19D7-ben ment feleségül a magyar vállalkozóhoz Burján Sándorhoz. 19D9-ben egy
nagyon súlyos betegségből felépülve határozta el katolizálását. Az új élet ajándékát
teljesen Isten és az emberek hasznára akarta felhasználni. Férjével Bécsbe költözött,
ahol egyetlen kislányt szült élete kockáztatásával. Társadalmi tevékenysége során

1912-ben megalapította az Otthon Dolgozó Keresztény
Munkavállalók Szövetségét és 191B-ban a Táradaimi
Szolgáltatások Szövetségét, Szociális Rászorul6knak.
1919.októberben vallási közösségen alapuló jótékony célú
ápoló-nővér hálózatot szervezett Caritas socialis - Cc - néven,
mely a mai napig működik, különösen a gyermekek, a nehéz
körülmények között élő idősek és halálos betegek ellátásában
van vezető szerepe. 191B-tól a Keresztény Szocialista Párt aktív
tagja volt, beválasztották a bécsi Városi Tanácsba és minden
alkalmat megragadott, hogy szót emeljen a nők helyzetéről, az

egyenjogúságukról, az esélyegyenlőségükről, munkájuk díjazásáról stb. II.János Pál
pápa (lásd V.1B.) 199B.júniusi Caritas-beli látogatása során a legnagyobb elismeréssel
szólt Hildegard Burjánról. Boldoggá avatását Franz König bíboros kezdeményezte
1963-ban, melyet Schönbom bíboros is támogatott. 2DD1-ben a Szentszék a
javaslatot elfogadta. Holttestét exhumálták 2DDS.május 4-én és a Cs központjának
kápolnájában helyezték el. (Internet:http://translate.
oogleusercontent.comjtransate_c?hl=hu&sl=de&u= )



JEAN - ÉTIENNE LIOTARD *17ü2.DECEMBER 22. - +1789.JÚNIUS
12.

Universal
fustal Union
1!l74-1974 lOcUS

Svájci festő. Párizsban Jean
Baptiste Massé (*1687-+ 1767) és
Fran~ois Lemoine (*1704-+1778)
tanítványa volt. Világos színezésű,

lágy pasztell képeivel Európa
számos országában népszerű volt.
Rómában, Velencében, Népolyban,
Konstantinápolyban, Bécsben,

Londonban, Amsterdambaan dolgozott. A "török festő"-ként is
emlegették, mert kedvelte a keleti kultúrát, sokszor törökös
ruhákban járt. Élete végén Jean-Baptiste Siméon Chardin (lásd
XII.6.) modorában főként csendéleteket festett. Egyik
legismertebb képe A szép csokoládéslány. (Műv.L.1967.3k.93 o.,
MNL.12k.156 o.)

EGON SCHlELE *1890.JÚNIUS 12. - +1918.0KTÓBER 31.

Osztrák festő és grafikus. 1908-tól a bécsi
2DOQ7nAuiJ/ftktlú,lZ akadémián tanult. Művészetére Gustav Klimt

% (*1862-+ 1918) volt nagy hatással, de hatott
rá Ferdinand.Hodler svájci festő (lásd 111.14.)
és a kelet-ázsiai művészet is. A Jugendstilhez
kapcsolódó stílusát később ornamentális
kalligrafikus kifejezésforma váltotta fel. Művei

meghatározó jellegzetessége a formát
körülíró érzékeny vonalvezetés, az erős nyers
színek, egyes alkotásai a bécsi kora
expresszionizmushoz kapcsolódnak. Ilyen pl.
A halál és a leányka című képe. Erotikus,

gyakran provokatív témaválasztása miatt pályafutását botrányok kísérték. Kiváló
arcképfestő is volt, önarcképeket is festett. Az I.világháború utáni spanyolnátha
járvány áldozata lett. (Műv.L.1968.4k.2360.,MNL.15k.861 o.)

KAREL TOMAN *1877.FEBRUÁR 25. - +1946.JÚNIUS 12.

Cseh költő. Parasztcsaládból származott és 19 éves korától Prága,
Bécs, Párizs nyugtalan vándora volt. Fiatalságára a szimbolizmus és a
dekadencia, az anarchista mozgalom volt a jellemző. Az 1913-ban
megjelent Napóra című verskötetében jutott el az élet értelmének
felismeréséhez és saját zsengéinek felülbírálásához. Az I.világháború
hatására verseiben a vezető helyet a nép foglalta el, mint a
történelem formálásának döntő tényezője.

(Világir.KisencikI.1976.2k.432 o.)



Grenada .

CHARLES DULLIN *1885.JÚNIUS 12. - +1949.DECEMBER 11.

Francia színész, színigazgató. 1913-ban Jacques Copeau rendező

(*1879-+ 1949) szerződtette társulatához. Vidéken és a párizsi külső

kerületekben kezdte színészi pályáját. A Karamazov testvérek
Szmergyakovjával indult magasra ívelő művészi útja. Copeau, majd
Firmin Gémier rendező, színigazgató (*1869-+ 1933) munkatársa
volt. 1922-ben megalapította az Atelíer színházat, melynek 1942-ig
volt az igazgatója. Színházának tagja volt Antonin Artaud színész,
rendező (*1896-+1948), Jean-Louis Barrault színész, rendező

(*1910-+ 1994), Jean Vilar színész, rendező (*1912-+ 1971), Jean
REPUBLIQUE FRANtAlSE , , , , ,

Marais szrnesz (*1913-+ 1998). 1940-tól vendegrendezeseket is
vállalt.Tagja volt a legjobb színigazgatók, érdekeinek védelmére lét

rehozott Carteinek. Mint színész elsősorban a cinikus, nagyratörő figurákat tudta
szuggesztív erővel alakítani. Mint rendező a teátrális színház híve volt. Először vitte
francia színpadra Luigi Pirandello olasz író (lásd VI.28.) műveit és Jean-Paul Sartre
francia filozófus, író (*1905-+ 1980) első Legyek című drámáját Ellensége volt a
naturalizmusnak. Rendezéseiben fontos elem volt a zene és a tánc. Kiváló
színésznevelő is volt. (Larousse 1991.1k.634 o., Színházi KisI.1969.115 o.,
MNL.6k.829 o.)

FRÉDÉRIC PASSV *1822,MÁJUS 20. - +1912.JÚNIUS 12.

Francia közgazdász, politikus. Jogi tanulmányai után hivatali
munkát vállalt, de hamar feladva, újságírással foglalkozott. Főleg

Qazdasági és társadalmi kérdések foglalkoztatták. 1846-49 között
Allamtanácsi ülnök, 1881-89-ig liberális képviselő volt. Kiváló
szónoki képességgel rendelkezett, és meggyőződéses pacifista
volt. 1877-ben lett a Francia Akadémia tagja. Aktívan részt vett a
franciaországi békemozgalomban. 1859-ben könyvet írt a háború
ellen Háborúk és kongresszusok címmel. 1867-ben a Nemzetközi
Békeszövetség tagjaként jelentős része volt abban, hogy
elhárították a Poroszország és Franciaország között kitörni készülő

háborút. 1870-ben a Nemzetek Között Közvetítő Társaság aktív
tagja, 1888-ban az Interparlamentáris Unió nevű szervezet egyik
alapítója William Randal Cremer brit politikussal (*1838-+1908) a háborús viszályok
elsímítására, 1889-ben pedig az első békekongresszus és az Interparlamentáris
Konferencia elnöke volt.- A Nobel-békedíjat 1901-ben kapta, megosztva Henri
Dunant-nal (lásd V.8.). (Nobel-díjasok Kis1.1985.579 o., MNL.14k.571 o.»
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FRITZ ALBERT LIPMANN * 1899.JÚNIUS í2. 
+1986.JÚUUS 24.

Német származású amerikai biokémikus. Orvostudományt a
königsbergi, berlini és müncheni egyetemeken, farmakológiát
Amsterdamban, kémiát Königsbergben és Berlinben tanult. A
heidelbergi Kaiser Wilhelm Intézet, majd a koppenhágai biológiai
intézet munkatársa volt 1927-39 között. 1939-től a New-York-j
Cornell Egyetem kutatója 2 éven át, majd a bostoni Harvard
Egyetem kórházában a biokémiai kutató intézet igazgatója volt
1957-ig. Ezt követően - élete végéig - tanára volt a New York-i
Rockefeller Egyetemnek. - Fő kutatási területe az anyagcsere mechanizmusának
vizsgálata volt. Jelentős eredményeket ért el a B-vitaminok anyagcsere-funkciós
vizsgálatában, valamint leírta a pantoténsav (Bs-vitamin) szerepének lényegét a
szervezet intermedier anyagcseréjében. E kutatásai során jutott el a koenzim-A
felfedezéséhez és meghatározta molekuláris szerkezetét. A fiziológiai vagy
orvostudományi Nobel-díjat 1953-ban kapta, megosztva Hans Adolf Krebs angol
biokémikussal (*1900-,,1981), lIa koenzim-A-nak és az intermedier anyagcserében
játszott szerepének felfedezéséért". (Nobeld.KisI.461 o., MNL.12k.159 o.)

SíR ANDREW BROWNE
+1963.JÚNIUS 12.

CUNNINGHAM *1883.JANUÁR 7.

e
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Angol admirális. 1897-ben belépett a dartmouthi Királyi
Tengerészeti Kollégiumba és 1900-ban már egy tengeri
csapattal részt vett Dél-Afrikában a 2. angol-búr háborúban.
Tengeralattjáró kiképzése után az I.világháborúig
főhadnagyi rangban különböző tengeralattjárókon teljesített
szolgálatot. Az I.világháborúban német hajókkal csatázott,
legtöbbször az első fronton. Helytállásáért a Különleges
Parancsnokság vezetője lett. Az I.világháború után a fehér
oroszokkaI harcolt Cowan admirális parancsnoksága alatt.

19l0-ben kapitányi rangot kapott. 1939-ben nevezték ki a Földközi-tengeri állomás
vezetőjévé. Részese volt a II.világháborúnak iS. 1940-ben Tarantónál, 1941-ben a
Ténaron-foknál támadta meg sikeresen az olasz flottát. A szövetséges tengeri haderő

észak-afrikai partraszállásának parancsnoka volt. 1943-ban admirálissá léptették elő

és 1945-ben nemesi rangot kapott, ő lett a tengerészet első lordja. Szolgálatból való
visszavonulása után 1951-ben Egy tengerész Odisszeája címmel írta meg
visszaemlékezéseit. (Larousse lk.511 o., Internet:htpp://www.spartacus.schoolnet.
co.uk/ ....... )

ADOLF BORN *1930.JÚNIUS 12. -

Cseh karikatúrista, animátor, illusztrátor. A prágai Karikatúritsa
Iskola Alkalmazott Művészeti részlegében könyvillusztrációt tanult,
majd a prágai Képzőművészeti Akadémián folytatta tanulmányait
Antonin Pele irányítása mellett. 1950-től készítette világhírt
szerzett karikatúráit, de az 1970-es évek elejétől más mŰfajra

kényszerült átálIni az akkori politikai állásfoglalások miatt. 1973
tól animációs filmek rajzolására tért át. Az általa készített filmek a
szórakoztatás mellett erkölcsi és szellemi értékeket is képviselnek.

Életművében több mint 250 mesekönyv illusztrácója is szerepel. (Internet:http://
www.artsmart.co.zajvisual .....•cbw.cz/phprs/ .....



FERENCSIK JÁNOS *1907.JANUÁR 18. - +1984.JÚNIUS 12.

Magyar karmester. A Nemzeti Zenedében zeneszerzést és
orgonát tanult. 1927-1930-ig a budapesti Operaház
korrepetítora, 1930-tól karmestere, 1953-tól
főzeneigazgatója, az Állami Hangversenyzenekar
főzeneigazgatója, a budapesti Filharmóniai Társaság
elnök-karnagya volt 1966-ig. 1930-31-ben a Bayreuthi
Ünnepi Játékok asszisztense, 1948-50-ben a bécsi
Staatsoper vendég karmestere volt. A magyar zenei élet

elmult 50 évének legkiemelkedőbbalakja, Bartók (lásd IlL25.) és Kodály (lásd IlL6.)
jelentős interpretátora volt. Az egész világon koncertezett. A leghíresebb külföldi
fesztiválok vendége volt az Állami Hanhgversenyzenekar élén és önállóan egyaránt. A
klasszikus és romantikus szimfonikus repertoár jelentős részét lemezre vette, felvételei
számos nemzetközi díjban részesültek. Elévülhetetlen érdemeket szrzett operaházi
működésével és a magyar zene nemzetközi propagálásával. Művészetét rendkívüli
stílusbiztonság, nemes előadói tradíciók továbbvitele jellemezte. (Brockhaus: Zenei
L.1k.564 o., MNL.7k.887 o.)

KANADAI CSERKÉSZ SZÖVETSÉG

i

o

o

Ö

1907-ben hozta létre Dél-Angliában Robert Baden-Powell
(lásd 11.22.) az első cserkész-tábort, melyről Angliában egy
könyv is megjelent Cserkészet fiúk számára címmel. Miután
az első cserkésztábor sikeresen kezdett működni, Baden
Powell 1910-ban levelet intézett Earl Charles Gray Kanada
királyi helytartójához (*1764-+1845) a kanadai cserkészet
létrehozása érdekében. A kezdeményezést megfelelő

támogatottság mellett siker koronázta és létre jött egy
cserkész-csapat, mely az angol Cserkész Szövetség tengeren
túli egységeként működött. A megfelelő tapasztalatok
birtokában - önállóságra törekedvén - a kanadai parlament

1914.június 12-én hozott rendeletével törvénybe iktatta a Kanadai Fiú Cserkész
Szövetség megalapítását. Így működött a szervezet 1946.október 30-ig, amikor már a
világ cserkész-mozgalmának a részévé vált. 1976-ban vezették be a kanadai csserkész
jelvényt. 2007-ben nevüket Cserkészet Kanada névre módosították. (Kanadai lexikonu)
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LIE5ELOTIE SCHWARZ *1930.0KTÓBER 6. - +2003.JÚNIUS 12.

Német festő, illusztrátor. Eredeti Családi neve
Ackermann volt. Édesapja 1939-ben, édesanyja 1946
ban meghalt. 1946-ban Flensburgban, majd
Hamburgban szociális otthonban élt. 1949-ben
ösztöndíjjal tanult a Master School of Fashionba, ahol
1952-ben oklevelet kapott. 1951-ben ment férjhez
Rolf Schwarzhoz. 1952-től 1956-ig ingyenesen tanulta
a grafikus, festő és illusztrátor tudományát a
Képzőművészeti Főiskolán Hamburgban. 1965-ben
kötötte második házasságát Kurt Berger építésszel, de

munkáiban megtartotta - az akkor már ismertté vált - Schwarz nevet. 1968-tól a
család Wiesbadenbe költözött, ott élt és dolgozott haláláig, saját műtermében.

Művészi tevékenysége több irányú volt. A falfestményektöl a normál festményeken át
a képeskönyvek kiadásáig sok minden fért bele életművébe. PI. freskó a wiesbadeni
Gansberg Iskolában, kerámia-freskó Hamburgban, Eta Hofffmann:A sivár ház 39
fametszet, Henry Miller:A Smile lábánál 7 akvarell, rajzok, lithográfok, Else Lasker: A
Kék Pianom 15 akvarell stb. Illusztrációk a Csiupkerózsika, A Pied Piper, Magic, Sztár
gyerek, Van egy csodálatos gyerekem stb. című könyvekben. Munkásságát a
legkülönbözőbb díjakkal ismerték el. (Internet:http://translate.googleusercontent
.comjtrandlate_c?hl=hu&sl=de&u= )



WILLIAM BUTLER YEATS *1865.JÚNIUS 13. - +1939.JANUÁR 28.

Ír költő. Gyermekkorát Sligóban, egy ír kikötővárosban töltötte és a
vidéki környezet mondái, népi hiedelmei egész életére bűvkörükbe

vonták. Apja amatőr arcképfestő volt. Kezdetben ő is érdeklődött a
festészet iránt, ezért 1884-86 között művészeti akadémiára is járt, de
1886-tól a költészetnek szentelte magát. Londonban megalapította az
Ír Irodalmi Társaságot, verseket és verses drámákat adott közre,
melyekben szabad folyást engedett misztikus hajlamainak. 1896-ban
visszatért Irországba és részt vett az úgynevezett ír reneszánsz
mozgalomban. Lady Gregoryval közösen megalapította az "Ír Irodalmi
Színházat", ahol John Millington Synge (*1871-+1909 és George
Moore (*1852-+ 1933) drámáit vitték színre. 1922-től 1928- ig az Ír
Szabad Állam szenátora volt,majd 1930-ban felhagyott a közéleti munkával és csak a
költészetnek és művészetnek szentelte idejét. Korai lírai verseit, valamint a Szél a
nádasok közt című verseskötetét, mely szerelmes versek gyűjteménye - 1899-ben - ,
még túldíszítettség jellemzi. Későbbi köteteiben stílusa letisztult, egyszerűsödött.

Misztikus, ezoterikus elemekkel átszőtt művei után teozofikus-spiritiszta spekulációk
felé fordult. Utolsó kötete 1939-ben Utolsó költemények címmelletisztultabb,
valóságközelibb, egyszerű érzelmeket fejez ki. Költészetében sok a dekadens vonás.
Korának kiemelkedő lírikusa. Az irodalmi Nobel-díjat 1923-ban kapta, "magasrendű

művészi formában megnyilatkozó költészetéért, amelyet egy egész nép szelleme
inspirált". (Nobel-díjasok Kis1.1985.859 o., Larousse 1994.3k.1148 o., MNL.18k.741 o.

JOHANN GOTTFRIED SEUME *1763,JANUÁR 29. - +1810.JÚNIUS
13.

Német költő. Szegény parasztcsalád gyermeke. Jóakarók
segítségével teológiai tanulmányokra nyílt lehetősége

Lipcsében. Tanulmányait meg kellett szakítania 1771-ben,
mert Párizsba tartó útja során hesseni toborzók elfogták,
egy angliai csoportnak eladták és Amerikába vitték. 1783
ban - hazafelé - poroszok kezére került, akiktől csak kaució
ellenében tudott megszabadulni. Ez után visszatért végre
1787-ben Lipcsébe, ahol nyelvtanárként dolgozott. Később

beutazta Európát, érdekes kultúrtörténeti ismeretekre tett szert és mindazt az
élmény-halmazt, mely kalandos életében adódott, gazdag útibeszámolókban adta
közre, mint pl. a Visszaemlékezések, Séta Syracusba 1802-ben, Nyaram 180S-ös
évben, vagy az Életem című munkáiban. Elbeszélései és drámái nem voltak
jelentősek. (Révai N1.16k.774 o., Meyers:Handbuch über die Literatur 1964.758 o.)

ANTUN GUSTAV MATOS *1873.JÚNIUS 13. - +1914.MÁRCIUS 17.

Horvát író. Bécsben tanult, ott vonult be katonának, ahonnan
megszökött. Az 1908-as amnesztiáig külföldön élt. Ezt követően

Zágrábban telepedett le, ott kezdte írói pályafutását. Teljes
szellemi kapacitásávat, irodalmi képességével és kritikai
szellemével nagy befolyást gyakorolt a kelet-európai orientáltságú
irodalmi életre is. Kezdeti realista elbeszélői készségén Edgar Allan
Poe (lásd X.7.) és E.T.A.Hoffmann (lásd VII.25.) hatása érződik.

Később lírája a francia dekadens és szimbolista írók befolyása alá
került. (Meyers:Handbuch über die Lit.587 o.)



LEOPOLDO LUGONES *1874.JÚNIUS 13. - +1938.FEBRUÁR 19.
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Argentin író. 1896-ban lett újságíró Buenos Airesben. 1914-ben
Európában járt, majd hazatértekor a Nemzeti Oktatásügyi Tanács
könyvtárának volt igazgatója. Korai verseit dekadens tendenciák
és hazafias motívumok jellemzik. A latin-amerikai modernismót
képviseli költeményeivel - A kert alkonya, Érzelmes holdak, Világi
ódák - és prózai műveivel. A latin-amerikai népi hagyományok
tükröződnek formailag érettebb verseiben - Románc-gyűjtemény,

Ősrégi költemények -.(Világir.KisencikI.1976.1k.677 o., Larousse
1992.2k.736 o.)

MANUEL RUIZ ZORILLA *1834. - +1895.JÚNIUS 13.

Spanyol politikus. Madridban volt ügyvéd és 1856-ban beválasztották a
képviselőházba. A progresszista párt tagja volt. 1866-ban száműzték,

1868-ban visszatért és az ideiglenes kormányokban kereskedelmi,
majd igazságügyi miniszter lett. Amadeo spanyolkirály (ur.1870-1873)
uralkodása alatt két ízben állt egy radikális kormány élén. Amadeo
lemondása után 1873-ban, ő is elhagyta Spanyolországot és Párizsban,
majd Genfben élt. Innen több alkalommal szervezett és szított köztár

saságpárti felkeléseket Spanyolország ellen. Ezért -1884-ben - távollétében - halálra
ítélték. Később kegyelmet kapott és 1894-ben visszatérhetett Spanyolországba.
(Révai N1.16k.437 o.)

PÁDUAI SZENT ANTAL *1195.AUGUSZTUS 15. - +1231.JÚNIUS
13.
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Portugál származású itáliai ágoston
rendi, majd Ferences szerzetes,
prédikátor hittérítő, egyháztanító. A
keresztségben a Fernando nevet
kapta. 15 évesen belépett az
ágostonos kanonokrendbe, majd két
évet Cimbrában tanult, itt kapta az
Antal nevet és itt képezte magát kiváló

szónokká. A Santa Cruz kolostorból előbb Marokkóba ment a keresztény hitet hirdetni,
majd visszatérte után 1221-ben egy Assisi melletti ferences kolostorba vonult. A
Ferenc-rend legjobb prédikátorának tartották. Froliban mondta ell222-ben híres
szentbeszédét. Országjárásai során tömegeket térített meg. Assisi Szent Ferenc (lásd
X.3.) levélbenköszöntötte, mint a szentírás legjobb ismerőjét. Első teológusként
Bolognában tanított, Montpelierben 1224-27 között segített az eretnekség megfékezé
sében. Padovában elmondott híres bőjti beszéde következtében a városvezetők

módosították az adós-törvényt. Szegénységben élt és a szegénységet hírdette. A
Bibliából kikereste a kincsről és pénzről szóló részeket és ezekre építette az előkelősé-



geknek mondott szónoklatait. A Xlll.század legnagyobb prédikátorának tartották.
Személyéhez számos legenda fűződik. Halála évében avatták szentté. XII.Pius pápa
(lásd III.2.) egyháztanítóvá nyilvánította. A hagyomány szerint a házasság patrónusa,

a terméketlenség, a láz és az állatvész leküzdéséhez, az elveszett tárgyak
megtalálásához kérték segítségét. Tiszteletének központja a sírja fölé emelt Sant'
Antonio-templom Padovában. Ünnepe június B-án van. (Larousse 1991.lk.122 o.,
MNL.2k.114 o.)

LOUIS - PHILIPPE HÉBERT *1850.JANUÁR 27. - +1917.JÚNIUS
13.

Kanadai szobrász. Rendkívül szegény 13 gyermekes család harmadik gyermekeként
jött a világra. Nagyon fiatalon kezdett édesapjával egy fakitermelésen dolgozni, ahol
elkezdett a fából szobrokat faragni. Egy újságcikk felhívása nyomán jelentkezett
önkéntesként Guiseppe Garibaldi (lásd VI.2.) seregébe és l869.szeptember 28-án
Rómába utazott. Háromheti utazás után ért Rómába és decemberben bevonult a
zuávokhoz, - a franciák által toborzott Algériai önkéntesekhez -. l870.júliusábn már

ezredesi rangot kapott. Római tartozkodása alatt volt módja
megismerkedni a város néhány múzeumával és a templomaiban
fellelhető művészi alkotások egy részével, melyek
elkápráztatták. l870-ben - a francia-porosz háború végével 
az önkénteseket hazaküldték, ő pedig hazájában néhány évig
művészi tanulmányoknak szentelte idejét. 1872-79 között
számtalan szobrot készített városi és falusi templomok,
katedrálisok részére. Az Ottawa-i Notre-Dame-bazilika 155 fából
készült szobrának jó része Hebert alkotása. 1880-tól a Kanadai

Királyi Művészeti Akadémia tagja volt. 1881-ben kanadai történelmi hősről 
Michel/ede Salaberryről - elsőként készített szobrot bronzból. l887-ben a kanadai
kormány megrendelésére a parlament részére készített tíz szobrot. Munkája
elismeréséül lehetővé vált számára egy franciországi tanulmányút. Házasságából 8
gyermek született, akik közül Henri szintén szobrász, Adrien pedig festőművész lett.
Internet: http://members.tripod. com/ )



KOLTÓI ANNA *1891.JÚNIUS 13. - +1944.0KTÓBER 14.

Magyar tisztviselőnő. Árván, mostoha körülmények között nőtt fel. Már egész
fiatalon a csepeli Weiss Manfréd-gyárban dolgozott, ott került kapcsolatba a
munkásmozgalommal. 1918-ban szakszervezeti bizalmi volt a gyárban. A
Tanácsköztársaság idején tisztviselő volt, majd annak bukása után bíróság elé
állították és elítélték. Két évet töltött a márianosztrai börtönben. Kiszabadulása
után a Szociáldemokrata Pártban mint nő-szervező tevékenykedett. Alapító tagja,
majd titkára volt a Vas- és Fémmunkás Szövetség országos nőszervező

bizottságának. 1941-ben a Fővárosi Törvényhatósági Bizottság tagja lett.
1944.őszén a nyilasok, a lakásán orvul agyonlőtték. (Faragó Jenő: K.A.,
Népszabadság, 1962.244 sz.)

, ,
KNURR PALNE

Magyar pedagógus.



ALEXANDR NIKOLAJEVICS OSZTROVSZKIJ *1823.ÁPRILIS 12. 
+1886.JÚNIUS 14.

cccp· Ig73
Orosz drámaíró. Jogi tanulmányainak befejezése után l843-tól
l85l-ig a Gyármügyi és Kereskedelmi Bíróságon
irnokoskodott, később csak írással foglalkozott. 1841-68
között irodalmi folyóiratoknak volt a munkatársa. Az orosz
irodalmi és színházi élet egyik központi alakja volt. Az Irodalmi

Alap, a Művészkör és az Orosz
Drámaírók és Operaszerzők Társasága
alapítói közé tartozott. Életművébe
közel 50 különböző műfajú drámai mű
tartozik. Korai művein pl. a szatírikus
hangvételű Holló a hollónak címü
színművén, a Kéz kezet mos címűn is
Nyikolaj Vasziljevics Gogol (* 18909
+ 1852) A revizor című darabjának és a

Visszarion Grigorjevics Belinszkij (lásd VI.l1.)-féle naturális iskolának a hatása
érezhető. 1860-ban született leghíresebb színműve, a nyomasztó légkörű családi
drámája a Vihar, mely az orosz színműirodalom egyik legjobb alkotása. Írt
egyfelvonásos drámákat, történelmi tárgyú színműveket, drámát az orosz nők

helyzetéről és William Shakespeare-t (lásd IV.23.) is fordított. Elsőként ábrázolta
színpadon az orosz kereskedővilágot. Halála előtt fél évvel elvállalta a moszkvai
színházak művészeti vezetését. (Larousse 1994.3k.194 o.,
Világir.KisencikI.1976.2k.150 o., MNL.14k.306 o.)

GILBERT KEITH CHESTERTON *1874.MÁJUS 29. - +1936.JÚNIUS
14.

Angol író. Apja jómódú műkereskedő és aukciórendező volt és a fiát
is erre a pályára szánta. A középiskolái után a Siade festészeti
akadémián tanult, és barátja Hilaire Belloe angol író (*1870-+ 1953)
műveit illusztrálta. Az ő tanácsára tért át 1922-ben a katolikus hitre.
Műveit ettől kezdve mély vallásosság jellemzi. Rendkívüli
vitakészsége a századelő egyik vezéregyéniségévé avatta. Írásait a
konzervatívizmus, a középkor tisztelete jellemzi. Nevét a napilapok és
hetilapok számára írt esszéi tették ismertté és kedveltté. Szinte
minden műfajt végigpróbált az irodalom területén, az elbeszélő

költeménytől a detektívregényig. Irodalomtörténeti munkái közül
jelentősek: Browning, Eretnekek, Charles Dickens, Chaucer című

monográfiái és a saját korát összefoglaló tanulmánya. Pályája elején
harcolt az angol imperializmussal, a lutheránus Németországgal és az ipari
társadalommal. Később mondanivalóját fantasztikus ihletésű regényekbe - pl. Don
Quijote visszatér - és detektívtörténetekbe szőtte, melyekben remekül érvényesült
humora. Detektívtörténetei máig izgalmas és színvonalas olvasmányok. Az első ilyen
műve Az ember, aki Csütörtök volt, ezt követték a Pater Brown-sorozat tagjai: Pater
Brown ártatlansága, A jámbor Brown atya, Pater Brown bölcsessége, Brown atya
botránya, Páter Brown titka stb. Jelentős volt teológiai és vallásbölcseleti munkássága
is. (Világir.KisencikI.1976.lk.22l o., Larousse 1991.lk.463 o., MNL.5k.318 o.)



KARL LAND5TEINER +1868.JÚNIUS 14. - +1943.JUNIUS 24.

Osztrák származású amerikai orvos és
szerológus. Orvostudományi tanulmányait
Bécsben, kémiai tanulmányait Zürichben,
Würzburgban és Münchenben végezte. A bécsi
Higiéniai Intézetben kezdett dolgozni, majd
1898-tól 1919-ig Bécs egyéb egészségügyi
intézményeiben tevékenykedett. 1919-22 között
Hágában, majd 1922-től a New York-i Rockefeller Intézetben IUJPUBLIKOSTERREIC.Ii
dolgozott. 1909-től foglalkozott a Heine-Medin - gyermekbénulás -
betegség kórokozójának kutatásával, valamint a gyakorló orvosok számára módszert
adott a szifilisz diagnosztizálásához. Legnagyobb felfedezése az emberi vér négy
vércsoportjának kimutatása volt. A felfedezésnek óriási jelentősége van a korábban
teljesen bizonytalan és életveszéllyel járó közismert vérátömlesztés és szövetátültetés
szempontjából. 1940-ben újabb jelentős felfedezést tett. A.S.Wienerrel feismerte az
Rh faktort, mely antigén tulajdonságú, öröklési tényező. Mindkét felfedezésének
nemcsak az orvostudomány, hanem az antropológia szempontjából is nagy
jelentősége van. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1930-ban kapta "az
45re3tdeember vércsoportjainak felfedezéséért". (Nobel-díjasok KisI. 1985.434 o.)

JOHN WILLIAM ALCOCK *1892.NOVEMBER 6. - +1919.DECEMBER
18. - ARTHUR BROWN *1886. - +1948.

'..- ..... -

Alcock az r. világháborúban berepülőpilóta, majd
repülőoktató volt. A londoni Daily Maii című lap által fela

jánlott tízezer fontért John William
Alcock és navigátora, Arthur
Brown megkockáztatta, hogy egy
kétmotoros, duplafedelű Vickers
Vimy bombázógéppel átrepülik az
Atlanti-óceán északi részét a new
foundlandi Saint John's-ból indulva
és az írországi Clifdenben földet

érve. A 3032 km-es útra. 1919.június 14-én startoltak. Kétfedelű gépüknek két
350 lóerős motorja, a benzintartályban 3.200 liter üzemanyag volt. A rádió adó-vevő

készülék nem sokkal a start után csődöt mondott. Sűrű ködben repültek az Atlanti
óceán fölött, általában 1.100 láb magasságban, de néha csak néhány méterre a tenger
szintjétől. 16 óra és 12 perc múltán sikeresen landoltak Irországban, a Clifden melletti
mezőn. Elsőként repülték át az Atlanti-óceánt Nyugat-Keleti irányban. Fél évvek
később Alcock a Vickers gyár bedrepülőpilótájakéntlezuhant és meghalt. (A XX.század
Kr.249 o., MNL.1k.443 o.)

VESZPRÉMI ENDRE *1925.JÚNIUS 14. -

Magyar festő, Munkácsy-díjas. A Képzőművészeti

Főiskolán 1947-49 között tanult. Történeti témájú,
akadémista stilű képekkel szerepelt az országos
kiállításokon. Ismert képe II. Rákóczi Ferenc és Esze
Tamás találkozása. (Műv.L.1968.4k.679 o.)



,
1\1ARY CASSATT ... i845.fviAJUS 22. -

r

.,;. ;26.JUi'fIUS 14.

Amerikai fe lő és grafikus. Philadelphiában, a
Pennsylvania Academy of Fine Artston, majd
olaszországi, spanyolországi és hollandiai utzásai
után 1874-ben Párizsban Hilaire Germain Edgar
Degas (lásd VII.19.) tanítványa volt. Közvetítő

szerepet töltött be a két kontinens művészeti

életében. A francia impresszionisták csoportjának
jellegzetes tagjává fejlődött. Könnyed vonalveze

tése Degas-ra, harmonikus színvilága Pierre Auguste Renoirra
(lásd II.25.) emlékeztet. Festészete a mindennapi élet adta
témakörökben mozog, meleg és közvetlen érzelemvilágának
indítékaiból táplálkozik. Kedvelt témája az anya, a gyermekek és a
nők világa. Ismertebb képe A fürdő, Hölgy a teaasztalnál.
(Műv.L.1965.1k.384 o., MNL.5k.150 o.)

EMMEUNE PANKHURST *1858.JÚUUS 14. - +1928.JÚNIUS 14.

Angol nőmozgalmi vezető. Eredeti neve Emmeline Goulden.
Fiatal korában férje oldalán a nők választó- és
tulajdonjogának elismertetéséért küzdött. Férje halála után

.,......--_. leányával, Christabellel 1903-ban Manchesterben
megalapította a Nők Társadalmi és Politikai Unióját, - WSPU 

9d mely a nők választójogát követelte. A szüfrazsettek
vezetőjeként radikális akcióiért többször bebörtönözték. 1911

után módszerei egyre erőszakosabbá váltak és autokratikus vezetése egyre többeket
idegenített el a mozgalomtól. 1913-ban gyujtogatásért 3 év börtönre itélték, de az
Lvilágháború kitörésekor kegyelmet kapott. A háború idején propagandakörútjasi
során a nőket a háborűs erőfeszítések támogatására ösztönözte. A háború után 1926
ig, Kanadában gyermekjóléti és egészségügyi kérdésekkel foglalkozott.
(MNI.2002.14k.477 o.)

DIMITAR BLAGOEV *1856.JÚNIUS 14. - +1924.MÁJUS 7.

Bolgár politikus, teoretikus, esztéta. Részt vett a
nemzeti felszabadító mozgalomban, majd a marxista
elmélet terjesztője és Karl Marx (lásd III.14.) műveinek

fordítója. 1891-ben megalapította a Bolgár
Szociáldemokrata Munkáspártot. Alapította és
szerkesztette a Munkás és az Új idő című elméleti
kritikai lapot és folyóiratot. Irodalomelméleti álláspontja

ly szerint a művészet, s így az irodalom is, az igazság és a
valóság feltárásának fontos eszköüze. Az I.világháború
idején internacionalista álláspontra helyezkedett és cso

portjával, alltesznyák" - szoroselvű - szocialistákkal 1919-ben megalapította a Bolgár
Kommunista Pártot. (MNL.4k.128 o.)



ARTHUR ERICKSON *1924.JÚNIUS 14.

Kanadai építész. A montreáli McGiii
Egyetemen szerzett építészmérnöki
diplomát 1949-ben. Az egyetemi évek
alatt is igen tehetségesnek bizonyult, így
a diploma megszerzése után mindjárt
kapott megbízásokat úgy tervezési, mint
megvalósítási feladatokra. Miután
véleménye szerint lIa beton a XX.század
márványa", így azt előszeretettel

használta modern megjelenésű, a kör
nyezet éghajlati viszonyaihoz is alkalmazkodó létesítmélnyeihez. Ő tervezte pl. a
kanadai követség épületét Washingtonban. Nevéhez fűzödik a vancouveri
Antropológiai Múzeum impozáns épülete, az amerikai Fresno város Városházája és
még számos jelentős középület tertvezése és megvalósítása. Tevékenysége folytán
nemzetközi/eg is ismert és elismert építész volt. A Kanadai Királyi Építészek
Intézetének 100 éves alapítása alkalmából emlékeztek meg Erickson kiemelkedő

szakmai munkásságáról is. (Kanadai lexikon)

TADEUSZ PIOTR POTWOROWSKI *1898.JÚNIUS 14. 
+1962.április 24.

Lengyel festő. A középiskolai érettségi után
csatlakozott a lovassági ezredhez és részt vett az
Lvilágháború harcaiban. A háború után a Varsói
Műszaki Egyetem építész tanszékének hallgatója volt.
Nem tudta befejezni, mert 1921-ben a lengyel
szovjet-orosz háborúba ismét katona volt és
megsebesült. Felépülése után beíratkozott Konrad
Krzyzanowsky (*1872-+1922) festőiskolájába, majd
Krakkóba költözött. Megismerkedett Jozef Pankiewicz

cel (lásd XI.29.), aki a krakkói akadémia párizsi tagozatának volt a vezetője.

Kapcsolatuk segítségével stúdiót bérelt a Montpamasse-n. Szoros kapcsolata volt
Fernand Legerrel (lásd VIII.17.), Tadeusz Makowskival (*1882-+1932) és Titusz
Czyzewskivel. Párizsban ismerkedett meg Magdolna Mankowskaval, akit feleségül vett,
majd haza költöztek. 1931-ben volt az első kiállítása Varsóban, melyet később

számtalan követett, így pl. Poznanban,Lwowban, Párizsban, Krakkóban, Velencében,
Londonban stb. Képeit a finom színek, a színek harmoniája jellemzi akár tájkép vagy
viharos tenger vagy épület a kép témája. A német megszállás elől Svédországba
költözött, majd 2 év elteltével Londonba tette át lakhelyét. 1949-ben professzor lett a
Bath Egyetemen. Az 1950-es években meglátogatta Spanyolországot, Olaszországot
és Franciaországot, Utazásai során szerzett benyomásait képein örökítette meg. 1958
ban tért haza, Poznanban telepedett le és dolgozott haláláig. Legismertebb képei: A
tükör előtt, Falusi udvar, Lépcsők, Toskanai naplemente, Lagowi tájkép, Csatorna az
erdőben stb. (Intemetí.httpí.//translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=
L ..n.-I _10.•• _



SOPHIE DOROTHEA ULRIKE AUCE *1870.JÚNIUS 14. 
+1932.JANUÁR 13.

Porosz királyi hercegnő. I.Frigyes német császár, III.Frigyes néven porosz király
(ur. 1888.III.-VI.) és Viktória brit királyi hercegnő (*1840-+1901) leánya. Angol
szellemben történő neveltetéséről is édesanyja gondoskodott. 1884-ben a német
földön tanuló Konstantin görög királyi herceg (*1868-+ 1923) találkozott Sophieval, s
a találkozásból szerelem lett, annak ellenére, hogy többszörösen rokonságban álltak
egymással. Mindkét család részéről voltak ellenvetések, de végül 1889.október 27-én
a lutheránus menyasszony és az ortodox vőlegény házasságot kötöttek két szertartás
keretében. Harmonikus házasságban éltek, mert Sophie szemet hunyt férje
kicsapongásai felett és 6 gyermeket szült. Györgyöt (*1890-+ 1947), aki később

Görögország királya, Sándort (*1893-+ 1920), aki később Görögország királya, Ilonát
(*1896-+1982), aki Románia anyakirálynéja, Pált (*1901-+1964), aki később

Görögország királya, Irént (*1904-+1974), aki Horvátország királynéja, Katalint
(*1913-+2007), aki férjhez ment Richard Brandamhoz. Gyermekeit angol szellemben
nevelte és minden évben hosszabb időt töltöttek a szigetországban. De igyekezett
megismerkedni a görög kultúrával. 1891-ben Sophia bejelentette, hogy férje vallására
kíván áttérni s ez családja részéről számos konfliktushoz vezetett, melyek csak évek

multával ültek el. Az 1897-es görög-oszmán háború elvesztéséért
elsősorban Konstantin trónörököst tették felelőssé. A közvélemény
erős támadása elől családjával Németországba költöztek, ahonnan
1899-ben tértek vissza. Az első Balkán-háború után a görög király
merénylet áldoizata lett 1913.március 18-án. Konstantin királyi
herceg lett az új uralkodó, felesége királynéi méltóságba
emelkedett. Sophie sok jótékonysági akciót szervezett, létrehozott
gyermekekkel és szülészettel foglalkozó kórházakat, javaslatot tett
ápolónők képzésére stb.Nőkhelyzetének javítására Görög
Nőszövetséget hozott létre. Az Lvilágháború kitörésekor az antant

flotta blokádja hatására 1917.június ll-én a görög király lemondott és családjával
külföldre - Svájcba -menekült. A trónt második - Sándor - fiakapta meg, aki egy
fertőzés következtében 1920-ban meghalt. 1920.december 19-én a száműzött királyi
pár hazatért. 1922.szeptember ll-én Konstantin végleg lemondott akoronáról
legídősebb György fia javára. A lemondott királyi pár két leányukkal
Palermóbaköltöztek. Az egykori király mély depresszióba esett, majd 1923.január 11
én meghalt Fia György 1924.március 25-én lemondott a görög trónról és romániai
száműzetésbe vonult. Az özvegy Sophie a két lányával egy toszkánai villába költözött.
Királynéi kötelezettségeitől megszabadulva Sophie sokat utazott és sok időt szentelt
gyermekeinek és unokáinak. Többször felkereste szülőföldjét és egyre vallásosabb
lett, megmaradt hithű ortodoxnak, miközben behatóan foglalkozott az anglikán
kereszténységgel is. 1931-ben egészsége súlyosan megromlott és a kórházban rákos
megbetegedést állapítottak meg, melybe belehalt. A görög fővárosban sugárutat
neveztek el róla és 1936-ban az akkori görög uralkodó megalapította a Szent Olga és
Sophie-rendet. (Internet:http://hu.wikipedia.org/wikijZs%C3%B3fia_g%C3%
B6r%..... )



HARRIET EUZABETH BEECHER STOWE *1811.JÚNIUS 14. 
+1896.JÚUUS 1.

Amerikai 'rono. Írói á/neve Harriet E/izabeth Christopher CrowfieJd
volt. Apja presbiterianus lelkész és nagy hatású szónok volt, öt
testvére is lelkész lett. 1832-ben a család Cincinnatiba költözött, ami
abban az időben a rabszolgaság eltörlésének és kereskedelmének
eltörJéséért folyó harc melegágya volt. Az írónő itt szerzett közvetlen

r tapasztalatokat a rabszolgaság intézményéről. 1836-ban feleségül
ment apja teológus kollégájához, az özvegy Calvin E.Stove-hoz.
1851-52-ben jelent meg a washingtoni The National Era című abolíci

onista folyóratban, folytatásos regényként a Tamás bátya kunyhója című regénye,
mely később 2 kötetben is kiadásra került. A mű rövidesen országos, majd
világhírnevet szerzett neki, s a polgárháború előtti évek rabszolga-felszavbadító
harcának nagy hatású műve lett. A példátlan hazai és európai siker mellett a dél
amerikai államok erősen támadták és hatalmas mennyiségű ellenirodalom az írót
hamisítással vádolta. Miután a regény részben egy néger lelkész önéletrajzából,
részben gondosan összegyűjtött és vál09uztgatott dokumentumok alapján íródott,
ezért az írónő a Kulcs a Tamás bátya kunyhójához címmel közre adta a dokumentum
gyűjteményét. A Tale of the Great Dismal Swamp című regényét a rabszolgaság ellen
írta. Az amerikai polgrháború - 1861-65 - után több iskolát és menhelyet alapított a
felszabadított rabszolgák számára. (MNL.3k.456 o.,
Internet:http://hu.wikipedia.org/wikijHarriet_beecher_Stowe)



NICOLAS POUSSIN *1594.JÚNIUS 15. - +1665.NOVEMBER 19.

Francia festő. Claude Lorrain (lásd XI.23.) mellett a XVII.századi francia festészet
legnagyobb mestere. Az úgynevezett történeti vagy heroikus tájképfestészet
megteremtője és egyik legjelentősebb művelője. 1612-től Párizsban Ferdinand van
Elle-nél (*1580 k.-+1649), majd ifj.Frans Pourbus-nél (*1569-+1622) és Georges
Lallemand-nál (*1575 k.-+1636) tanult. Pályája kezdetén itáliai mesterek voltak
példaképei, így Vecellio Tiziano (lásd VIII.27.), Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.),
Domenichino (lásd IV.6.), Michelangelo Caravaggio (lásd VII.18.) és a XVII.század
első felében Rómában működő klasszicizáló mesterek. 1624-ben patrónusa
Giambattista Marino (*1569-+ 1525), Medici Mária (*1573-+ 1642) kegyeltje révén
eljutott Rómába, ahol VIII.Orbán pápa (1623-1644) unokaöccse volt a mecénása. Az

1630-as évek elejétől művészi híre és tekintélye
növekedni kezdett és számos megbízást kapott.
Ókori római szobrokat, domborműveket másolt. F.
Barberini adott megbízást első jelentős művére a
Germanicus halálára. Nagyszabású megrendeléseit
- pl. Szent Erazmus vértanúság, A hét szentség 
kisebb, magángyűjteményekbe készült művek

váltották fel. Művészetében 1630. körül állt be
fordulat. Fokozatosan megszabadult a barokk
festészet hatásától és egyre gyakrabban választott
mitológiai témákat. Stílusfejlődésea klasszicizmus

felé fordult. Festészetének fontos eleme lett a szinte tudományos alapokon álló
képszerkesztés. Franciaországban Armand Sean du Plessis Richelieu bíboros (lásd
XIIA.) számára festett képei - pl. Pán dadaimenete - hozták meg számára a sikert.
XIII.Lajos francia király (ur.1610-1643) 1639-ben Párizsba rendelte. 1640-42-ben
udvari festőként megbízást kapott a Louvre-beli Grande Galerie díszítésére. A nem
kívánt párizsi tartózkodás után visszatért Rómába és ebben az életének utolsó
korszakában teljesedett ki művészete, amellyel megteremtette a táj és az ember
sajátosan klasszikus összhangját. Ebben a korszakban festette a Campagna ihlette
gyönyörű tájképeit az evangélium vagy az antik mitológia alakjaival. Fontosabb
művei: A Parnasszus, A növények metamorfózisa, Rebekka a kútnál, A négy évszak,
Salamon ítélete, Diogenész, Pihenő Szent Család, Phokion temetése stb.
(Műv.L.1967.3k.822 o., MNL.15k.69 o.)

MAGNA CHARTA LIBERTATUM

Magna Charta, azaz Nagy Szabadságlevél az angol
szabadságjogokat tartalmazó oklevél, melyet az egyházi és
világi főurak követelésére 121S.iúnius lS-én I.Földnélküli
János angol király (ur.1199-1216) adott ki. Már több
alkalommal ígéretet tett a báróknak és a főpapságnak, hogy
tiszteletben tartja jogaikat, majd 1215-ben a polgárháború
elkerülésére adta ki a Magna Chartát. Bevezetésből és 63
cikkelyből áll, melyben felsorolja az egyházi és világi hűbéru

rak, valamint a városok jogait, szabályozza a kereskedelmet, a vám- és pénzügyeket,
a jog és az igazságszolgáltatás reformját. Biztosítja a polgárok személyi szabadságát,
korlátozza a király önkényes adókivetési jogát. A király elfogadta az "ellenállási
záradék"-ot, mely szerint egy 25 tagú bárói bizottság a királyt erőszakkal is
kényszerítheti a Magna Charta megtartására. (Az emberiség Kr.1994.310 o., Larousse
1992.2k.761 o., MNL.l0k.383 o.)



ERKEL FERENC *1810.NOVEMBER 7. - +1893.JÚNIUS 15.

Magyar zeneszerző, zongoraművész és karmester.
Erkel Gyula karmester, zeneszerző (*1842
+1909), Erkel Elek karmester, zeneszerző

(*1843-+1893), Erkel László kóruskarnagy,
zenepedagógus (*1844-+1896), Erkel Sándor
karmester (*1846-+1900) apja. Édesapja Erkel
József templomi karnagy, kántortanító volt. Zenei
tanulmányait 1822-25-ben Gyulán, majd
Pozsonyban a bencéseknél végezte. Kolozsvárott
lépett fel először 1827-ben és karnagyként is itt
kezdte pályafutását. 1834-ben mutatkozott be a
pesti közönségnek. Többek között Frederic
Francois Chopin (lásd 11.22.) E-moll
zongoraversenyét, Ludwig van Beethoven (lásd
IlL26.) Kreutzer-szonátáját mutatta be, a korszak
virtuóz kompozícióit, Johann Nepomuk Hummel

osztrák zeneszerző, zongoraművész (*1778-+1837), Ignaz .Moscheles német
zongoraművész, zeneszerző (*1794-+ 1870), Sigismund Fortuné Franc;ois Thalberg
osztrák zeneszherző, zongoraművész (*1812-+1871) stb. műveit játszotta. 1835-től a

Pesti Magyar - később Nemzeti - Szinháznál karnagyként, 1838-74
között főzeneigazgatóként is tevékenykedett. Itt mutatták be első

Bátori Mária című operáját 1840.augusztus 8-án,
Egressy Béni magyar zeneszerző, színműíró (*1814

+1851) szövegkönyve
alapján. A bemutató hatalmas
siker és a nemzeti opera
diadala volt. Az !.felvonás
fináléjának Meghalt a
cselszövő szövegű dalbetét a
forradalom tömegdala lett. Az
operát külföldi operaházak is

játszották. A magyar operakultúra megteremtését tűzte ki célul. 1844-ben megnyerte
a Himnusz megzenésítésére kiírt pályázatot a Kölcsey Ferenc (lásd VIlL8.) versére
megírt Himnusz zenéjével. A mű, néhány év után magyar nemzeti himnusszá vált
Dohnányi Ernő magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész (*1877-+ 1960) hang

szerelésével. 1844-től számos népszínműhöz komponált
betétszámokat, pl. Szigligeti Ede (*1814-+1878) színmüveihez:
Két pisztoly, A zsidó, Debreczeni rüpők, A rab, Egy szekrény
rejtelmei. 1853-tól 1874-ig vezető karnagya volt a pesti
hangversenyzenekarnak. 1875-1887 között a Zeneakadémia
igazgatója és zongoratanára volt. Magyar történelmi tárgyú
operái ünnepelt zeneszerzővé avatták: Hunyadi László, Bánk
bán, Sarolta stb. A Névtelen hősök és az Operaház
megnyitására rendelt, de csak 1885-ben bemutatott István
király című műve zárta le operaszerző munkásságát. Zenéjében
a romantikus operastílus, a nemzeti hagyományok és a népies
zenei törekvések ötvöződnek. Zenekari művei közül jelentős a
Magyar induló és az Ünnepi nyitány. Kórusművei,

zongoradarabjai szintén a XIX.századi magyar zeneirodalom
fontos alkotásai. Zeneszerzői életműve mellett nagy jelentőségű

a modern zenei intézményrendszer megteremtésében való rész
vétele. (Larousse 1991.1k.751 o., MNL.7k.445 o.)



PROKOP DIVISCH *1698. - +1765.

Morva feltaláló. A villámhárítóra legelőször 1749-ben Amarikában
Franklin Benjámin (lásd 1.17.) hívta fel a figyelmet. Az első

villámhárítót Franklin 1752-ben állította fel Philadelphiában.
Európában az első villámhárítót Prokop Divisch szerelte fel
Prendizben, Znaim mellett, melyet l7S4.iÚnius lS-én helyeztek
üzembe. (Révai N1.19k.346 o.,Bélyegkatalógus)

SZENT HEDVIG *1372. - +1399.JÚNIUS 15.
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Lengyel királynő, ur. 1384-1399. LqNagy Lajos magyar király
(lásd IX.10.) és Erzsébet (*1339-+1387) harmadik leánya. Atyja
1378.júniusában Lipót osztrák herceg fiának - Vilmosnak 
jegyezte el Hedviget. A házasság 1386-ban valósult volna meg
1385-ban apja Erzsébetet jelölte a magyar trónra. Erzsébet
királyné - anyja - Hedviget és Vilmost ajánlotta a lengyeleknek
uralkodóul. A lengyelek azonban maguk akartak királynéjuknak
férjet választani. Erzsébet 1385-ben elküldte leányát Krakkóba,
ahol a lengyelek nagy örömmel fogadták és 1385.október 15-én
meg is koronázták. A lengyel rendek kívánságára Jagelló litván
fejedelem (lásd V.31.) lett a vőlegény, aki 1386.február 15-én
felvette a kereszténységet és az Ulászló vagy Wladyslaw nevet,
és három napra rá, megtartotta mennyegzőjét Hedviggel. 1397-
ben Hedvig Prágában kollégiumot alapított litván teológusoknak,

és az ő közbenjárására IX.Bonifác pápa (1389-1404) 1399.január ll-én engedélyezte
a krakkói egyetemen a teológiai fakultás megnyitását. Gyakran látogatta a kórházakat

és ápolta a betegeket. A lengyelek - halála után - "boldog"
előnévvel tisztelték meg Hedviget, és boldoggá avatását már a

XV.század elejétől szorgalmazták. Mint a
Jagelló-család ősanyját. ILJános pál pápa (lásd
V.18.) 1997.június 8-án Krakkóban avatta
szentté. (Révai N1.9k.653 o., MNL.9k.322 o.)



ARKANSAS SZÖVETSÉGI ÁLLAM
Az USA déli részén fekszik, északon
Missouri állam, keleten a Mississipi folyó,
délen Louisiana, nyugaton Oklahama
államok határolják. Területe 137.754
km 2 • Fővárosa Little Rock. Az első

településeket a franciák hozták létre a
XVILszuázad végén. A mai Arkansas
területe Louisiana részeként 1762-ig fran

cia, 18DD-ig spanyol, majd 18D3-ig ismét francia gyarmat volt, amikor vásárlással az
USA birtokába került. 1812-ig Louisiana területéhez, 1819-ig pedig Missouri államhoz
tartozott Ezután vált önálló területté, és. l836.június lS-én lett az USA 25.
tagállama. (MNL.1994.2k.374 o.)

VANCOUVER AQUÁRIUM

A Vancouver Aquárium Klub 195D-ben alakult. Miután
---..., állami támogatásban nem részesült, ezért nyilvánossá

tették és megnyitották kapuikat 19S6.június lS-én
a nagy nyilvánosság előtt. Az évtizedek során
jelentősen megnövekedett és ma már Észak-Amerika öt
legnagyobb intézményévé fejlődött. Munkája kiterjed a
világ tengeri emlőseire és hüllőire. Az intézmény
keretében tevékenykedik a Tengeri Tudományos
Központ is, amely különös figyelmet szentel az óceá

nokban felállított védelmi területeknek, apartvidékek feltisztításának, az árterületek
rehabilitálásának. Foglalkoznak a tengeri madárállománnyal is.
(Internet:http://www.goodzoos.com/Canada/vancouveraq.htm)

ANTONIUS MATHIJSEN *180S.NOVEMBER 4. - +1676.JÚNIUS
15.

Holland katonaorvos. Orvosi tanulmányait a Latin Iskolában, majd a
Katonai Orvosi Ikolában Utrechtben végezte. 1828-tól egészségügyi
tisztviselő volt a holland hadseregben. 1837-ben diplomázott
Giessenben - Németországban - általános orvostudományból,
sebészetből . szülészetbő/. Mint katonaorvo- zolgált Utrecht;
Zutphen, Venlo, Haarlem, Den Bosch, Breda és Vlissingen
városokban. 1851-ben a Haarlemi katonai kórházban dolgozott,
amikor a gipsz port vízzel keverve, percek alatt egy keményedő,

stabilizációhoz alkalmas anyagot kapott, mely törések rögzítéséhez
rendkívül alkalmas volna. Rövid kísérleti idő után tette közzé találmányát mint Új
módszer a gipsz használatára a csonttöréseknél és más katonai műtéteknél címmel.
Felismerve találmánya fontosságát, számos nemzetközi kitüntetésben részesült.
Hazájában maga kitüntetéssel és kiemeit nyugdíjjal honirálták felfedezését. Az utrechti
katonai kórház viseli a nevit. (Internet.http://translate.googleusercontent.
omjtranslate_c?hl = hu&sl =nl&u = )



ANDREJ WROBLEWSKI *1927.JÚNIUS 15. - +1957.MÁRCIU5 23.

Lengyel festő. Édesapja a Vilnius-i Jogi Egyetem rektora,
édesanyja grafikus volt. Andrej művészet iránti tehetsége nagyon
korán megnyilvánult. Az érettségi vizsgák után két felsősokú

intézménybe íratkozott be, az egyik JagelIo Egyetem volt, ahol
művészettörténetet, a másik a Képzőművészeti Főiskola, ahol
festeni tanult. Nemzetközi Diákok Uniója szervezésében 1947
ben ösztöndíjjal kétszer 3 hónapot tölthetett külföldön, majd
látogatást tett Amszterdamban, Hágában, Rotterdamban, bejárta
Dánia, Svédország, Észak-Németország nagyobb városait és
Prágát. 1948-ban diplomázott a Jagelló Egyetemen, 1952-ben a
Képzőművészeti Főiskolán Krakkóban, ahol a diploma
megszerzése után tanári állást is betöltött. 1948-ban mutatta be
kiállításon munkáit. Képein helye volt az absztrakciónak és a
szürrealizmusnak bizonyos mértékig. Fő témája az ember volt, a

sorsa, a tragikum. A náci korszak emlékei - édesapja halála, az emberirtás emlékei 
megrázó sorozatán tárul a néző elé. A színek és fények felhasználásával vezet rá
sokszor mondanivalójának a lényegére. Pályáját kettétörte Tátrai kirándulása, mely
feltehetően halált okozó szívrohamával zárult.
(Internet:http:jtranslategoogleusercontent.comjtranslate_c?hl=hu&sl=pl&u= )



NAGY IMRE *1896.JÚNIUS 7. - +1958.JÚNIUS 16.

Magyar politikus. Szegényparaszt családból származott. A MÁVAG-ban dolgozott
lakatossegédként. Az I.világháborúban 1916.júliusban orosz hadifogságba esett.
1918.júniusi szabadulása után csatlakozott a polgárháborúban harcoló Vörös
Gárdához. 1920-ban belépett az orosz kommunista pártba, majd 1921-ben 
pártmegbízatással - hazatért. Itthon - Kaposvárott - is tagja lett a Vági (lásd VI.24.)
féle Magyarországi Szociáldemokrata Pártnak és agrárkérdésekkel foglalkozott. 1925
ben radikális politikája miatt kizárták a Szociáldemokrata Pártból. A Vági-perben két
év börtönre ítélték. 1925-ben a Magyarországi Szocialista Munkáspárt alapító tagja
lett. 1928-1930-ban Bécsben, majd 1930-tól Moszkvában élt, ahol aKomintern
Nemzetközi Agrárintézetében, 1937-38-bana SZU KSH-ában, majd 1939-től a
moszkvai rádió magyar adásának szerkesztőjeként dolgozott. A II.világháború után
1944.novemberben hazatért és az ideiglenes nemzeti kormány földművelésügYi

minisztere lett. 1945-től tagja a kommunista pártnak (MKP,MDP), 1947-49-ben az
Országgyűlés elnöke. 1950-52-ben élelmezésügYi, majd begyűjtési miniszter. Az
erőszakos kmollektivizálás, kuláklisták stb. ellenzése mikatt szembekerült a párt
vezetőségével, ezért 1949.szeptemberben leváltották Politikai Bizottsági tagságából.
1951-ben került vissza régi tisztségébe. 1953 júliusában kifejezett szovjet utasításra
az Országgyűlés miniszterelnökké választotta. Új szakaszt nyitott a poltikában. Ezek
voltak az enyhülés évei, mert enyhítették a Rákosi-rendszer terrorját. 1954-től

felszabadultabb politikai légkör, a sajtó és a kulturális élet megújulásához vezettek in
tézkedései. Kormányprogramjának végrehajtása során,
rendszeresen összeütköüzésbe került sztalinista
ellenzékével. 1955.áprilisban pártellenes tevékenység és
frakciózás vádjávalleváltották funkcióiból és kizárták a
pártból, mert ismét Rákosi kemény vonalas politikája jutott
szerephez. A pártba csak 1956.október elején vették vissza.
Az 1956.október 23-án kirobbant forradalom hatására
visszakerült a Központi Vezetőségbe és 24-én kinevezték
miniszterelnökké. A szovjet különmegbízottakkal tárgyalva
megpróbálta elérni, hogy vonják ki csapataikat az ország

területéről. 29-én feloszlatta az Államvédelmi Hatóságot. November l-én átvette a
külügyminiszteri tárcát is. A szovjet csapatok november 4-én történt bevonulása után
a jugoszláv követség re menekült. November 24-én letartóztatták és a romániai
Snagovba hurcolták. 1957.áprilisban letartóztatták, Budapestre szállították és eljárást
indítottak ellene. Az egész eljárást elutasította, nem védekezett, kegyelmet sem kért.
1958.június 15-én egy koncepciós per során a népi demokratikus államrend
megdöntésére irányuló szervezkedés kezdeményezése és vezetése, valamint
hazaárulás vádjával halálra ítélték és 1958.június 16-án kivégezték. A holttestét a
börtönudvar betonja alá rejtették, majd 1961-ben titokban átvitték a Rákoskeresztúri
Köztemető 301-es parcellájába. 1988.június 16-án emlékművet avattak Párizsban a
Pere Lachaise temetőben kivégzésének 30. évfordulóján. 1989.június 16-án 
mártírtársaival együtt - a társadalom rehabilitálta kb.300.000 ember jelenlétében a
budapesti Hősök terén. Jogilag 1989.július 6-án rehabilitálták.(A XX.század Kr.,
Larousse 1994.3k.13 o., MNL.13k.449 o.)



ARTHUR STANLEY JEFFERSON LAUREL * 1890.JÚNIUS 16. 
+1965.FEBRUÁR 23.

ÉS
OUVER HARDY *1892.JANUÁR 18. - +1957.AUGUSZTUS 7.

Amerikai komikuspár. Magyarországon Stan és Pan néven ismertek. Stan, azaz
Stanley Laurel angol származású amerikai színész. Eredeti neve Arthur Stanley
Jefferson volt. Varieté társulattal került Amerikába. Kettős ötleteiknek a szerzője. Pan,
azaz Oliver Hardy a georgiai Atlantából származott. Pályáját nyolcévesen énekesként
kezdte. 1914-ben jelent meg először filmvásznon komikusszerepben. L.Seemonnal
közösen rendezett is. 1926-tól 30 éven át szerepelt együtt Stanley LaurelIel. Eleinte

rövid, majd egyre hosszabb burleszkekben bontották ki
képességeiket. A sovány Stan a kétbalkezes kisember örök
tipúsa, a kövér Pan a fölényeskedő, eszesebb, mégis mindíg
ő húzta a rövidebbet és pórult járt. A véget nem érő

tejszínhabos tortacsaták bajnokai. Kisfilmjeikből máig is
sikeres összeállításokat vetítenek. Emlékezetes filmjeik
többek között A század csatája, Stan és Pan rendet csinál,
Oxfordi diákok, Kacsaleves, Fra Diavolo, Vadnyugati őrjárat

stb. A filmtörténet leghírfesebb komikus párosát alkották. (Larousse 1992.2k.635 o.,
Új Magyarország 1997.ismertető, MNL.9k.221 o., MNL.11k.842 o.)

GÖDÖLLŐI MŰVÉSZTELEP

1904-1920 között a magyarországi szecesszió ipar- és
képzőművészeti központja volt a gödöllői művésztelep. Alapítója
Körösfői-Kriesch Aladár festő, iparművész (*1863-+1920) és Nagy
Sándor festő, iparművész (*1868-+ 1950) volt. Jelentős tagjai
voltak Frecskay Endre festő (*1875-+1919), Zichy István gróf
történész, festő (*1879-+1951), Juhász Árpád festő, iparművész
(*1863-+1914), Frey Rózsa (*1887-7), Mihály (Müller) Rezső

festő, grafikus (*1889-+ 1972) és Remsey Jenő György festő, író
(*1885-7). A művésztelep élete és léte szorosan Körösfői

Kriesch Aladár életéhez és tevékenységéhez kapcsolódik, aki
1863.október 29-én született és 1920.jÚnius t6-án hunyt el. A
művésztelep Körösfői-Kriesch 50 fős szövőiskolájával alakult meg

és a művész 1920-ban bekövetkezett halálával szűnt meg. Első jelentős szereplésük a
Műbarátok Körének lakáskiállítása volt 1905-ben, ahol a népművészetből merítő,

fagerendázatos enteriőrökkel szerepeltek. 1909-től az addig elsősorban iparművészeti

műhely művészteleppé alakult át a grafika és a szobrászat megjelenésével. 1914-ben,
az I.világháború kitörésekor a telep tagjai szétszóródtak, bár Gödöllőn továbbra is
készült néhány munka. A Tanácsköztársaság állami tulajdonba vette a telepet.
Körörsfői helyett Fereczy Noémit (lásd VI.18.) nevezték ki a telep vezetőjének, de
tényleges vezetőcserére és ujjászervezésre nem került sor. A művésztelep által
alkalmazott képi világ legfőbb forrásai a középkori hagyományokat örző magyar
népművészet és népélet, valamint a magyar nemzeti mitológia és a népmesék
népballadák voltak. (MNL.8k.734 o, MNL.llk.451 o.)
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V.GUSZTÁV ADOLF *1858.JÚNIUS 16. - +19S0.0KTÓBER 29.

Svédország királya i907-től 1950-ig. A Bernadotte
házból származó 11.Oszkár svéd király (ur.1872
1907) legidősebb fia, VI. Gusztáv svéd király
(ur.1950-1973) apja. 1875-ben lépett be a svéd
hadseregbe, ahol tábornoki rangig jutott ell898-ra.
1884-91 között Norvégia alkirálya volt. 1899 óta
atyját több alkalommal helyettesítette, mint régens.
ILOszkár halála után, 1907.december 8-án lépett a
svéd trónra, de nem koronáztatta meg magát. 1881

ben feleségül vette Viktória badeni
nagyhercegnőt, akitől 3 fia
született. Az L és 11.világháború
során semleges politikát folytatott.
1920-ban a szocialista Nobel
békedíjas Hjalmar Branting svéd
újságíró, politikust (*1860-+1925)
hívta meg kormánya élére. 1940.

júliustól engedélyezte a német hadianyag, majd 1941-től a német csapatok
Norvégiából Finnországba való átszállítását. A német kudarcok után lezáratta a
határokat (Révai N1.9k.89 o.,Larousse 1991.1k.l043 o., MNL.-8k.897 o.)

BARBARA McCLINTOCK *1902.JÚNIUS 16. - +1992.5ZEPTEMBER
2.

Amerikai genetikus. A Cornell Egyetemen doktorált 1927-ben
botanikából. 1931-ig részt vett az egyetemen folyó
kukoricagenetikai kutatásokban, melynek során kitűnt

hihetetlenül precíz citológiai kisérleteivel és megfigyeléseivel. A
kukorica sejtgenetikája, ezen belül a
kromoszómák szerkezete és annak
megváltoztatási lehetőségei

foglalkoztatták. 1933-34-ben
Guggenheim-ösztöndíjjal a
németországi Freiburgban dolgozott és
ott fedezte fel, hogy a sejtmagvacska a
sejtosztódás elején és végén az egyik
kromoszómapár meghatározott régiójához kapcsolódik. 1936-tól 1942-ig a missouri
egyetem botanikai tanszékének munkatársa volt, ahol főleg a kukorica kromoszóma
rendellenességeivei foglalkozott. Leírta a sejtosztódáskor a kromoszómákon lejátszódó
úgynevezett törés-fúzió-híd ciklust, amely a génsokszorozódás, illetve génvesztés
miatt labilis mutációkat okoz az utódnemzedékben. 1942-ben Cold Spring Harborban
telepedett le és a Carnegie Intézet munkatársa lett. Megfigyelései alapján különböző

kromoszómaszám-variációkat fedezett föl. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel
díjat 1983-ban kapta "a mozgó genetikai elemek fölfedezéséért". (Nobeld.KisI.492 o.,
MNL.12k.831 o.)



ALBERT THOMAS * 1878.JÚNIUS 16. - +1932. fV1ÁJUS 7.

Francia politikus. Párizsban végezte iskoláit, majd 1904-től a
francia Szocialista Párt lapjánál a L'Humaniténél lett
szerkesztő. 1910-ben képviselővé választották. 1915-ben a
Hadügyminisztérium miniszterhelyettese lett. Ebben a
beosztásában átszervezte a hadianyag-gyártást, s ezzel közel
fél millió munkahelyet teremtett és munkalehetőséget

biztosított a nők számára. A menekülteket és a hadifoglyokat
is a háború szolgálatába állította. Intézkedései nagymérték

ben növelték a termelékenységet. 1916-ban miniszteri beosztást kapott. Az orosz
1917-es forradalom után rendkívüli követ volt Szentpétervárott, de hamarosan
lemondott megbízatásáróI. Háborús ügyekkel a későbbiekben már nem foglalkozott,
de részt vett a párizsi Béke Konferencián és hozzájárult az 1919.júniusi versaillesi
békeszerződés kialakításához. (Internet: http://www.firstworldwar.com/ )

FJODOR IVANOVICS TOLBUHIN *1894.JÚNIUS 16. 
+1949.0KTÓBER 17.
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Szovjet (orosz) katonai vezető. Az I.világháborúban a cári hadsereg
nO'lTA CCCP 11174 tisztje volt. 1918-ban belépett a Vörös Hadseregbe és harcolt a

polgárháború több frontján. 1934-ben végezte el a katonai
akadémiát. A Szovjetunió elleni német támadás megindulása 
1941.június - után a kaukázuson túli, a kaukázusi és a krimi körzet
frontparancsnoka lett. 1942.július -1943.március között az 57. és a
68. Hadsereg parancsnokaként vett részt Sztalingrád védelmében.
1943.októberétől a 4.Ukrán Front, 1944.májusától a 3.Ukrán Front

MAPUlAnC08ETc~~' parancsnoka volt. Fontos szerepet játszott a Donyec-medence és a
'P.1-1.~~~~ ~ J' Krim visszafoglalásában, a ia~i-kisinyovi áttörésben 1944.májusban,

JI .. amiért megkapta a marsallbotot. Részt vett a Belgrád környéki,
1944.novembertől a magyarországi harcokban, Budapest bevételé

ben, majd a Balaton környéki német egységek felmorzsolásában. A II.világháború
után a Déli-hadseregcsoport, 1947-től a kaukázuson túli katonai körzet főparancsnoka
volt. (MNL.17k.543 o.)

SZLOVÁK TANÁCSKÖZTÁRSASÁG

1919.június 16-án Eperjesen kikiáltották a magyar Vö
rös Hadsereg támogatásával
létrehozott Szlovák
Tanácsköztársaságot. Június
20-án Kassán
megválasztották a Szlovák
Forradalmi Kormányt, amely
elrendelte a gyárak, bankok
és nagybirtokok államolsítá

sáto A Magyar Tanácsköztársaság kormánya a párizsi békekonferencia ultimátumának
elfogadása után visszahívta a magyar Vörös Hadsereget, és a Szlovák
Tanácsköztársaság 3 hetes fennállása után elbukott. (Új Magy.L.6k.254 o.,
MNL.16k.835 O.



MATILDA FIBIGER *1830.DECEMBER 13. - +1872.JÚNIUS 17.

Dán írónő. Ő volt az első, aki a nők jogaiért Dániában sikraszállt. A
női egyenjogúság, a nők politikai jogai foglalkoztatták, erről írta Clara
Raphael című regényét, mely l8S0-ben jelent meg. Munkája heves
vitákat váltott ki irodalmi k;örökben. További két regényében is
foglalkozott ezekkel a témákkal, de poltikai célját nen érhette el.
Házitanítóskodott is és Dánia első női távirdásza volt. (Révai
NI.7k.478 o., Internet: http://de.wikipedia .org/wiki/Mathildellll ,)
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NICOLAE IORGA *1871.JÚNIUS 17. - +1940.NOVEMBER 28.

Román történetíró, politikus. Jászvárosi, párizsi, berlini és lipcsei
tanulmányai után l894-től Bukarestben, majd később Párizsban a
történelem egyetemi tanára volt. 1907-től parlamenti képviselő, a
Nemzeti Demokrata Párt alapítója, 19l9-20-ban a román parlament
elnöke, 1931-32-ben miniszterelnök volt. A két világháború között a
jobboldali politika és ideológia megtestesítője, de 1940.augusztus
után élesen szembefordult a fasiszta hatalmakkal és aVasgárda
Hitler-barát politikájával. Történetírói tevékenységéhez óriási
anyagot gyűjtött össze, de tudományos feldolgozásra jó része nem
került. Románul és a világnyelveken írt műveivel nagy hatást
gyakorolt kortársaira, főként a mítikus román nemzettudat kialaku

lására. Számtalan drámát írt megfelelő történelmi háttérrel, de megtalálható művei

között a lírikus és kritikus művek egész sora. Fő műve a románok története 10
kötetben, az ottomán birodalom története stb. AVasgárdisták meggyilkolták. (Új
Magy.L.1960.3k.420 o.,Irodalmi NI., MNL,9k.917 o.)

HENRIK ARNOLD WERGELAND *1808.JÚNIUS 17. - +1845.JÚUUS
12.

Norvég költő. Tanulmányai végeztével az ultra-norvég párt vezetője

lett, mely azt hírdette, hogyanorvégoknak kulturális és politikai
téren el kell különülniük a többi skandináv néptől.

Gondolatrendszerének alakulására a francia felvilágosodás, az angol
romantika ás az utópikus szocializmus eszméi voltak nagy hatással.
1836-tól az Egyetemi Könyvtárban, majd Krisztiániában a Levéltár
dolgozója volt. Üdvözölte az európai forradalmakat. Versei mellett
drámát, - A gyermekgyilkos nő, Sinclair halála - röpiratot,
tanulmányokat írt, újságot szerkesztett. A nemzeti függetlenségért és

gyökeres társadalmi reformokért emelte fel szavát Az ember című hatalmas méretű

eposzában. Egyenjogúságot és toleranciát hírdetett a faji kérdésekben A zsidó című

munkájában. Természeti és szerelmi versei a norvég líra legszebb darabjai közé
tartoznak. (Világir.KisencikI.1976.2k.S07 o., Révai N1.19k.534 o.)



IVAN KONSZTANTYINOVICS AJVAZOVSZKIJ *1817.JÚNIUS 17. 
+1900.ÁPRILIS 19.
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Örmény származasu orosz festő. A
szentpétervári Művészeti Akadémián
tanult. 1845-től szülővárosában - Feodo

szijában
élt. Nagyszá
mú, több
mint 6.000
képének
táblaképek,
akvarellek,
grafikák
szinte kizá
rólagos té
mája a ro

mantikus tengeri táj. Tanulmányai során is kifejezetten a tengeri-képek festésére
képezte ki magát. Beutazta az orosz, a török és a görög tengerpartokat. 1869-ben
jelen volt a Szuezi-csatorna megnyitásán is. Késői műveit visszafogott, letisztult
színvilág jellemnzi. Legszebb képei: Vihar, Nápolyi éjszaka, A kilencedik hullám,
Fekete tenger stb. (Révai Nl.1k.223 0.,Műv.L.1965.1k.32o., MNL.1k.325 o.)

IGOR FJODOROVICS SZTRAVINSZKIJ * 1882.JÚNIUS 17. 
+1971.ÁPRILIS 6.

Igol' tl'avinsky
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Orosz származású francia, majd amerikai zeneszerző. Apja Fjodor Ignatyevics
Sztravinszkij (*1843-+ 1902) a szentpétervári cári Opera basszistájas volt. Kora
gyermekkorától improvizélt, zongorázott, de apja kívánságára elvégezte a jogi
egyetemet. 1903-tól Rimszkij-Korszakov (lásd VI.21.) tanítványa volt. 1910-től

Franciországban, a Sz.Gyagiljev-féle orosz balettegyüttes munkatársaként dolgozott.
Az ő megrendelésére komponálta az 1910-es évek népszerű balettjeinek - Petruska,
Tavaszi áldozat stb. - a zenéjét. Tűzmadár című balettjének párizsi bemutatóját
követően, a nyugat-európai zene egyik meghatározó alakjává vált. Első alkotó
periódusát, melynek középpontjában a balettek álltak, orosz népzenei elemek jellem

zik. Kapcsolatban állt Párizs ismert művészeivel. Jean Cocteau (lásd
VII.5.) írta az Oidipus Rex című opera-oratórium szövegét, díszleteket
Pablo Ruiz Picasso (lásd X.25.), Henri Matisse (lásd XII.31.),
Alekszandr Nyikolajevics Benois (*1870-+1960), koreográfiát
Bronyiszlava Fominyicsna Nyizsinszkaja (*1891-+1972), Leonide
Massine (*1896-+ 1979), Ida Lvovna Rubinstein (*1888-+ 1960)
tervezett számára. 1923 körül a neoklasszikus irányzat élére állt.
Ekkor keletkezett legtöbb szinfónikus, kamara- és hangversenyműve.

1920-tól a II.világháború kitöréséig Franciaországban, Svájcban, majd 1939-től az
USA-ban élt. Cambridgeben, a Harvard Egyetemen zenei előadás-sorozatot tartott A
modern zenei törekvések egyik vezéralakja. Harmadik alkotói korszaka Arnold
Schönberg (lásd IX.13.) halála után a szeriális zenéé. Ebben a letisztult korszakban,
amelyet puritán nagyság jellemez, vallási ihletettség uralkodik. Sztravinszkij a
XX.század első felének egyik kimagasló zeneszerző egyénisége a merész, újvonalú és
ritmusú muzsikájával. Műveit a Szovjetunióban hosszú ideig nem játszották. Asz
1960-as évek elején rehabilitálták. 1914 után, 1962-ben először látogatott újra
szülőföldjére. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.411 o., Új Magy.L.1962.6k.329 o.,
Larousse 1994.3k.782 o., MNL.16k.295 o.)



CHARLES FRANCOIS GOUNOD *1818.JÚNIUS 17. 
+1893.0KTÓBER 18.

Francia zeneszerző. A párizsi Conservatoire-on Jacques Fromental
Halévynál (*1799-+ 1862) tanult. Erősen hatott rá Christoph Willibald
Gluck (lásd VIL2.) és Wolfgang Amadeus Mozart (lásd XII.5.) zenéje,
csodálta Johann Sebastian Bach (lásd IIL21.) művészetét. Rómában
megismerkedett Giovanni Pierluigi Palestrina (lásd 11.2.) polifon
zenéjével. Dallamvezető tehetsége egyaránt megmutatkozott rövidebb
lélegzetű műveiben és operáiban, amelyek a dal és a dramaturgiai
egyszerűség mesterévé avatták. Zenéje a francia muzsika izlésével és

mértéktartásával a nagyopera stílus-keretei között is igazi művészetet nyújt.
Legnagyobb erőssége a dallam- és emberábrázolása. 1851-ben mutatták be a párizsi
Operában első Sapho című operáját. 1852-60 között az Orpheon igazgatója volt, és az
együttes számára kórusokat és miséket írt. A népszerű Ave Maria Bach C-dur prelúdi

umára 1859-ben készült. 40 éves volt, amikor élete
fő művével a Faust-tal elkészült, melynek
librettóját Johann Wolfgang von Goethe (lásd
III.22.) nyomán Jules Barbier (*1822-+1901) és
Michel Carre (* 1819-+1872) írták. Valóságos
nemzeti dalmű lett, mely a legszélesebb tömegek
számára a tiszta muzsikát jelenti. Ez az operája
eljutott a világ valamennyi operaházába.
Magyarországon az operaház 1884.október 2-án
mutatta be. A következő operák kevésbé voltak
sikeresek. Kivételt képezett a Romeo és Júlia című

balett, melyet, 1888-ban mutattak be a francia o
perában. A balettet Franciaországban még a Fustnál is többre értékelték. 1870-75-ben
Londonban élt, kórust alapított és vezetett. A világkiállítás megnyitására - 1871 - írta
Gallia című motettáját. Életének utolsó éveiben az egyházi zenéhez fordult, és
kórusműveket komponált, zenekari és kamaraműveket, dalokat stb. (Brockhaus:Zenei
L.1984.2k.57 o.,Larousse 1991.1k.1015 o., Falk G.:Zenei KisI.1938., MTI
Nytsz:88/185., MNL.8k.727 o)

EDWARD COlEY BURNE - JONES *1833.AUGUSZTUS 28. 
+1898.JÚNIUS 17.

Angol festő, rajzoló, iparművész. D.G.Rosetti volt a mestere, és
kezdetben az ő preraffaelita stílusában készített
meseillusztrációkat, majd Sandro Botticelli (lásd V.17.) stílusában
dolgozott. 1870 körül alakult ki saját stílusa. Barátjával, William
Morris angol festő, iparművésszel (*1834-+ 1896) a
könyvnyomtatás és a könyvművészet megújításán fáradozott. A
Morris által alapított Kelmscott Pressnél 1897-ben megjelent egy
Chaucer-díszkiadás, amelyhez 87 iIIusztrációt készített. Művei

többnyire középkori legendák, klasszikus mitológiai és bibliai
jeleneteket ábrázolnak, melyeken a dekoratív elem és az irodalmi

- gyakran szimbolikus - mondanivaló az uralkodó. Nőtípusai a maga idejében igen
népszerűek voltak. Főbb munkái: Merlin és Vivian, Vénus tükre, Pan és Psyché,
Aranylépcső stb. Utolsó éveiben üvegablakokat, mozaikokat és bútordíszeket is
tervezett. (Múv.L.lk.351 o., MNL.4k.791 o.)



MATTYASOVSZKY - ZSOLNAY LÁSZLÓ *1885.JÚNIUS 17. 
+ 1935.JÚUUS 18.

Magyar festő. 1903-tól 1909-ig Münchenben W.Debschitz
magániskolájában és az ottani Képzőművészeti Akadémián
tanult, majd dolgozott. Hazatérte után sokat festett, melyek
közül A művész nagyanyja című képe a legemlékezetesebb
a német részletező stílusa miatt. 19l2-l4-ben Párizsban
dolgozott és behatóan foglalkozott a francia impresszionista
festészettel.Ott készült pl. a Horgoló nő című festménye.
Diego Rodriguez Velazquez (lásd VIII.6.) és Gustave
Courbet (lásd VI.10.) realizmusa, Pierre Auguste Renoir

(lásd 11.25.) színekezlése és Édouard Manet (lásd 1.23.) felfogása hatott munkáira. Ez
érzékelhető a Kettesben című képén. Az I.világháború után már csak itthon - Pécsett 
készültek friss és színes csendéletei, melyek közül kimagasló a Sonka tálon című

Egyéni stílusát a szélesebb lágy tónusok, élénkebb színek, a rajzosabb festésmód
jellemezték pl. a Halak vagy az Úritök című képein.1919-ben készült képe. Figurális
képei közül kiemelkedő a Nimfa című aktja. A festészeten kívül szívesen kalandozott a
képzőművészet egyéb területeire is. (Műv.L.1967.3k.266 o., MNL.12k.801 o.)

ANTONIO PACINOTTI *1841.JÚNIUS 17. - +1912.MÁRCIUS 28.

Olasz fizikus. Cagliariban és a pisai egyetem fizika-pérofesszora volt.
l862-re egyike lett a független felfedezők csoportjának. Hírnevét a
dinamó feltalálásával szerezte, amelyet l86S-ben írt le az ,,II Nuovo

Cimento" nevű, l8SS-ben alapított folyóiratban.
(Révai NI.13k.770., Larousse 1994.3k.228 o.,
Internet:http://www.nationmaster.com/en cyk-
lopedia Antonio , en.wikipewdia.org/
wiki/l09P)

MARTIN MIGUEL DE GÜMES *1785.FEBRUÁR 2. - +1821.JÚNIUS
17.
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Argentin generális. Vagyonos család
gyermeke, aki nagyon fiatalon
belépett Buenos Airesben a
hadseregbe. 1799-ben már kitűnt

az angol terjeszkedőkkel szembeni
2: c""'l harcokban. Később részt vett a
l>:to> spanyol gyarmatosítók ellen alakult

25 tartományi nemzetőrségc.
munkájában. Egész életében a
spanyol royalisták betörései ellen

védelmezte a Salta-i régiót. Vezetője lett a spanyolok elleni függetlenségi harcnak és
általános reformok bevezettetését tervezte. Ellenségei orvtámadásának lett áldozata.
(Internet: www.chicagocoinclub.org )



III. SZOBIESZKI JÁNOS *1624.JÚNIUS 2. - +1696.JÚNIUS 17.

Lengyel király 1674-től 1696-ig. Régi lengyel nemesi család tagja, apőja Jakob
Sobieski (*1588-+ 1646) krakkói várnagy volt. Fia, hadvezéri képességeivel tűnt ki,
1665-ben királyi nagymarsall, 1666-ban hetman, 1668-ban nagyhetman, azaz a
hadsereg főparancsnoka lett. 1673-ban Chocinnál aratott győzelmeta törökök felett,

francia támogatással, melynek köszönhetően 1674-ben Wisniowiecki Mihály (ur.1669
1673) halála után lengyel királlyá választották. 1675-ben Lemberg mellett ismét
győzelmet aratott a törökökön, mely győzelem után hat év fegyverszünet következett.
Francia-barát külpolitikája következtében is békében élt a törökökkel és támogatta
XIV.Lajos francia királya (lásd IX.l.) Habsburgok elleni terveit. 1683 tavaszán törökel

lenes szövetséget kötött I.Lipót Habsburg császárral (ur.
1657-1705), és amikor a
törökök 1683.július 14-én
ostrom alá vették Bécset,
az osztrákok segítségére
sietett és Lotharingiai
Károly hadvezérrel (*1643
+ 1690) együtt szétverték
Kara Musztafa török nagy
vezír (*1634/35-+ 1683)

seregét. Ezt követően Magyarországra jött és Párkánynál 1683.október 9-én újabb
győzelmet aratott, és felszabadította Esztergomot. 1684-ben csatlakozott a
törökellenes Szent Liga, Ausztria, Velence és Lengyelország szövetségéhez.
Lengyelországra nézve előnytelen szerződést kötött Oroszországgal 1686-ban,
amellyel hosszas háborúba rántotta az országot a törökök és a tatárok ellen, amiből

csak osztrák szövetségesek húztak hasznot. (Larousse 1992.2k.259 o., Révai
N1.10k.772 o., Új Magy.L.1962.6k.79 o., MNL.10k.178 o.

BUNKER HILL-I CSATA

Az amerikai függetlenségi háború (lásd VIIA.) 1775
1783 között zajlott le, mely Észak-Amerikai
kontinens 13 gyarmatának háborúja volt Nagy
Britannia ellen.Ennek a függetlenségi háborúnak első

ütközete - a Bunker Hill-i csata - a Massachussets
állambeli Charlestown város melletti dombon volt
1775.június 17-én. Az angolok által megszállt
Bostont ostromzár alá vonó felkelők és Gage tábor-



nok vezetése alatt a Bostonban rekedt brit hadsereg a város körüli
magaslatokelfoglalásáért csapott össze. Bár az angol csapatok létszáma
többszörösen felülmúlta az amerikaiakét, akik 20 ezernél több katonát
sohasem tudtak összevonni a r-endkívül nagy kiterjedésű hadszíntéren,
az angolok nem érvényesíthették erőfölényüket. A 2200 brit katona a
harmadik rohammal elfo.glalta ugyan a felkelők által megszállt Breed's
Hillt, súlyos veszteségeik miatt azonban - 226 halott, 828 sebesül 

úJabb támadásokra nem került sor. A bostoni hadsereg ezután passzív maradt és csak
1776.áp.riJisban ürítette ki a várost. (MNL.1995.4k.761.0., lk.763 o.)

A Massachussets-i Állami Levéltárban őrzött feljegyzés szerint
Salem Poor felszabadított néger rabszolga is részt vett a
Bunker Hill-i csatában Frye ezredes beosztottjaként. A
feljegyzés szerint egy tapasztalt tiszthez hasonlóan viselkedett
és akiben egy derék és bátor katona testesült meg. - Más

Salem Poor O Galla"So/dln források szerint az. 1740-es évek végén rabszolgaként
született. 1769-ben mód nyílt arra, hogy 27 fontért - egy

munkaképes férfi egy évi béréért - megválthassa szabadságát. 1775-ben elhagyta
családját, megnősült, majd feleségét és gyermekét hátrahagyva,a feketék
egyenjogúsága és a jobb élet utáni vágya, valamint hazaszeretete, vitte a Bunker Hill-i
csatába. Élete, sorsa további alakulása ismeretlen maradt. (National Historical Park,
Kanada)

ANGHEL SALIGNY *1854.ÁPRILIS 19. - +1925.JÚNIUS 17.

Román mérnök. Iskolai tanulmányait szülővárosában

Foksányban - végezte, majd a gimnáziumot Potsdamban fejezte
be. Eredetileg a csillagászat érdekelte, ezért a berlini
egyetemen ilyen jellegű előadásokat látogatott. Mérnöki
képesítését Charlottenburgban szerezte meg. A szászországi
vasútépítésnél kezdte munkás éveit. Hidak, utak, sílók, kikötők

tervezése és kivitelezése fűződik nevéhez. Műszaki terveiben
olyan új elemek jelentek meg, melyek abban az időben

rendkívül nagy műszaki előrelépést jelentettek. Ő tervezte az
Adjud-Targu Gena vasútvonalat, egy vasúti-közúti híd beépítésével. Több féle
fémből készült a Szeret folyón átívelő 430 m hosszú híd. 1884-1889 között épült
meg tervei alapján a világon az első gabona-síló. 1895.november 26-án kezdték
meg I.Károly román király (ur.1881-1914) jelenlétében a Fete5ti-Cernavoda vasúti
híd építését, mely fő művének tekinthető. A híd teljes hossza 4.037 m, melyből a
Duna feletti szakasz 1.662 m. Ez volt akkor Europa leghosszabb hídja. Középső íve
190 m széles, a jobb- és baloldali 2-2 ív szélessége 140 m. A híd a vizfelszín felett
30 m magasságban húzódik. A híd sikeres szilkárdsági próbáján egy 15 mozdonyból
álló szerelvény 85 km/óra sebességgel robogott át. Műszaki elkötelezettsége
mellett alapító tagja volt a bukaresti Politechnikai Társaságnak, mely a mai
Bukaresti Műszaki Egyetem elődje volt. 1892-ben lett a Román Akadémia tagja,
melynek elnöki tisztét is betöltötte 1907-10 között. Internet:http://hu.wikipedia.
orgjwikijanghel. )
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FERENCZY BÉNI * 1890.JÚNIUS 18. - + 1967.JÚNIUS 2.

Magyar szobrász, grafikus, éremművész. Ferenczy Károly (lásd 11.8.) és felesége
Fialka Olga ikergyermekei voltak Béni és Noémi. Béni a nagybányai festőiskola

növendéke volt 1907-1908-ban, Iványi Grűnwald Béla (lásd IX.24.) és Réti István
(*1872-+ 1945) volt tanítómestere. 1908-tól Firenzében, Münchenben és Párizsban is
megfordult. Párizsban Émile-Antoine Bourdelle (lásd X.1.), majd 1912-ben Alexander
Archipenko (*1887-+1964) tanítványa volt. 1914-ben tért haza. Korai korszakában az

archaikus görög művészet hatott rá. Első nagyobb
. Fm"ez) 8~"; 1890-IW bemutatkozása 1916-ban volt az Ernst Múzeumban a család többi

művésztagjával együtt. A Tanácsköztársaság kulutrális
feladataiban való részvétele ·miatt 1918-ban Bécsbe emigrált,
ahol főleg kisméretű kubista szobrokat készített, mint pl. a
Térdelő férfi. 1932-35 között a Szovjetunióban élt, itt fogott bele
híres művész-érem sorozatába, melyek közt megtalálható
Poussin, Van Gogh A nagy beteg Ady, Michelangelo, Goya, Bartók
Béla, Greco, Leonardo da Vinci, Raffaello stb. 1936-tól
Budapesten dolgozott és ekkor indult el a művészetére jellemző

női aktok - Atalanta - és portrék - Álló fiú, Mik/ós - korszaka. A
ILvilágháború során műterme súlyos károkat szenvedett, gipszek

és akvarellek égtek el, bronzszobrok olvadtak meg, de egy svájci-olasz tanulmányút
után alkotómunkáját lendülettel folytatta. Csodás akvarelleket festett. Nevesebb
munkái még: Játszó fiúk, Ü/ő női akt, Géniusz, Babits síremlék stb. 1945-49 között a
Képzőművészeti Főiskola tanára volt. 1948-ban készült Petőfi köztéri szobra. 1948-tól
főként könyvillusztrációkkal foglalkozott. 1949-ben kényszernyugdíjazták. 1956-ban
súlyos agyvérzés következtében jobb oldala lebénult, kénytelen volt balkézzel
megtanulni alkotni. Utolsó balkezes munkái közül kiemelkedik Aranykor című 1959-es
műve. (Műv.L.1966.2k.44 o., Larousse 1991.1k.849 o., MNL.7k.889 o.)

FERENCZY NOÉMI *1890.JÚNIUS 18. - +1957.DECEMBER 20.

Magyar gobelin-művész. Ferenczy Béni ikertestvére. Autodidakta
művész, aki munkáit maga tervezte és készítette.
Képzőművészeti izlését a múzeumok anyaga formálta. 1912-ben
a párizsi Manufacture des Gobelinsben tanulta. 1908-32 között
Firenzében, Velencében, Bécsben, München és Berlinben járt
tanulmányúton. A szövés technikáját 1912-ben Párizsban a
Manufactura des Gobelins-ben sajátította el. Első nagy művét

1913-ban Nagybányán szőtte Teremtés címmel, melyet 1916-ban
Menekülés Egyiptomba cím ű munkája követett. A
Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált. Az 1920-as
évek vé9én az emberalak ábrázolás kerül műveiben előtérbe,

mint az Asó ember, Fahordó nő, Szövő nő, Gereblyéző stb. 1932
ben telepedett le Budapesten. Néhány csendélet és egy történeti kompozíció mellett
költői hangulatú tájak jelentek meg munkáin, min a Tavasz, Mező, Erdő stb.
Színvilága a posztnagybányai festőkével rokon. (Larousse 1991.1k.850 o.,
Műv.L.1966.2k,48 o., MNL.7k.891 o.)



ROGIER VAN DER WEYDEN *1399 KÖRÜL - +1464.JÚNIUS 18.

Németalföldi festő. Szülővárosában Tounaiban 1431/32 körül lett
mester a városi Szent Lukács Céhben. Legtöbb műve vallásos
tárgyú, de festett portrékat és világi témájú képeket is. A
fennmaradtrés neki tulajdonított képek közül minössze három
dokumentált: a Miraflores triptychonr Levétel a keresztről és a
Keresztrefeszítés című képek. Az összes többi művet stíluskritikai
alapon sorolják életművébe. Korai művei a Flémalle-i mester 
Robert Campin (*1378 k.-+1444) - hatásáról tanúskodnak, mint pl.
a Fülkében trónoló Madonnar Szent György és a sárkánYr Az olvasó

2c GRENADA Mária Magdolna című képei. 1436-tól Brüsszelben városi festő volt,
ahol népes műhelyt vezetett. Több megrendelést kapott Jó Fülöp
burgundi hercegtől (ur.1419-1467), de dolgozott más európai ural

kodónak is. Művészete az eycki hagyományokból indult ki. 1445 körül készült N.Rolin
megrendelésére a kilenc táblára osztott Utolsó Itélet, a halottak lelkét mérlegelő Szent

Mihállyal. Itt már realizmusa, a formák éles, gótikus törése, a
szenvedélyek
kifejező ereje
tisztán érvé
nyesül. 1450
körül Itáliában
jártr ahol Fra
Angelico (lásd
11.18.) freskói
hatottak rá.
Kései munkája
a Golgota, a
Sírbatétel és a
Királyok imá
dása. Jellemző

művei közé sorolható a Magdolna. Jan van Eyckkel (lásd VII.9.) szemben a kései
gótika mozgalmasabb stílusát képviseli. Kevésbé nagyvonalú, térszemlélete nem olyan
szemléletes, de mozgalmasabb, dekoratívabb, szevedélyesebb van Eycknél. Jan van
Eyck után a XV.századi németalföldi festészet neves alakja volt. (Műv-L.1968.4k.734

o., MNL.18k.673 o.)

ANNA MARIA LENNGREN *1755.JÚNIUS 18. - +1819.MÁRCIU5 8.

Svéd költőnő. Leánynevén Anna Maria Malmstedt. 1780-ban ment
feleségül P.K.Lenngrenhez, aki a Stockholmposten társszerkesztője

volt. Költeményeit álnéven adta közre. Összes költeményei halála
után 1819-ben jelentek meg egy kötetbe gyűjtve Skaldeförsök
címmel. (Révai N1.12k.650 o.)



FRANCIA ELLENÁLLÁSI FELHíVÁS

1940.június 14-én a német csapatok megszállták
Párizst. Charles De Gaulle francia tábornok (lásd
XI.9.) 1940.június 17-én, miután a francia kül- és
belpolitika összeomlott, elhagyta Franciaországot,
hogy Londonból szervezze az ellenállást. Másnap,
1940.június IS-án de Gaulle a BBC stúdiójából a
németek elleni háború folytatására szólított fel és
kinyilvánította magát franciaország törvényes
képviselőjének. Londonban életre hívta a Francia
Nemzeti Felszabadító Bizottságot és felszólította a
francia népet, hogy folytassák a harcot a britek
oldalán az USA anyagi támogatásával. "Ez a habárú

nem dőlt el a Franciaországért vívott csatával. Ez a háború világháború" - mondta de
Gaulle. Felhívása kezdetben alig talált visszhangra, később viszont igen nagy erők

mozdultak meg a fiatal tábornok szavaira. (Az emberiség Kr.1994.939 o.)

WATERLOOI ÜTKÖZET

I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) - Elba szigetéről visszatérve 181S.március l-én 
egész Európa ellen felvette a harcot. Hogya szövetséges hadak egyesülését
megakadályozza 120.000 főnyi seregével Belgiumra tört. Előbb Gebhard Leberecht
Blücher porosz hadvezér (*1742-+ 1819) seregét verte meg Ligny mellett, azután
Arthur Wellington angol vezér (*1769-+ 18S2) ellen fordult. Waterloo mellett 
Brüsszeltől kb. 15 km-re délre - rendkívül véres küzdelem után már-már kicsikarta a
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győzelmet, amikor Blücher és Wellington megjelenése 18lS.június 18-án, a
kimerült francia sereg teljes vereségét vonta maga után. A franciák 32.000, az angol
holland-porosz koalíció 23.000 embert veszített. Ez a vereség a napoleoni francia
birodalom végét jelentette. Napoleon 181S.június 22-én ismét lemondott, angol
fogságba került, mjad haláláig Szent Ilona szigetén száműzetésben élt, szigorú őrizet

alatt. (Új Magy.L.1962.6k.730 o.)



AVICENNA VAGY ABU-ALI AL-HUSSZAIN IBN ABDALLÁH IBN
szíNA *980.AUGUSZTUS 16. - +1037.JÚNIUS 18.

Arabul és perzsául író, perzsa - tádzsik - származású filozófus,
természettudós és orvos. Iszmailita síita családból származott,
apja a Számánidák alatt magas hívatalt viselt. Már
gyermekkorában tanulta a jogot, a teológiát, fizikát és 16 éves
korában az orvostudományt. Fiatalon vezír lett Hamadánban.
1021-ben, az uralkodó halálakor bebörtönözték, majd Iszfahánba
menekült. Halála előtt tért vissza Hamadánba. Univerzális tudós,
az iszlám Kelet legnagyobb filozófusa volt. Abu-Naszr Muhammad
Af-Farabi perzsiai muszlim filozófus (*872 k.-+950) munkáját
folytatta. Arisztotelészhez (*Kr.e.384-+Kr.e.322) írt
kommentárokat, felfogásában az arisztoteliánizmus
újplatonizmussal keveredik. Élete végén önálló keleti filozófia ki

dolgozására is kísérletet tett, művének címe Keleti
bölcsesség. Európában a skolasztikusokra - Aquinói
SzentTamásra (lásd III.7.), Albertus Magnusra
(lásd X!.15.) - volt nagy hatással, mégis leginkább

nagy orvostudományi műveit

~ ismerték, mint pl. Az
t!) orvostudomány törvény-könyve

című munkáját. Orvosi
kutatásait Az orvostudomány
kánonja című művében

összegzi. Nyugaton a XVI!.,
Perzsiában - ma Iránban - a XX.század végéig ez a könyv szolgált az orvosképzés és
a gyógyítás alapjául. Filozófiáját már röviddel halála után heves támadások érték az
ortodox muszlim teológia oldaláról, a keresztény Európában pedig - bár hatása nem
volt elhanyagolható - hamarosan háttérbe szorult Arisztotelész és az őt tolmácsoló
Abul-Valid Muhammad Ibn Rusd arab orvos, filozófus (*1126-+ 1198) eszmei
jóvoltából. (Magy.NI.9k.744 o., Larousse 1991.lk.204 o.)

CHARLES LOUIS ALPHONSE LAVERAN *1845.JÚNIUS 18. 
+1922.MÁJUS 18.

Francia orvos, parazitológus. A strassburgi
egyetem orvosi karán végzett. Az l870-7l-es
háborúban katonaorvosként vett részt, majd
kórházi orvos lett. l884-től a párizsi École du
Val-de-Grace professzora. Később a Pasteur
Intézet munkatársa, majd igazgatója volt. Öt
évet töltött Algériában, ahol a maláriát
tanulmányozta. Felismerte, hogya paraziták a
vörösvértestekbeFurakodva, azok szétesését okozzák. Kidolgozta a maláriát gyógyító
kininterápiát. Felfedezte az álomkór kórokozóját és a betegséget gyógyító
arzénterápiát. A fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1907-ben kapta "a
protozoonok mint kórokozók jelentőségével kapcsolatos munkáinak elismeréséül"
(Nobel-díjasok Kis1.1985.442 o., MNL.llk.848 o.)



BÁRÓ KORÁNYI SÁNDOR *1866.JÚNIUS 18. - +1944.ÁPRILIS 12.

Magyar belgyógyász. Báró Korányi Frigyes belgyógyász (lásd V.19.) fia. 1888-ban
szerzett orvosi oklevelet a budapesti tudományegyetemen. 1889-től 1895-ig az
Lsz.Belklinika tanársegéde, majd adjunktusa volt. 1893-ban az ideggyógyászat
magántanára. 1907-36 között a belső betegségek diagnosztikája és az idegkórtan elő

adója volt az egyetemen. 1909-36-ig a IILsz.Belklinika
egyetemi tanára és igazgatója volt. A modern veseélettan
és vesekórtan kutatásában nemzetközi hírnevet szerzett.
Foglalkozott a szív ritmuszavarainak kórtanával,
terápiájával és a cukorbetegséggel. Az Lvilágháború alatt
megszervezte a tuberkulózis tömeges szanatóriumi
gyógyítását. 1936-ban nyugdíjazták, klinikáját
megszüntették. A klinika munkatársai akkor alapították a
Stefánia úti BelgYógyászati Intézetet - ma Korányi
Szanatóriumn - , amelynek munkájában rendszeresen részt

vett. Az elsők között alkalmazott fizikai-kémiai módszereket az orvoslásban.
Jelentősek élettani és fertőző betegségekre vonatkozó kutatásai. Kutatómunkája
kiterjedt a leukémia gyógyítására, gerontológiai vizsgálatokra. A funkcionális
patológiai szemlélet egyik úttörője volt. 1947-től a Korányi Frigyes és Sándor Kórház
nevet vette fel az Erzsébet Szeretetotthon Kórház. 1992-től Erzsébet Kórház
Rendelőintézet a neve. (Larousse 1992.2k.512 o., MTI Nytsz: 0220/91., MNL.llk.320
o.)

HALMAY ZOLTÁN *1881.JÚNIUS 18. - +1956.MÁJUS 20.

Magyar úszó olimpiai bajnok. 1900-ban Párizsban megrendezett olimpiai játékokon
200 m-es és 4.000 m-es gyorsúszásban ezüst érmes, 100 m-es és 1.000 m-es
gyorsúszásban bronzérmes lett.

1904-ben Saint Louisban aranyérmet szerzett 50 és 100 yardos gyorsúszó számban.

1906-ban a rendkívüli olimpián 4 x 250 m-es gyors-váltó második helyzettje.

1908-ban Londonban 100 m-es gyorsúszásban és a 4 x 200 m-es gyorsúszó számban
második helyezett volt.

1905-ben a 100 m-es gyorsúszás, 1908-ban a 220 yardos gyorsúszás első

világcsúcstartója.

1897-1908 között 15-szörös magyar bajnok.

Az úgynevezett magyar tempó, a váltott karú, lábmunka nélküli gyorsúszás
továbbfejlesztője és legsikeresebb művelője volt.

1900-ban gyorskorcsolyában is magyar bajnok lett.
(MNL.9k.154 o., 14k.126 o.)



JOSÉ RIZAL y MERCADO ALONSO
+1896.DECEMBER 30.

I

*1861.JÜNlÜS 19. -

Fülöp-szigeteki spanyol nyelvű író, forradalmár.
1876-ban végezte el a jezsuiták manilai kollégiumát
és beíratkozott az egyetemre. Poltikai nézetei miatt
elhagyta országát és Madridban fejezte be orvosi
tanulmányait. Szemorvos és filozófus is volt.
Foglalkozott nyelvészeti, néprajzi, történeti,
botanikai kérdésekkel, valamint fetészettel és
szobrászattaI. Több mint 20 nyelvet ismert. Harcolt a
spanyol kormányzat visszaélései ellen. 1892-ben
ismét hazatért. Megalapította az első fülöp-szigeteki

politikai szervezetet a Filippin Ligát, majd rövid idő után letartóztatták. Mindanao szi
getére száműzték és bár nem vett részt az 1896-os
felkelés kirobbantásában, halálra ítélték és kivégezték.
Irodalmi pályáját versekkel kezdte, hazafias versei nagyon
népszerűek voltak. Nemzetközi elismerést elsősorban

Európában 1887-ben álnéven írt és kiadott Ne nyúlj
hozzám című prózai regényével aratott. E fő műve

folytatásának tekinthető A Fi/ibuszterek című regénye,
melynek már nem volt akkora sikere. Ez a műve a kor

mányzattal szemben álló lázadók regénye. (Világir.KisencikI.1976.2k.263 o., Larousse
1994.3k.485 o.)

ADRlAN LUDWIG RICHTER *1803.SZEPTEMBER 28. 
+1884.JÚNIUS 19.

Német festő. Apjánál, Carl August Richternél (*1770-+ 18489
tanult. 1823-26 között Itáliában volt tanulmányúton. Ekkor
ismerkedett meg a nazarénus festőkkel, közülük főként Joseph
Anton Koch osztrák festőveI (*1768-+ 1839) barátkozott össze és
hatott rá művészete. Hazatérve rajztanár volt a meisseni
porcelángyárban 1828-tól. Itáliai vázlata i alapján készítette
"ideál-tájait". 1834-ben az Elba-völgyében és a cseh hegyvidéken
tett látogatást, ahonnan újabb benyomásokat szerzett
tájképeihez. Akkor festette pl. a Vihar, Genovéva az erdőben cí

mű képeit. 1836-ban a drezdai akadémia tájképfestő professzorává nevezték ki.
Sokszorosító-grafikával kezdett foglalkozni, rövidesen népszerű illusztrátor lett.
Figurális kompozíciókat is festett, de ez nem volt jellegzetes területe. Késői

munkássága nagyrészt fametszetes kőnyvillusztrációkból és metszetsorozatokból állt.
Tehetsége főleg rajzain érvényesült. Művein a német késő romantika szelleme jut
kifejezésre. A XIX.század egyik legismertebb ls legkedveltebb illusztrátora volt.
(Műv.L.1968.4k.68 o., MNL.15k.486 o.)



VERA IGNATYEVA MUHINA *1889.JÚNIUS 19. - +1953.0KTÓBER
6.

COBETCKiI1li1 CKYJlbflTOP
B.\I1. MYX\I1HA

nOYTA cCCP 1Q8Q Sk

Lett származású orosz szobrász. Moszkvában festeni tanult, majd
Párizsban Émile-Antoine.Bourdelle (lásd X.l.) növendéke volt
1912-14 között. 1927-től a moszkvai művészeti akadémia tanára.
Főleg portrékat, emlékműveket készített. Fő műve a Munkás és
kolhozparasztnő szoborcsoportja, mely az 1937.évi párizsi
vilkágkiállítás szovjet pavilonja részére készült. Maxim Gorkij
emlkékművétGorkijban, Gorkij szobrát Moszkvában a Gorkij téren,
Csajkovszkij emlékművét a moszkvai állami konzervatórium előtt

állították fel. Munkái során gyakran kísérletezett új anyagokkal, pl.
acéllal vagy üveggel. (Műv.L.1967.3k.396 o.)

LOU GEHRIG *1903.JÚNIUS 19. - +1941.JÚNIUS 2.

Amerikai sportoló. Német emigránsok fia. Egyetemi tanulmányaira
készült, amikor egy sportvezető felfedezte képességeit és elindította
- hivatásos játékosként - a sport vonalán. A legtovább játszó és
leghosszabb karrierű amerikai baseball játékos volt. Egész
pályafutása New Yorkhoz kötődik. 1934-ben megnyerte a "Hármas
koronát", majd 1927-ben és 1936-ban a "Legértékesebb játékos"
kitüntetést. A Mayo klinikán egy addig ismeretlen betegséget
fedeztek fel nála, melyet Lou Gehrig-betegségnek neveztek el.
Visszavonulását 1939.július 4-én 62.000 néző jelenlétében
ünnepelték meg. (Britannica 2001., Kanadai L.)

KUVAIT FÜGGETLENSÉGE

Kuvaitot 1716 körül a Közép-Arábiából érkező ÁI-Szabah-család
alapította és vált emirá ussá. A névleges török kormányzás alatt álló
emirátus sejkje 1899-ben szerződét kötött Nagy-Britanniával, 1914
ben Kuvait brit protektorátus lett. Az emirátus 1961.iúnius 19
én vált függetlenné, Abdullah al Szalim al Szabah sejk (úr.1950
1965) vezetésével. Az iraki kormány már akkor bejelentette
igényét, mint Irak integráns részére. 1973-ban határkonfliktus volt
Irak és Kuvait között. 1990.augusztus 2-án az iraki csapatok
megszállták az országot, ezért 1991.janurjában az USA és szövetsé

gesei háborút indítottak Irak ellen és rövid idő alatt felsza-badították Kuvaitot.
(Larousse 1992.2k.589 o., Magy.NI.11k.665 o.)



MOIGURIRU lHllSTROUUTS

VOSZTOK - 5. ÉS VOSZTOK - 7.

1963.június 14-én indult földkörüli pályára a Vosztok - 5 fedélzetén Valerij Bikovszkij
alezredes asztronautával. Űrutazása során nyolszor kerülte meg a Földet.

1963.június 16-án indult földkörüli pályára a Vosztok - 7, fedélzetén Valentyina
Tyereskova alhadnagy asztronautával (*1937). Űrutazása során 2 millió km-t tett
meg, 71 órát töltött az űrhajóban és 48-szor kerülte meg a Földet.

1963.június 19-én a Vosztok - 5 és a Vosztok - 7 szovjet űrhajók leszálltak a
karagandai célpontra, épségben, utasaikkal. (A XX.század Kr.1994.922 o.)
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CARL ZELLER * 1842.JÚNIUS 19. - + 1898.AUGUSZTUS 17.

Osztrák zeneszerző. A bécsi Hofkapelle fiúénekese, Simon Sechter
(* 1788-+1867) zeneszerzés tanítványa, s mind ezek mellet jogot
tanult. 1873-tól művészi referens volt a császári és királyi
oktatásügyi minisztériumban, majd miniszteri és udvari tanácsos
Bécsben. Operáitésoperettjeit Bécsben játszották az 1870-es
évektől. Népszerűségét az 1891-ben született Madarász című

operettj e alapozta meg. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.681 o.,
MNL.18k.813 o.)

JAN VÁCLAV ANTONIN STAMIC *1717.JÚNIUS 19. 
+1757.MÁRCIUS 27-

Cseh származású német hegedűművész és karmester. 1741-től a
pfalzi választófejedelem szolgálatában állt, 1745-től udvari
hangversenymester és a hangszeres zene igazgatója volt. 1754-ben
Alexandre J.Le Riche de la Poupeliniére (*1693-+1762) mecénás,
franciaországi zenekarába hívta karmesternek és zeneszerzőnek.

1755-ben visszatért Mannheimbe és a mannheimi udvarnál a
hangszeres zene irányítója volt. Működéséhez kapcsolódiik a
modern hangzású, kiváló zenekar megteremtése. Több szonáta,
concerto és 45 szimfónia szerzője volt, amelyek korábban nem
ismert dinamizmust, gazdagon árnyalt előadásmódot kívánnak és
utat nyitottak a klasszikus stílusban írt zenekari művekhez. Több
évet töltött Párizsban. A modern vezényléstechnika megalapítója.

Mindkét fia - Anton és Carl - szintén hegedűművész és zeneszerző volt.
(Brockhaus:Zenei L.1985.3k.391 o., Larousse 1994.3k.631 o., MNL.16k.255 o.)

ALOJZ SZOKOL *1871.JÚNIUS 19. - +1932.SZEPTEMBER 9.

Magyar sportoló. Eredeti neve Szokolya Alajos. Az első újkori
olimpián 1896.április 6-15 között Athénben szlovák versenyzőként

nevezett be és a 100 méteres síkfutásban 12,6 másodpercével a
harmadik, bronzérmes helyet szerezte meg. A hármasugrásban a
magyar csapat a negyedik helyen végzett. A 110 m-es gátfutás
során az egyik akadályban megbotlott és kiesett. Sokoldalú
sportoló volt, magasugrásban, távolugrásban, rúdugrásban,
síkfutásban és akadályfutásban is remek eredményeket ért el az
első olimpia előtt és után is.. Pályafutása során több sikeres
verseny győztese volt, de a legbüszkébb a budapesti Magyar Atlé

tikai Club keretében elért sikereire volt. (Intemet:http://translate.googleusercontent.
comjtranslate_c?hl=hu&sl=en&u= )



CORNEUUS DAVID KRIEGHOFF -181S.JÚNIUS 19. 
+1872.MÁRCIUS 8.

Kanadai festő. Amszterdamban született. Az elemi skolában
zenét és festészetet tanult 1830-ig. Akkor a Düsseldorfi
Képzőművészeti Főiskolán folytatta tanulmányait 1836-ig.
1836-ban Amerikába költözött és 1837-ben bevonult az
Amerikai Egyesült Államok Hadseregébe. Ott is készített
néhány festményt az ott szerzett élményei alapján.
1840.májusban szerelt le, megnősült és Montreálban

Canada COAH...""' ••" ....... 8 telepedtek le. Ott részt vett a Művészeti Szalon munkájában.
palnwle-lntN181S.1IU 1844-ben Párizsban a Louvre-ban remekműveket másolt

Martin Drolling (*1789-+ 1851) irányítása mellett. 1846-ban
visszatért Mintreáiba és 1847-ben meghívást kapott a Torontói Művészeti Társaságtól
a következő Képzőművészeti Kiállításra, melyen életképei, tájképei, portréi és
Iitográfiái is kiállításra kerültek. Montreálban is kiállította munkát, de nehezen lehetett
műveit eladni. Megélhetési problémák léptek fel, Quebec Citybe költözött, ahol 11 évet
töltött. 1854-ben látogatást tett Olaszországban és Németországban. Hazatérve
intenzív munkába kezdett, népszerűsége és ismertsége jelentösen növekedett. Képei a
városlakókról és a Kahnawake indián Rezervátumi élményeiről szóltak. 1858-ban
készült panoráma képei a Kanada tartományi parlamentjének épületét díszítik. 1864
67-ig Párizsban és Münchenben élt és továbbra is kanadai témákkal foglalkozott.
Visszatérve a lányát kereste meg Chicagóban, majd 1870-ben Quebec Cityben volt a
munka- és lakhelye, ahol élet- és városképei születtek.
(Internet: http://translate.googleusercontent/translate_c?hl= hu&sl=en&u= )



CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR *1853.JÚUUS 5. 
+1919.JÚNIUS 20.

Magyar festő. Eredeti
neve Kosztka Mihály
Tivadar volt. Nem
tartozott korának egyik
festői irányzatához
sem, bár
művészetének több
jellemvonása rokon a
modern festői

törekvésekkel.
Festészetét a varázsos
színvilág, a mágikus
realista hangvétel és a
szuverén
szimbólumteremtő erő

jellemzi. Iskolázottsága
kevés volt, de nem
nevezhető

autodidaktának, mert
szüntelen természetstúdiumai segítségével
invenClozus festői formanyelvet teremtett.
Kereskedősegéd volt, majd gyógyszerész diplomát
szerzett és Iglón volt gyógyszerész, amikor
valószínűleg tudathasadásos hallucináció révén
határozta ell880-ban, hogy festő lesz. Anyagi
függetlenségének megteremtése után 41 éves
korában Hollósy Simon (*1857-+ 1918) müncheni
magániskolájában féléves tanulmányt folytatott,
valójában azonban dalmáciai és olaszországi
természetábrázolás-vázlatai alapozták meg
művészetét. Korai munkáit - Önarckép, Madonnafestő
- a pontos megfigyelés és a kolorit iránti különleges
érzék, drámai tájképeit - Selmecbánya látképe, Vihar
a Nagy Hortobágyon - romantikus lobogás és
felfokozott dekoratívitás jellemzi. 1903 őszén nyugat
európai tanulmányútra indult, abban az időben

festette a Fohászkodó Üdvözítő és a Panaszfal
bejáratánál Jeruzsálemben című képeit. Majd
megkezdte a nagy motívum keresését Kairóban, ahol
kidolgozta a színek világításbeli fokozatainak
törvényét, egy sajátosan értelmezett plen air
megoldást, melyet "napút" festészetnek nevezett. Első

nagy motívuma a Nagy-Tarpatak-vízesés volt 1905
ben, majd a Görög színház romjai Taorminánál és a
Baalbek jelenti festészetének expresszionista és
panteisztikusan realista szakaszát. Libanonban
festette avarászlatos koloritú, szimbólumokkal terhes



Magányos cédrust és a Zarándoklás a
cédrusokhoz Libanonban cím ű

képeket. Az 1905-ban festett Mária
kútja Názáretben című hatalmas
méretű kompozíciója zárja a Közel
Keleten festett képei sorát. 1909-től

Nápolyban dolgozott, itt festette
utolsó főművét, a Tengerparti
sétalovaglást. Az 1910-ben rendezett
budapesti kiállításán a várt siker
elmaradt. A meg nem értés, a
magány megbontotta lelki
egyensúlyát és pszichés állapota
egyre rosszabbodott, előadásokban,

röpiratokban hadakozott fantazmagó
riáival, vízíóival. Műveinek világsikerét nem érhette meg. Műv.L.1965.1k.479 o.,
Larousse 1991.1k.S47 o., MNL.6k.159 o.)

SALVATOR ROSA *1615.JÚNIUS 20. - +1673.MÁRCIUS 15.

Olasz festő, rézkarcoló, költő, zeneszerző. Korának egyik
legeredetibb egyénisége és legjobb olasz tájképfestője. Már korán
feltűnt hangulatos tájaival, csataképeivel. 1639-ben Nápolyból
Rómába költözött, ekkor nagyalakos, antik témájú képeket festett.
1640-ben Firenzében telepedett le. Otthona a művészeti és
irodalmi élet központja volt. Ekkor született tájképein zaklatott,
szenvedélyes ábrázolásmód, és vadregényes, misztikus hangulat
uralkodik. 1649-től élete végéig Rómában élt. Képein a
szenvedélyt, a ködös atmoszférát, a vihart, a misztikumot, a
démont hangsúlyozta. Szerette a barnás-sárgás, a fényben

_" ... -- aranyosan csillogó tónusokat, amihez ellentétekre épített, virtuóz
előadás is járult. Kedvelte a romantikus motívumokat, a félelmetes

elhagyatott romokat, szikla-szakadékokat. Csataképeinek indulatoktól feszülő alakjait
naturalisztikusan jelenítette meg, mint pl. a Lovasok ütközete című képén,ahol
lovasok, a gyalogosok vadul gomolygó harcát ábrázolta. Nagyalakos képei közül a
Kain és Ábel, Endor jósnője megidézi Saulnak Sámuelt és Jónás prédikál Ninivében
címűek a legsikerültebbek. Számos figurális rézkarcot is készített.(Műv.L.196S.4k.164

o., MNL.15k.609 o.)



DIMITRIJ JOSZIFOVICS IVANOVSZKIJ *1864 NOVEMBER 9. 
+1920.JÚNIUS 20.

Orosz botanikus, mikrobiológus. A virológia egyik megalapítója. Már
régóta tanulmányozták a dohánymozaik-vírus fertőzésének

sajátosságait. Ebben a kísérleti rendszerben írta le Ivanovszkij
1892-ben a vírus kórokozók sajátos fertőzési módját, miután
felfedezte, hogy a dohánymozaik-betegség kórokozója a
dohánymozaik-vírus, mely a beteg növény nedveiből, a baktériumok
kiszűrésére használt szűrőkkel el nem távolítható organizmus.
(Magy.NI.10k.88 o.)

ALEKSANDER FREDRO *1793.JÚNIUS 20. - +1876.JÚUUS 15.

Lengyel vígjátékíró. Katonai pályára lépett, az LBonaparte
Napoleonhoz (lásd V.5.) csatlakozó Jozef Poniatowski
(*1763-+1813) hadával részt vett az orosz hadjáratban
1812-ben. 1814-ben Párizsban Moliére (lásd 1.15.) és Carlo
Goldoni (lásd II.25.) darabjait tanulmányozta. 1821-ben
jelentkezett a varsói színpadon Zsémbelés és dac című

vígjátékával és az első nagy sikert hozó Geldhab úr című

művével. Mintegy 30 vígjáték szerzője, közvetlen kapcsolatot
tartott fenn a lembergi színházzal, amely 1817-ben mutatta
be a Férj és feleség című szatíráját. Komoly és elítélő

bírálatot kapott a vigjátéki műfajt elutasító romantikusok
részéről. 1835-ben erkölcstelenséggel, kozmopoltizmussal
vádolták, ezért néhány évre elhallgatott. 1854 után írt műve

inek színvonala már nem érte el a korábbiakat. Ezek a későbbi vígjátékai 1880-ban
Varsóban kiadott 13 kötetes gyűjteményében jelentek meg. Ennek ellenére a lengyel
realista vígjáték kiemelkedő képviselője volt, aki alakjait sokoldalúan és élesen
jellemezte. (Világir.KisencikI.1976.1k.364 o., Révai N1.8k.135 o.)

DÁN JOBBÁGY - FELSZABADÍTÁS

Dániában a XVIILszázadban széles körű humanista mozgalom
bontakozott ki, mely a francia filozófia hatása alatt a német Johann
Friedrich Struensee dán politikustól (*1737-+ 1772) indult ki. Johann
Hartwig Ernst Bernstorff külügyminiszter (*1712-+1772), Struensee
segítségével széles körű reformpolitikai korszakot - a gazdasági
liberalizmus korszakát - élte át, ami 1788.jÚnius 20-án a jobbágyok
felszabadításával ért véget. Olyan rendszabályokat hoztak, amelyek arra
ösztönözték a prasztságot, hogy tanyai gazdálkodást folytassonak.
Ennek emlékére Koppenhágában emlékművet állítottak. (Új
Magy.L.19602k.13 o.,Larousse 1991.1k.564 o.,Az emberiség
Kr.1994.1123 o.)



III. ZSIGMOND *1566.JÚNIUS 20. - +1632.ÁPRILI5 30.

Lengyel király l587-től l632-ig és svéd király l592-től l599-ig.
IIIJános svéd király (ur.1568-l592) fia a Vasa-dinasztiából.
IV.Ulászló (ur.1632-l648) és ILJános Kázmér lengyel királyok
(ur.1648-l668) apja. Anyja, Katalin LZsigmond lengyel király
(ur.1506-l548) leánya, katolikus hitben nevelte, ennek
köszönhetően Báthori István Erdély fejedelme, lengyel király
(ur.1575-1586) halála után választották lengyel királlyá. Majd
atyja halála után l592.október 19-én a svéd trónt is elfoglalta.
Itt katolikus törekvései miatt hamar népszerűtlen lett. Öccse 
Károly, a későbbi IX.Károly svéd király - felkelést szított ellene és
l599-ben megfosztották a svéd koronájától. Önkényes uralkodó
lévén Lengyelországban is csak nagy nehézségek árán tudta

trónját megtartani. Az l600-as években kísérletet tett az orosz trón megszerzésére is,
de próbálkozásai kudarcot vallottak. Lelkes híve volt az ellenreformációnak, és sógorát
ILFerdinánd császárt (lásd lILlO.) támogatta Bethlen Gábor erdélyi fejedelem (lásd
11.1.) ellen. Lengyelország fővárosát Krakkóból Varsóba helyezte át. (Révai N1.19k.753
o., MNL.18Ik.902 o.)

LABDAHÁZI ESKÜ

A francia forradalom egyik első, ünnepélyes eseménye volt a
Labdaházi eskü. 1789.jÚnius 20-án a harmadik rend
tagjai által három nappal korábban megalakított
Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjait a királyi ülést előkészítő

munkálatok miatt nem engedték be az ülésterembe. A
képviselők ezt munkájuk szándékos akadályoztatásának
tekintették, ezért átvonultak a szomszédos labdaházba, ahol
Bailly elnöklete alatt, esküt tettek, hogy addig nem oszlanak

szét, amíg Franciaországnak alkotmánya nem lesz. Ezt a jelenetet Jacques Louis David
(lásd XlI.29.) egy nagyszabású festményén örökítette meg. (MNL.llk.700 o., Révai
N1.12k.400 o.)



WILLEM BARENTS *1550 KÖRÜL - +1597.JÚNIUS 20.

Németalföldi utazó, sarkkutató. 1594-ben indult el két hajóval
Amsterdamból az északkeleti sarkvidéki átjárás fel keresésére,
amelyen át Kínába reméltek eljutni. 1594.július lD-én elérte
Novaja Zemlját, amelynek nyugati és északi partja mentén a
Jég-fokig jutott. Ott a jég feltartóztatta. 1596-ban újra eljutott
a szigetcsoport északkeleti sarkáig, de a jég megint
feltartóztatta, ott kellett telelniük. 1597 tavaszán sem szabadult
ki befagyotthajójuk, ezért emberei június közepén két nyilt csó

nakon szálltak tengerre és a Lapp-földre menekültek, ahol németalföldi hajókat
találtak. Kiszabadulásukat Barents és 4 társa mindössze 1 héttel élték túl. Karlsen
norvég hajós 1871-ben Barents téli szállását még egészen jó állapotban találta, az ott
lévő eszközökkel, könyvekkel együtt. 1875-ben naplója egy részét is megtalálták.
Számos egyéb hagyatékát Hágában őrzik. Barents tiszteletére Barents-tengernek
nevezték el a Jeges-tengernek azt a részét, amely a Novaja Zemlja, a Ferenc József
föld és a Spitzbergák által határolt terület. (Révai N1.2k.607 o., MNL.3k.257 o.)

MATTHIAS ZDARSKY *1856.FEBRUÁR 25. - +1940.JÚNIUS 20.

Cseh származású osztrák sí szakember, Iilienfeldi földbirtokos. Édasapjához hasonlóan
ő is az Alpokban alkalmazható sí oktatásával foglalkozott a gazdálkodás mellett. A
családi indíttatáson túl, akkor kezdett igazán érdeklődni a sí-technika iránt, amikor
elolvasta Fridtjof.Nansen (lásd X.l0.) könyvét a grönlandi tapasztalatairól. Saját
magán tanulta meg azt a legkönnyebb módot, ahogyan 1889. telén sikerült sítalpakon
elérnie a habernreithi hegyi legelőtől Lilienfeld piacára. Azészaki sí-

tecnikát adaptálta a bizonyalan alpesi sí-terepre. Ő volt az alpesi
sísport kidolgozója, aki 1896-ban megjelent Alpesi vagy lilienfeldi
sítechnika című művében először írta le a sportágat. Ebben a
művében bemutatta a hegyes-szögben lejtő hó-falon megkövetelt
sí-technikát. Elsőként használt egyetlen botot a kormányzás és
fordulás segítésére, de ezt hamarosan két bot használatára
cserélte. A fékezésnek nevezett eljárást bemutatta egy sítalpon
oldalra fordulásnál, majd párhuzamos sítalp-helyzetben.
Továbbfejlesztette sítalp-konstrukciót és a síkötés módját. 1905
ben ő rendezte meg Lilienfeldben az első lesiklóversenyt 24
versenyző részvételével. Ezt a verseny ő maga nyerte meg. Szak

könyve 1925-ig 17 kiadást ért meg. 1916-ban sikerült egy lavinaomlást túlélnie,
amelynek során 80 különböző csonttörést és ficamot szenvedett. Az osztrák hadsereg
síoktatója volt az I.világháború idején. Az alpesi sízés atyjának tekintik. (MNL.lk.617
o., Internet: http://panlog.com/cg-bin/ ,www.alpenglow. org/ski-hitory )



ALEXANDER fORREST *1849.SZEPTEMBER 22, - +1901.JÚNIU5
20.

Ausztrál Ausztrália-utazó. Bátyjával - Sir John Forresttel - 1874-ben
a kontinens ismeretlen sivatagos belsején akartak átkelni nyugatról
keletre. A tengerpa,rti Geraldtonból indultak el a Murchison folyó
mentén, átvágtak a' Gibson-sivatagon, majd a Musgrave-hegységet
követték és sikerült eljutniuk Oodnadatta távíróállomásra, az Eyre-tó
közelében. A bátyjával tett útján kívül 1879-ben beutazta a Fitzroy
folyó vidékét az ország észak-nyugati részén. (Révai NI. 7k.699 o.,
MNL8k.174 o., Internet:htpp:jjwww.asap.unimelb.eduj... ,
Cytofperth. wa .gov.,En wi ki pedia .orgj ... ).
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Németország régi és új fővárosa. A varas a Spree folyó
árteréből kiemelkedő homokkal megmagasftott szigeteken jött
létre. Közép-Európa legnagyobb világvárosa . Városként először

1230-ban emiítik. Az őslakosok nyugati sziávok, íökénl vendek
voltak. 1359-tői volt a Hanza-szövetség tagja. János Cicero
brandenburgi herceg (*i455-+i499) székheiyét Beriinbe
helyezte, ettő! fogva a brandenburgi választófejedelmek
fővárosa. fl. XV!.században a reformáció oldalán állt, igy
befogadta a francia, svájci, csehországi és zsidó menekülteket.
Frigyes porosz hercegI aki T,Frigyes néven uíalkodott 1701-töl

713-Ig, bővitette terűleteit és lehetőséget teremtett a gazdasági és kültúráfis
fejlődéshez. üralkodása idején jött létre a jviűvészeti Akadémia és a Tudományos
Akadémia. 1813-ban francia megszáiiás aiá ke' ült. Az 1848-as nérnelorsLági
forradalmak gyujtópontja volt Beriin. A XiX.században már nehéz- és hadiipari
központá váit. A Harmadik Birodaiom idején is megőrizte fővárosi szerepkörét. A II.

ILv!!ághábortíban a bombatámadások szmte teiJesen
lerombolták a várost. fl. szovjet csapatok 1945.május
2-án fog!a!ták el. Május 8-án itt írták alá a
megadásrót és a német fegyveres erők

fegyverletételérőr szóló okmányokat. EZütán a várost
a négy szövetségesközött felosztották.
1961.auQusltus 13tól Keiet-Beriint íai váiasLlotla ei
Nyugat-Beriintői. 1989.október-novemberben Kelet
Beriinben törnegtüntetések zajlottak ie; ~rneiyei<

nagy mértékben hozzáJárultak az NDK add!g! vezeté
sének lemondásához. Németország újraegyesülését az 1990.október 3-án kelt
szabályozó szeíZödés mondta kl. nY'nván;totta Berfint, A Bundestag 1991.jÚniys
20-án nyilvánította Beriint Németország fövárosává, valamint az összes törvényhozó
és végrehajtó szerv -onnból -eriinben történő átteipüiésére hozott döntést.
Középkori építészeti emlékekben Berlin a pusztulás előtt sem bővelkedett és a
reneszánsz nyomai is ritkák a városban. Nagyobb reneszánsz építészeti emléke a



Gdjnwald vadászkastély 1542-bői, a Tegel .i<:astéíy, a Spandau -citedeíía és a KirálYI
Palota Spree-parti szárnya, m@iy 1578 után épüit. A városkép jeientősen a barokk
korban aiakui' át. Legjei ntősebb barokk épüiete ~ Charíottenburgi kastéíy í6g- -bői;
diszudvarán a Nagy Választófejedelem lovasszobr-ával, meiy Andrea Sch!üter (jásd
VIo23.) alkotása. ,fJ..z Unter den Unden diszutat, me!v ho!!and m!ntára készült, barokk
paloták szegélyezik. ,fJ.. Zeughaus, me!y 1695-1706 között épült, ma Történeti fv1úzeum,
a Brande"1burgi kapu 1788-91-ből,mel, jeIk' pc volt az övezethat~rnak, é~ a ~/ároshá-

Városháza neor nc~zán z épül te v""'amint ~ Szent Hed~'ig székesegyház. A gótika a
Mária-templom, a ferences kolostoí-templom épületén és a {'·1iklós-templom
Épftésében látható. A XIIIII.sLázad második felében épült a régi Operaház, a I{enrik
lieleeg palotája, a rr'ancia és Német Dómok. A Reiel1stag neüreneszánsz épüiete a
xrx.~zázadbój vdió. XX.~zázadj épülelei a rácJiótorony és székház, aL Oíimpiai stadion,
<'l Corbusier-ház, a Hanza-íakónegyed; a Maria Regina Martyrum emiéktempíoma; a
NemzetközI Kongresszusi Központ az .Államtanács épülete az eipusztIJit Ber!mer
Sch!oss helyén és a KöztársaságI Palota. (MŰv.L.1965.1k.217 O., MNL.1999.3k.690 O.,

Larousse 1991.1k.304 o.)
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ANN MURRAY *1945.JÚNIUS 20.

Kanadai énekesnő. Nagyon népszerű, hallgatósága igen széles
körű. Ő a első kanadai énekesnő, aki aranylemezt tudhat
magáénak. Eddig 54 millió lemezét vásárolták meg, melyből

különösen sikeres volt a 7 millió karácsonyi dalokat tartalmazó
lemez. Számtalan hazai és nemzetközi kitüntetésben részesült.
(Kanadai Lexikon)



,PO Ir~IANE L.50

HENRY OSSAWA TANNER *1859.JÚNIUS 21. - +1937.MÁJUS 26.

Amerikai festő. Az Afrikai Metodista Egyház püspökének fia.
A festészettel 1876-ban kezdett foglalkozni. A philadelphiai
Képzőművészeti Akadémián 1880-83-ban tanult Thomas
Eakins irányításával, ahol a második afro-amerikai növendék
volt. Ebben az időben egy fotostúdióban is dolgozott és
tanított. Elkészült munkáiból sikerült New-Yorkban .és
Philadelphiában is kiállítania, melynek révén pártfogókat és
sponzorokat szerzett külföldi tanulmányaihoz. Élete nagy
részét - félve a faji üldözésektől - Európában élte le. Így

l891-ben - rövid londoni tartózkodás után - Párizsban telepedett le, és a Julien
Akadémián folytatta festészeti tanulmányait. 1893-ban csak rövid időre visszatért
Amerikába. Palesztinában tett látogatása adta meg a hátterét vallásos tárgyú
képeinek. Ezek közé tartozik a Krisztus és Nícodemus, a Két tanítványa sírnál, Dániel
az oroszlánok között stb. 1896-ban már kiállított a Párizsi Szalonban, mellyel sikerült
nemzetközi tekintélyt szereznie. (Internet: http://www.answers.com/topic/
tanner , encyclopedia.farlex.com/Tanner , encarta.msn.com/encyclopedia ,

)

GIAMBATTISTA VICa * 1668 JÚNIUS 21.. - + 1744.JANUÁR 23.

Itáliai történet- és jogfilozófus. 1697-től a nápolyi egyetemen retorika professzora,
1734-től pedig a nápolyi kir~lyság hívatalos történetírója ·volt. A nápolyi egyetemen
tartott előadásaib~m·-.gondot 'forcHtott a különféle tudományok módszertanának
különválasztására. Szerinte ugyanis a politika, a jogtudomány, a művészet, a retorika
stb. területein nem az evidens elsődleges igazságokból, hanem a valószínűségi

igazságokból kell kiindulni. Véleménye szerint az a terület, ahol az ember teremtő

hatalma a legnyilvánvalóbban megjelenik, az a történelem. Az új tudomány című

művében az állam- és jogrendszerek egyetemes történetét vázolta fel. Történelmi ta
nulmányai és különösen a civilizációs ciklusokról alkotott elmélete
tették ismertté. Állította, hogy minden nép fejlődése három szakaszt
ismer: isteni vagy mítikus kort, amelynek jellemzője a teokrácia;
heroikus kort vagy az erők korát, amelyet az arisztokrácia uralma
jellemez; emberi kort, amelynek sajátossága a szabadság és az ész
uralma. Szerinte a természettől a társadalom felé haladva, egyre
érzékelhetőbbé válik az a töirvényszerűség, amelynek jegyében az
események egyszeri és megismételhetetlen jelleget vesznek fel. A
társadalmi mozgás tudatos cselekvések eredője, amelyek meggyor

sítják a dolgok alakulását a spontán terméseti folyamatokhoz képest. A jog- és
történetfilozófia terén munkássága korszakalkotó volt. Nézetei jelentős hatást
gyakoroltak a nyugati gondolkodásra. Hatása kimutatható többek között Johann
Gottfried Herder (lásd XII.18.) és Georg Wilhelm Friedrich Hegel (lásd VIII.27.)
optimista történelemfilozófiáiban, illetve Oswald Spengler (*1880-+ 1936)
kultúrfilozófiájában. (Révai NI.19.k.218 o., Larousse 1994.3k.l075 o., MNL.18k.422
o.)



NYIKOLAJ ANDREJEVICS RIMSZKIJ - KORSZAKOV *1844.MÁRCIUS
18. - +1908.JÚNIUS 21.

Orosz zeneszerző és karmester. 1856-62 között a szentpétervári tengerészeti iskolába
járt és emellett magánúton zongorázni és csellózni tanult Fjodor Kanille
zongoraművésznél. 1861-ben megismerkedett Milij Alekszejevics Balakirev zeneszerző

(*1837-+ 1910) társaságával, az "Ötök" csoportjával, s ez meghatározta művészi
fejlödését. Az l860-as évektől már komponált. l864-ben fejezte be az I., esz-moll
szimfóniát, melynek bemutatóját Balakirev vezényelte 1865-ben. Az 1870-es években
zeneelméletet tanult. Operáit az 1870-es évektől játszották Szentpétervárott és
Moszkvában. 1871-től a szentpétervári konzervatórium hangszerelés- és zeneszer

zéstanára volt. 1873-tól a Tengerészeti Zenekarok
felügyelője, 1874-től az Ingyenes Zeneiskola
igazgatója és zenekarának vezetője, valamint a
szentpétervári udvari kórus helyettes vezetője volt
Balakirev mellett 1894-ig. Többször vendégszerepelt
Nyugat-Európában. A XIX.századi orosz nemzeti
zene legnagyobb alakja. Mint az opera, balett és a
szimfónikus költemény - mint pl. a Spanyol
capriccio, a Seherezádé - kiváló mestere, és nagy

lendületet adott az orosz iskolának. Hangszerelése párját ritkító. Zenéjében
megteremtette a szláv ritmusok, a népi hagyomány és a nyugati stílusok szintézisét.
Operái: Miláda, Szadko, Mozart és Salíeri, Mese Szaltán cárról és Az aranykakas.
Összhangzattani és hangszerelési értekezések szerzője volt. Operáinak szövegkönyvét
is sok esetben maga írta. Kiemelkedő más szerzők darabjainak átdolgozása és
újrahangszerelése terén végzett önzetlen munkája is. (Larousse 1994.3k,481
o.,Brockhaus:Zenei L.1985.3k.235 o., MNL.15k.507 o.)

SZENT ALAJOS *1568.MÁRCIUS 9. - +1591.JÚNIUS 21.

Itáliai jezsuita szerzetes. Az észak-itáliai Gonzaga hercegi családból
származiott. Apja Gonzaga Ferdinánd birodalmi herceg, anyja
Santena Márta, Izabella királynő udvarhölgye volt. Apja katonai
pályára szánta, Firenzébe küldte olaszt és latint tanulni. 14 éves
korától kezdve szigorú aszkéta életet élt, jezsuita akart lenni. Bár

~ apja élvekig tiltotta, végül 1585-ben belépett a római novíciátusba.
ahol 1587-ben tett fogadalmat. Odaadó betegápolási tevékenysége
közben kapott pestis-fertőzésbe belehalt. 1621-ben XV.Gergely pápa
(1621-1623) boldoggá, 1726-ban pedig XIII.Benedek pápa (1724
1730) szentté avatta. A tanuló ifjúság védőszentje. (Larousse
1991.1k.59 o., Révai Nl.1k.266 o., MNL.lk.390 o.)



ALEXANDROSZ NAGY SÁNDOR *I.E. 356.JÚNIUS 21. - +I.E.
323.június.!3.

Makedónia királya 336-tól 323-ig. II.Philippos király és Olympias fia.
Aristoteles a nevelője és Achilles az eszményképe volt. Meggyilkolt
apját követte a trónon. A fiatal király trónra kerülését követően apja
által meghódított országok, megkísérelték lerázni a makedón igát.
Sándor azonban egyaDunához vezetett hadjárattal és a görög
városállamokkal szembeni gyors beavatkozással megerősítette a
makedón hatalmat a Balkán-félszigeten. Az Le.334 elején kezdődött

az a lovashadjhárat, mely később forgószélként söpört végig a
Keleten. A fiatal király átkelt a Hellészpontoszon - a Dardanellákon.

IILDareiosz hatalmas fölényben lévő perzsa serege a kis határfolyó, a Granikosz
partjainál várta a makedónokat. Megkezdődött az ütközet, amelyben Sándor az első

ázsiai győzelmét aratta Le. 334 tavaszán. Egy éwel később, miután meghódította
Phrügiát, Lüdiát és Ioniát, átkelt Kilikia hegyein és súlyos csapást mért a perzsákra
Isszosznál Le. 333 tavaszán. Dareisoz elmenekült. Ezt követően a szíriai partvidéket
foglalta el. Két hónapi ostrom után bevette Türoszt, majd Gézát és behatolt
Egyiptomba, melyet kardcsapás nélkül foglalt el. A perzsa iga alatt nyögő Egyiptom
felszabadulásként fogadta Sándort. Itt alkalmazta Sándor először a leigázott népekkel

szembeni politikáját, miszerint
nem győztes hadvezérként,
hanem törvényes uralkodóként, a
fáraók utódaként lépett fel.
Megalapította Alexandriát,
megszervezte a királyság
közigazgatását és kormányzását,
alkalmazkodott a fáraók
teokratikus hagyományaihoz. Le.
331 tavaszán elhagyta Egyipto

mot és átkelt az Eufráteszen, majd a Tigrisen, amelyen túl Dareiosz az összes
csapatait összevonta. Le.331 októberében Gaugamela és Arbéla között zajlott le a
döntő ütközet. Sándor bevonult Babilonba és Ázsia királyának kiáltotta ki magát.
Le.331 novemberétől Le.330 tavaszáig meghódította Susát, Perszepoliszt,
Paszargadait és Ekbatanát, ahova Dareiosz maradék seregével menekült. Sándor a
Kaszpi-tenger partján érte utól, ahol egyik szatrapája meggyilkoita Dareioszt. Le.330
tól Le. 327-ig rendet teremtett a Perzsa Birodalom keleti határvidkének egyes részein.
Le.327-ben indította meg hadjáratát az Induson túlra. Miután győzelmet aratott
Pórosz király és elefántjai fölött, Pandzsáb urává vált Le.326 nyarán. Kimerült
hadserege nem volt hajlandó tovább folytatni az utat a Gangeszig, igy Le.326 végén
megkezdődött szárazföldön és tengeren a fáradságos visszavonulás. A flotta
parancsnoka Nearkhosz volt. Sándor visszatért Perzsiába.Le. 324 februárban Susában
Sándor a görögök és ázsiaiak egyesítésével újjászervezte birodalmát és hadseregét és
megkövetelte, hogy istennek kijáró tiszteleadásban részesítsék.Le. 323 júniusában
Nagy Sándor Babilonban meghalt egy maláriás rohamban. Bebalzsamozott holttestét
ptolemaiosz Le. 321-ben vitette nagy pompával Alexandriába és Memphisben temette
el. Később Alexandriában nagy templomot építettek és ott helyezték el koporsóját.
Birodalma, melyet csak az ő erős egyénisége tartott össze, nem élte túl. Ugyanis
Sándor halála után heves küzdelem fejlődött ki a nagyravágyó vezérei között, akik
Sándor családját kiirtották, a birodalmat pedig darabokra szakították.(Larousse
1994.3k.25 o., Révai N1.16k.528 0.,MNL.1k.467 o.)



THEOBALD WOLFE TONE *1763. - +1798.

Ír hazafi. A francia forradalom
hatására felerősödött az ír nemzeti
mozgalom. 1791-ben Egyesült Írek
Társasága néven forradalmi szervezett
alakult. 1798.januárban Írországban
függetlenségi felkelés robban ki az
angolok ellen. A felkelés vezére Theo

bald Wolfe Tone volt.. 1798.június 21-én a várt francia támogatás elmaradása
miatt, az angol gyarmatosítók vérbe fojtották az Ír Köztársaság felkelését, majd
bekebelezték Irországot és 1801.január l-től Nagy-Britannia új hívatalos elnevezése
Nagy-Britannia és Írország Egyesült Királyság lett. (Ormos M. :Világtörténet
1988.2k.14-15 o., Nközi Alman.1960,418 o.)

LAUPENI GYŐZELEM

Laupen, egy svájci Laupen nevű járás székhelye volt, sziklán
épült régi várkastéllyal, Bern kantonban. A várkastély volt a
színhelye 133g.jÚnius 21-én Svájc függetlenségéért
folytatott harcnak, amely Rudolf Erlach vezetése alatt álló
berniek és a velük szembenálló freiburgi és burgundiai
nemességet képviselő harcosok között lezajlott. A csatának
Rudolf Erlach vezette berniek lettek a győztesei. (Révai
N1.12k.540 o.)

INIGO JONES *1573.JÚUUS 15. - +1652.JÚNIUS 21.

INIGO JO 'ES 1513-1652

Angol épitész, festő, rajzoló. Első

munkái színházi díszlettervek
voltak. 1613-14-ben Rómában és
Velencében tett utazásai során
tanulmányozta az antik emlékeket,
a késő reneszánsz tematikus
mestereit. Ott került életre szólóan

3P Andrea Palladio olasz építész (lásd
ST PAUL'S COVENT OARDEN

XI.30.) hatása alá. Hazájába
visszatérve meghonosította Palla

dio stílusát és klasszikus gondolkodásmódját. 1615-től az angol királyi udvar
építészeti főfelügyelője lett. Több templomot, palotát és számos vidéki kúriát
épített. Fő műve greenwichi Qeen's House és a Banquetíng Hall, mely a királyi
kastély részeként maradt meg a Whitehallban. Városépítési tevékenységéhez
kapcsolódik többek között a londoni Coven Garden egykorú kiképzése. 1634-35-ben
ő vezette a Szent Pál katedrális felújítási munkáit is. Nemesen egyszerű stílusa
hosszú ideig mintaképül szolgált az angol építészetben. (Műv.L.1966.2k.519 o.,
Larousse 1992.2k.291 o., 03., MNL.l0k.326 o.)

.
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JOAQUIM MARIA MACHADO DE ASSIS *1839.JÚNIUS 21. 
+1908.5ZEPTEMBER 29.

Brazil költő, prózaíró. Szegény mesztic család gyermeke, aki
csak a legalsó osztályokat tudta elvégezni és önképzéssel
pótolta iskolai tanulmányainak hiányát. Nyomdai inasként a kor
összes jelentős írójáva I megismerkedett és hamar felfigyeltek
tehetségére. Első Lepkebábok című verseskötete 25 éves
korában - 1864-ben - jelent meg. De igazi sikert már az 1812
ben megjelent Birás Cubas halála utáni emlékezése i címü
regényével aratta. Szigorú műgond és rezignált életbölcselet
egységét teremtik meg ma már klasszikus szonettjei.
Legmaradandóbb alkotásai prózai munkái. Realista regénye az

19DD-ban megjelent Mogorva úr. Az újságok tárcarovatában folytatásokban
megjelentetett regényei Dickens (lásd 11.7.) hatásáról tanuskodnak. Ezekben a
regényekben elsősorban a férfi-nő kapcsolatáról írt. Elmélyült és pontos
lélekelemzése, a tudatalatti és az emlékezés folyamatainak fölvillantása révén kivált
kora realista írói közül. Döntő szerepe volt a Brazil Irodalmi Akadémia
létrehozásában és annak első elnöke volt 1896-ban. (Larousse 1992.2k.748 o.,
Világir.KisencikI.1976.2k.8 o., MNL.2k.469 o.)

SEBASTIANI DEL PIOMBO *1485. - +1547.JÚNIUS 21.

Olasz festő. Erederti neve Sebastiano Luciani. Bellini, (lásd
XL29.) később Giorgione (lásd XII.28.) tanítványa.
Agostino Chigi pápai bankár és művészetpártoló

meghívására 1511. tavaszán Rómába utazott, ahol a Villa
Farnesina freskóin Ovidius Metamorphosesének jeleneteit
ábrázolta. Már korai képein megmutatkozott az
összefogásra, monumetalitásra, a nagy színfoltokban
drámai komponálásra való hajlama. A római évek elejéről

való az Adonis halála, a költői hangulatú Férfiképmás. Ké
sőbb Michelangelo (lásd IIL6.) szűk baráti köréhez tartozott, akinek befolyására
1517. körül készültek a Piéta és a Keresztvivő Krisztus címü képei. Róma után
Orvietoban, majd Montavában dolgozott. Eljutott Velencébe is, ahol felújította
barátságát Tizianoval (lásd VIII.27.) és Pietro Aretinoval (*1492-+1556). 1531-ben
tért vissza Rómába és VILKeiemen pápa (1523-1534) pecsétörzői méltósággal
tüntette ki. (Innen a piombo, azaz pecsét.) Az arisztokrácia kedvelt festője volt.
Öregkori képein hideg, idealizált és stilizált klasszicizmus uralkodik.
(Müv.L.1967.3k.768 o., MNL.15k.9D8 o.)



NEW HAMPSHIRE SZÖVETSÉGI ÁLLAM

Az USA északkeleti részén heyezkedik el, nyugaton Connecticut folyó,
északon Kanada, keleten Maine szövetségi állam és az Atlanti Óceán,
délen Massechusetts szövetségi állam határolja. Fővárosa Concord,
területe 24.032 km 2 , lakosainak száma 1,201.200 fő. Területén az
európai bevándorlás előtt abnaki indiánok éltek. 1623-ban jelentek
meg partvidékén a fehér halászok. 1679-ben önálló koronagyarmat
lett, az USA-t alapító 13 gyarmat egyike volt. 1788.június 21-én

june2.1,l7S8 kilencedikként ratifikálta az USA alkotmányát. (Magy.NI.13k.755 o.)
Hampshire

MOHAMMED ALI * 1872.JÚNIUS 21. - +

Perzsa sah. Atyja Muzaffer-eddin (ur.1896-1907) halála után 
1907.január 8-án -, mint legidősebb fiú, követte atyját az
uralkodásban. Az alkotmány megtartására tett ígéretét nagyon hamar
megszegte. Már 1908.januárban összeütközésbe került a
parlamenttel, ezért 1908.februárjában az alkotmány hívei sikertelen
bombamerényetet követtek el ellene. Ezért több ellenzéki képviselő

kiadatását követelte a nemzetgyűléstől. Miután a nemzetgyűlés

követelését megtagadta, 1908.június 28-án tűzérekkel bombáztatta a
parlament épületét és a nemzetgyűést szétverte. Ugyanilyen erőszak

kal járt el szülővárosában Tebriszben, ahol a nacionalista mozgalom fészke volt. 1908.
végén a perzsa előkelő osztáy tagjaiból kicsikart nyilatkozatokkal el akarta törölni az
alkotmányt, mire felkelés tört ki, legyőzték a sah csapatait és 1909.július16.-án
bevonultak Teheránba. Mohammed Alit lemondásra kényszerítették fia - Ahmed Sah 
javára. Mohammed Ali 1909 októberében hagyta el Perzsiát és Oroszországban élt 
kegydíjakból - haláláig. (Révai N1.13k.831 o.)

BENAZIR BHUTTO *1953.JÚNIUS 21.-

Pakisztáni politikus. Zulfikar Ali Bhutto pakisztáni
miniszterelnök (*1928-+1979) leánya. Amerikában és
Nagy-Britanniában történelmet és politikai tudományokat
tanult. 1977-es hazatérése után a Pakisztáni Néppárt
elnökeként küzdött - többnyire házi őrizetben - Muhammad
Ziaul Hakk pakisztáni elnök (1977-1988) - uralma ellen.
1984-től száműzetésben élt Londonban. 1986-ban,
hazatérve a száműzetésből folytatta apja ellenzéki,
demokratizálási törekvéseit. Ziaul Hakk halála után a Pa

kisztáni Néppárt elnökeként a választásokat megnyerte, így 1988 december 4-én
miniszterelnökké nevezték ki. Ő az első nő egy iszlám kormány élén. 1990-ben
megbuktatták, hatalmi visszaéléssel és korrupcióval vádolták. 1993.októberi választási
győzelme után ismét miniszterelnök lett. 1996-ban újra korrupció vádjávalleváltották,
Angliában, illetve az USAban élt. 1999-ben távollétében elítélték, mely ellen
fellebbezett. 2001-ben újra tárgyalták az ügyét, de egy svájci bíróság 2003-ban
pénzmosásban bűnösnek találta. A 2üÜ2-es választáson már nem indulhatott. (A
XX.Század Kr., Larousse 1191.1k.322 o., MNL.3kj.799 o., 19k.140 o.)



JOHN FISHER *1459 KÖRÜL - +1535.JÚNIUS 22.

Rochesteri püspök. 1497-től VII.Henrik francia király (ur.1485
1509) anyjának, Lady Margaret Beaufortnak gyóntatója volt, az Ő

tanácsára alapította a királyné a cambridge-i Christ's College-ot és
aSaint John's College-ot. 1501-ben a camridge-i egyetem
kancellárja volt, 1504-ben lett Rochester püspöke. A humanizmus
és az egyházi reformok barátja, de a német hitújítással nem értett
egyet. Irásbell állásfoglalásai alapján az angol katolicizmus egyik
fő védelmezője volt. Aragóniai Katalín angol királynőnek (*1485
+1536) gyóntatója és VII1.Henrik francia király (lásd 1.28.) ellen
megindított válóperében tanácsadója volt. Ellenezte VII1.Henrik
válását, valamint a Rómától függetl~n anglikán egyház létrehozá

sát. A király Mórusz Tamással (lásd 11.7.) együtt 1534-ben a Towerba záratta. III.Pál
pápa (1534-1549) 1535-ben kinevezte bíbornoknak, de miután nem ismerte el a
királyt az egyház fejének, felségsértés címén, a király lefejeztette. 1886.december 20
án. az egyház az angol vértanúk sorába iktatta és boldoggá avatta. 1935-ben szentté
avatták. (Révai NI. 7.547 o., MNL.8k.55 o.)

PAUL CHARLES MORPHY *1837.JÚNIUS 22. - +1884.JÚUUS 11.

A

A ft

Amerikai ügyvéd, sakkozó. Már 10 éves
korában kiváló sakkjátékos volt és a
híres Lőwenthal János Jakab magyar
sakkozót (*1810-+1876) New
Orleansban legyőzte. A New-York-i
1857-es sakkversenyen az első díjat
szerezte meg. Egy év múlva 1858-59
ben Londonban és Párizsban a
leghíresebb sakkozókkal került össze és
köztük sikerült Harrwitzet és Karl Ernst

Anderssen német sakkozót (*1818-+1879) legyőznie. 1867-ben
visszavonult a szellemi sporttól és New-Orleansban ügyvédként
dolgozott. (Révai NI.14kAO o., MNL.13k.305 o.)

FINLANCIA ss

PÁRIZSI ÉLYSÉE - PALOTA

A francia köztársasági elnök palotája. 1718-ban C Mollet
műépítő Evreux grófja számára építette. Valamikor Madame de
Pompadur franxcia udvarhölgy (*1721-+1764) - XV.Lajos
francia király (lásd 11.15.) szeretője - majd unokája, XVLLajos
(ur.1774-1792), Caroline Bonaparte francia hercegnő (*1782
+1839), is lakott itt és fényes ünnepségeket rendezett. A
francia forradalom idején 1792-ben nyomda működött a
palotában. 1803-tól 1808-ig Joachim Murat Franciaország mar

sallja és Bonaparte Napoleon szárnysegéde (*1767-+1815) vette igénybe, majd
átengedte I.Bonaparte Napoleonnak (lásd v.5.). Napoleon 1815.június 22-én a
palota falai között végleg lemondott. Később Berry herceg (lásd 1.24.) birtokába került
1867-ben a palota vendége volt Ferencz József is a párizsi világkiállítás alkalmával.
1871 óta a mindenkori köztársasági elnök rezidenciája. (Révai NI.6kA42 o.,
MNL.7k.271 o.)



GIUSEPPE MAZZINI *180S.JÚNIUS 22. - +1872.MÁRCIUS 10.

Olasz ügyvéd, politikus és hazafi. Jogi tanulmányait 1827-ben fejezte
be, majd mint ügyvéd működött Genovában és egymás után két
radikális lapját tiltották be. Csatlakozott a karbonári mozgalomhoz, az
egységes Olaszország létrehozásáért küzdő hazafiak vezetője volt,
amiért 1830-ban 3 hónapra bebörtönözték. Szabadulása után
Franciaországba emigrált, ahol megalakította az Ifjú Olaszország titkos
köztársasági szervezetét, a Risorgimento fő mozgató erejét. Fő

célkitűzése az egységes és független Itália megteremtése volt. 1831
ben nyilt levélben felszólította Károly Albert szárd királyt (ur.1831
1849), hogy álljon a nemzeti mozgalom élére, űzze ki az osztrákokat
Itáliából, és adjon alkotmányt népének. 1833-ban felkelést készített

elő a Szárd Királyságban, de a hatóságok a szervezkedést felszámolták. 12 vezetőt

kivégeztek, Mazzinit - távollétében - halálra ítélték. 1834-ben sikertelen volt az a
kísérlete, hogy önkéntesek élén Svájcból vonuljon be Piemontba. 1834-ben Bernben
megalapította az Ifjú Európa nevű nemzetközi mozgalmat. 1837-től Londonban élt. Az
1848-as forradalom lehetővé tette számára, hogy az Ifjú Olaszországot, Országos
Itáliai Szövetséggé alakítsa át. 1849.március S-én Rómában - ahonnan a pápa a for

radalom elöl távozott - a
triumvirátus egyik tagjaként 
Carlo Armellini és Aurelio Saffi
mellett - a Római Köztársaság
élére állt. Megszüntette a
halálbüntetést, a
szegényparasztokna k földet
osztott a szerzetesrendek
birtokaiból, szociális reformo

kat vezetett be. A francia beavatkozás eredményeként, a Köztársaság megdöntése
után - 1849. Júliusban - IX.Pius pápa (1846-1878) visszatért Rómába és Mazzini
Svájcba menekült. 18S0-től ismét Angliában élt. Ettől kezdve csak kisebb akciókat
tudott végrehajtani. A CamiIlo Benso di Cavour itáliai politikus (*1810-+ 1861)-féle
elképzelésekkel - a felülről való egyesítéssel - nem értett egyet, mégis - közvetve 
jelentős szerepet játszott az olasz egység megvalósításában. Részt vett 1860-ban
Guiseppe Garibaldi (lásd VI.2.) győztes szicíliai hadjáratának megszervezésében.
Amikor az olasz kormány Garibaldit Aspromonte mellett elfogatta, nyíltan szakított az
olasz királysággal és 1867-ben nem fogadta el az olasz képviselővé történt
megválasztását. Ezt követően többnyire külföldön élt, 1868-ban költözött Luganóba,
csak halála előtt néhány héttel tért vissza Písába. 1870-ben egy szicíliai republikánus
felkelés támogatására indult, de útközben letartóztatták és néhány hónapot börtönben
töltött. Halála után nemzeti hőssé nyílvánították, Genovában és Rómában szobrot
emeltek emlékének. Mazzini az ábrándos, makacs, az eszközökben nem válogatós
forradalmárok legjellegzetesebb képviselője volt és állandó réme az abszolut
kormányoknak. (Révai NI.13k.S17 o.,Larousse 1992.2k.84S o., MNL.12k.829 o.)

JUDY GARLAND *1922.JÚNIUS 10. - +1969.JÚNIUS 22.

Amerikai színésznő. Eredeti neve Frances Ethel Gumm volt. 1934-ben - 12 évesen 
szerepelt első alkalommal filmben. 1935-ben a Metro-Goldwyn-Mayer - amerikai
filmgyártó csoport - alkalmazta Clark Gable amerikai színész (*1901-+1960)
születésnapjára, hogy dallal köszöntse az ünnepeltet. Később ezt a dalt - 1938-ban 
a Brodway Me/ody című filmben is elénekelte. Kisebb szerepek után, 1939-ben az Óz,
a csodák csodája című film főszereplőjeként,mint Dorothy vált sztárrá. A Szivárvá-



nyon át című dalával világsikert aratott és tiszteletbeli Oscar-díjat kapott. Énekhangja,
tánctudása révén kitűnő partnere lett egy másik tinédzser-színésznek Micky Rooney
nak. 1945-ben ment férjhez a Metro-Golwyn-Mayer igazgatójához Vicente MineIIihez.
Laánya - Liza MineIIi - 1946-ban született. 1960-as években már csak prózai
szerepeket játszott. Munkája nagyon igénybevette, kábítószerhez nyúlt és hivatalos
jelentés szerint egy akaratlanul bevett nagyadag kábítószer okozta a halálát. Nagy
sikerű filmje volt többek között 1945-ben Az óra, 1954-ben a Csillag született és
1961-ben az Itélet Nürnbergben. (MNL.8k.488 o., Kanadai L.)
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DARIUS MILHAUD *1892.SZEPTEMBER 4. - +1974.JÚNIUS 22.

Francia zeneszerző. A párizsi Conservatoire-on André Gédalge
(*1856-+1926), Paul Dukas (*1865-+1935), Charales-Marie Widor
(*1844-+ 1937) és Vincent d'lndy (lásd XII.2.) tanítványa volt. Első

kompozíciói 1912-ben születtek, melyek Claude Achille Debussy
(*1862-+ 1918) hatását mutatják. 1917-ben diplomáciai szolgálatban
Brazíliába utazott, és lehetősége volt tanulmányozni a latin-amerikai
népzenét és a dzsesszt. Hazatérve 1919-ben részt vett a Hatok
zeneszerzői csoportjának a létrehozásában. Ekkor született az Ökör a
tetőn című balettje. 194D-ben az USA-ba emigrált, ahol 1947-ig a
kaliforniai, oaklandi Mills College tanára volt. A lI.világháború után
visszatért Párizsba és 1947-től a párizsi Conservatoire-on tanított.

Élete utolsó éveit Svájcban töltötte. Rendkívül termékeny alkotó volt, műveiben a
zenei megoldások míves bonyolultsága, a kifejezés örömteljes naivitásával párosult, a
politonális modern technikát és a hagyományos stílust egyaránt gyakorolta. A zene
alapelemének a dallamot tartotta. 12 szimfónia, operák, ba lettek, vokális művek

alkotója volt. (Brockhaus:Zenei L.1984.2k.539 o., Larousse 1992.2k.929 o.,
MNL.13k.145 o.)

CARL WILHELM VON HUMBOLDT *1767.JÚNIUS 22. 
+1835.ÁPRILIS 8.

Porosz nyelvész és államférfi. Alexander von
Humboldt (lásd V.6.) bátyja. Jogot tanult Odera-
Frankfurtban és Göttingenben, közben
Immanuel Kant (lásd 11.12.) műveivel

foglalkozott. Utazásai során megismerkedett a
német szellemi élet kiválóságaival és
nyelvtudományi tevékenységét készítette elő.

Részt vett a francia forradalmi nemzetgyűlés

ülésein, majd a jénai egyetem magántanára lett
és kapcsolatba került Johann Wolfgang Goethe

vei (lásd 111.22.), Friedrich Scxhillerrel ((lásd V.9.), August Wilhelm (*1767-+1845) és
Friedrich Schlegellel (1772-+ 1829). Ennek hatására szembefordult a felvilágosult
abszolutizmussal, és megfogalmazta egyik, a XIX.század gondolkodásában később is
nagy hatású alapgondolatát: "Az ember igazi célja az, hogy .....erőit a lehető

legmagasabb szintű és a legarányosabb egésszé mívelje". Nagykövet volt Rómában,
Bécsben, Londonban. Ragyogó politikai pályafutásával egy időben az irodalmat, a
nyelvésztetet és az antropológiát tanulmányozta. Megalapította 181D-ben a berlini
egyetemet, amelynek első rektora volt. Később liberális eszméi miatt visszavonult a
politikai életből. Több idegen nyelv - szanszkrit, kínai, baszk, magyar, burmai, wa,
japán, sémi - tanulmányozásával az összehasonlító nyelvészeten túllépő, általános
antropológiát kívánt teremteni. Elmélete szerint minden nyelvnek meg van a saját
világnézete. Mésrészt a nyelv velünk született tulajdonságunk, szellemünk sajátja.
Utolsó befejezetlenül maradt művének Bevezetés című fejezete önálló értekezés az
emberi nyelvek szerkezetéről, a nyelvek különbözőségéről, a gondolkodás és a nyelv
kapcsolatáról. Hatása, mely életében jelentős volt, halála után elenyészett és a
XX.századi nyelvészeti gondolkodásra csak marginálisan hatott. Esztétikai
értekezésein kívül görög műfordításokkal is foglalkozott. Nyelv-filozófiai műveket is
adott ki. (Révai N1.1Dk.372 o.,Larousse 1992.2k.157 o., MNL.9k.688 o.)



JOHN BRACKEN *1883.JÚNIUS 22. - +1969.MÁRCIUS 18.

Kanadai agronómus, politikus. A guelphi Agrártudományi
Egyetemen szerzett agronómus-diplomát. 1906-tól 1920-ig a
saskatchewani egyetem állattudományi karának
professzoraként dolgozott, majd a manitobai Agrártudományi
Egyetem vezetője lett. Kutató-tudósként szerzett hírnevet.
Kutatásainak eredményeit 1920-ban publikálta a Nyugat
Kanadai terményekről, majd 1921-ben A csapadékszegény
területeken nedvesség konzerválással történő gazdálkodás című

könyveiben. 1922-től 1942-ig a manitobai tartomány kormá
nyában különböző szakterületű tárcák élén, majd a tartomány miniszterelnökeként
dolgozott. Húsz éves miniszterelnöksége alatt elsősorban az agrár érdekeket tartotta
szem előtt, annak ellenére, hogya szervezett munkásság erős nyomás alatt élt. 1942
ben a Konzervatív Párt vezetője lett és a munkájában 1948-ig a Parlament
Alsóházának konzervatívellenzékét vezette. A politikától 1949-ben végleg
visszavonult. (Internet: http://en.wikipedia.org/wikijJohn Bracken,
www.timelinks.merlin.mb.cajreferencj , answers.comjtgopic.. )

GEORGE VANCOUVER *1757.JÚNIUS 22. - +1798.MÁJUS 12.

Brit felfedező.Nagyon fiatalon - 15 éves
korában - részt vett James Cook (lásd
II.14.) második, 1772.július 12-én induló
felfedező útján, mely 1775-ig tartott a
Resolution nevű hajóval. Cook harmadik
útján is részt vett 1776-80 között, a
Discovery nevű hajón teljesített szolgálatot.
Ezt követően Angliában egy csatorna
őrjáratot végző hajón dolgozott. 1791-ben
az Északnyugati átjáró keresésére küldték.
Megkedrülte a Jóreménység-fokot,
Ausztrália, Tahiti és Hawai érintésével
1792.áprilisában érte el Észak-Amerika
nyugati partját San Franciscotól északra. Az
56. szélességi körig bejárta és feltérképezte
a partvidéket, a később róla elnevezett 
Vancouver - szigettel együtt. 1794-ben a
Földet körülhajózva tért vissza Angliába. A
partvidék feltárásával megkönnyítette, hogy
Nagy-Britannia vehesse azt a későbbiekben

birtokba. Útjáról visszatérve, - néhány év
után - a Királyi Tengerészet kapitánya,
Anglia egyik legnagyobb felfedezője, nagyon
fiatalon és mindenkitől elfeledve halt meg.
(MNL.18k.178 o., Internet:http://en.
wikipedia.orgjwikij )



EDVARD ARMAS JARNEFELT *1869.AUGUSZTUS 14. 
+1958.JÚNIUS 23.

Finn karmester és zeneszerző. A helsinki Zenei Intézetben
M.Wegelius és Ferruccio Benvenutó Busconi (lásd VII.27.), Berlinben
A.Backer, Párizsban Jules Massenet (lásd VIII.13.) tanítványa volt.
1905-32 között a stockholmi opera karmestere, - miközben 1911-től

udvari karmester is - 1932-36 között pedig a helsinki opera
karmestere volt. Zenekari műveket, szimfónikus költeményt,
zongoradarabokat, kantátákat és dalokat komponált.
Szerzeményeiben a romantika stílusát ötvözte a jellegzetesen finn
népzenei elemekkel. (Brockhaus: Zenei L.1984.2k.236 o., NL.l0k.1215
o.)

FANNY ELSSLER *1810.JÚNIUS 23. - +1884.NOVEMBER 27.

Osztrák táncosnő. A romantikus táncművészet egyik legnagyobb
egyénisége. F.Horschelt tanítványa volt a Theater an der Wiennél.
1818-tól a Karntnertor Theater tagjaként jelentős sikereket aratott.
1822-ben vonta magára a figyelmet a Pálfy-féle színházban
Bécsben. 1832-ben Berlinben, 1833-34-ben Londonban, és
Párizsban is meghódította a közönséget. 1840-ben amerikai turnéra
indult, 1842-től ismét Európa színpadain táncolt. 1848-S0-ben
Oroszországban vendégszerepelt. l8S1-ben lépett fel utoljára.
Ezután Hamburgban és Bécsben élt. A kor híres balerínái közül
elsősorban temperamentumával és drámai tehetségével hatott.
Bejárta az egész világot. Legnagyobb sikereit különféle
karaktertáncok előadásával aratta. Turnéin nővére, Theresa volt a

partnere, aki a kor követelményei szerint férfiszerepeket táncolt. (Révai N1.6k.431 o.,
Larousse 1991.1k.714 o., MNL.7k.264 o.)

WILLIAM PIERCE ROGERS *1913.JÚNIUS 23. -

Amerikai ügyvéd, politikus. A Republikánus párt aktív tagja. 1969-től

külügyminiszter. Bírálta Richard Milhous Nixon elnök (1969-1974)
politikáját a vietnámi háború kapcsán és ellenezte a kambodzsai
beavatkozást is. Az arab-izraeli konfliktus elsímításán tevékenykedett.
Nixon elnök 1973.augusztus 22-én bejelentette, hogy Rogers
külügyminiszter szeptember 3-i hatállyal beadta lemondását. Utóda
Henry Alfred Kissinger (*1923). (Ormos M.:Világtörténet 1988.3k.126
o., Kanadai L.)



ANTARKTISZ EGYEZMÉNY

Az Antarktisz területének békés felhasználását biztosító
megállapodás az Antarktisz Egyezmény. Az egyezmény, vagy
szerződés kimondja, hogy az Antarktiszon tilos katonai
támaszpontokat és erődítményeket létesíteni, hadgyakorlatokat
folytatni és bármilyen fegyver-kisérletet, nukleáris robbantásokat
végezni, valamint radioaktív tartalmú hulladékot elhelyezni. Ezt az
egyezményt 1959.december l-én írta alá Argentína, Ausztrália,
Belgium, Chíre, a Dél-Afrikai Köztársaság f Franciaország, Japán,
Nagy-Britannia, Norvégia, Szovjetunió, Uj-Zéland és az USA.
1961.iÚnius 23-án lépett az Egyezmény hatályba és 30 évre
szól. 1990-ig további 27 állam csatlakozott az egyezményhez, köz

tük Magyarország 1984-ben Az egyezményt aláíró országok képviselői évente
tanácskozást tartanak. Az egyezmény 1991-ben lejárt, eddig nem újították meg. 16
állam létesített álélandó kutatóállomást az Antaktiszoin. (Új Magy.L.1972.7k.26
o.,MTI. Nytsz.0220/91., MNL.2k.123 o.)

ANDREAS SCHLÜTER *1660 KÖRÜL - +1714.JÚNIUS 23.

Német építész és szobrász. Korai művei közé tartoznak a Szent János-kápolna
homlokzatának girland-faragványai 1676-81. közötti időkből. Az 1680-as évek elejétől

a lengyel királyi udvar számára dolgozott Varsóban. Ekkor készültek a wilanówi királyi
palota és a varsói Krasinski-palota egyes szobor- és reliefdíszei. 1694-ben meghívást
kapott Berlinbe és 1702-1704-ben a berlini képzőművészeti akadémia igazgatója volt.
Első berlini alkotásaiban már érett művészként jelentkezett. III.Frigyes brandenburgi
választófejedelemtől (ur.1688-1701) kapott megbízást berlini Fegyvertár épületének
udvari homlokzatát díszítő reliefeket elkészítésére, mely legyőzött harcosokat és rab

szolgákat ábrázol, kifejező drámai erővel. Egyik fő műve Frigyes
Vilmos, a brandenburgi Nagy Választófejedelem (ur. 1640-1688)

szobra , mely az első szabadban felállított
lovasszobor volt Németországban. 1704-ben
I.Frigyes porosz király (ur.1701-1713)
megbízta a berlini Királyi Palota építésének
folytatásával. 170S-ben készítette el Sophie
Charlotte királynő síremlékét. II. Frigyes
hessen-homburgi tartománygrófot ábrázoló
mellszonbra a német barokk szobrászat je

lentős alkotása. Utolsó porosz földön készült építészeti alkotása a Kamecke-ház 1711
12-ben. 1713-ban I.Nagy Péter orosz cár (ur.1682-172S) meghívására
Szentpétervárra utazott. Főként a cári építkezések szakmai felügyeletét látta el, de
feltehetően részt vett a Nyári Palota építésében is. Az észak-német barokk szobrászat
vezető mestere volt. (Műv.L.1968.4k.239 o., MNL.1Sk.870 o.)



KARL PAVLOVICS BRÜLOV *1799.DECEMBER 12.
+1852.JÚNIUS 23.

Orosz festő. 1809-től szülővárosának - szentpétervárnak - művészeti akadémiáján,
majd Rómában tanult. Ott dolgozott 1835-ig. Portrékat és zsánerképeket festett és a
császári udvar megbízásából Giovanni Santi Raffaello (lásd IV.6.) athéni iskoláját
másolta. Óriási sikert aratott az 1830-33-ban készült Pompei pusztulását ábrázoló
nagy képével. E klasszikus téma drámai előadásmódja, a fények és árnyékok gazdag
használata eltávolította a születésének idején még uralkodó neoklasszicizmustól. A
képen a romanticizmus legjellegzetesebb példái találhatók E kép elkészülte után
visszatért Oroszországba, ahol örömmel fogadták. 1836-1848. között tanított az
Akadémián és emellett folytatta saját művészi munkáját. Mint portréfestő is igen
sikeres volt. Portréin tükröződik neoklasszicista egyszerűség és a romantika
ötvözete és realisztikus hajlama. Későbbi művei közül kiemelkedik Inez de Castro
meggyilkolása és Pskow ostroma című képe. Pályafutását összegezve az első

nemzetközi hírű orosz festővé vált. (Révai N1.4k.4 o. Intemet:http://www.britannica.
com/Ebchecked/topic , russianpaintings.net/doc )
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JOHANN-HEINRICH DRAKE *180S.JÚNIUS 23. - +1882.ÁPRILIS 6.

Német szobrász. Christian Daniel Rauch (*1777
+1857) tanítványa. Az 1836-os itáliai útja a
klasszicista hagyományt erősítette művészetében.

Hazájában korán népszerűségre tett szert, számos
megbízással látták el. Jelentős kortársairól
portrészobrokat készített. Ismertebb művei: Goethe

O és Schiller portrészobrok, III. Frigyes Vilmos szobrfa
az Állatkertben, Harcost megkoszorúzó Viktória
szoborcswoport a Schlossbnrücken-en, Moser Justus

szobra és I. Vilmos porosz király lovasszobra a Rajna hídján, Köln mellett stb.
(MNI.6k.779 o., Révai N1.5k.733 o.)

I.ROBERT BRUCE *1274. - +1329.

Skócia királya 1306-1329-ig. Normann eredetű skót család a
Bruce-család, amely a Hódító Vilmos (lásd IX.9.) kíséretéhez
tartozó Robert de Bucetól ered 1094-ből. Ennek a családnak
egyik tagja I.Robert néven Skócia trónjára került 1306-ban. A
II.Edward angol király (ur.1307-1327) vezette angol

i:).~~~~~:J csapatokat 1314.iúnius 23-24-én legyőzte a bannockburni
..J I csatában. A skótok megsemmisítő vereséget mértek az

. angolokra, sok angol nemest megöltek vagy elfogtak. A győze

lemmel I.Robert nemzeti hős lett és biztosította királyságának függetlenségét,
felszabdította országát az angol uralom alól. Izabella angol királynő és kedvese Roger
Mortimer, March grófja, valamint I.Robert skót király törvénybe iktatta 1328.május 4
én a northamptoni békében Skócia függetlenségét. (MNL,3k.187 o., MNLAk.601
o.,Larousse 3kA86 o.)

WILMA GLODEAN RUDOLPH *1940.JÚNIUS 23. 
+1994.NOVEMBER 12.

Amerikai rövidtávfutó. Egy 22 gyermekes család 20-ik gyermeke. Gyermekbénulásos
betegsége miatt magánúton végezte iskolai tanulmányait. Középiskolás korában
kezdett kosárlabdázni, és az elért eredményei alapján tandíjmentesen tanulhatott
állami egyetemen. Első alkalommal
1956-ban a Melbourne-i olimpián vett részt, mint a 4xl00 m-es staféta-futás egyik
tagja, és bronzérmes lett.
1960-ban Rómában, mint az első amerikai női sportoló 3 aranyérmet szerzett a 100 és
200 m-es futás és a 4xl00 m-es váltó-futás versenyeiben.
1960-ban 200 m-en,
1961-ben 100 m-en világcsúcsot futott. Ezeken kívül 13 különböző amerikai és
nemzetközi futóversenyen is kimagasló eredményeket ért el. 1963-ban ment férjhez
és 4 gyermeke született. 1997-ben Észak-Amerika Tenessee államában a június 23-át
Wi/ma Rudolph nappá nyilvánították. A Fekete Sportoló Hírességek Csarnoka tagja.
(Internet: http://www.lkwdpl.org/wihohio.... , MNL.15k.670 o.)



JAMES RENWICK *1818.NOVEMBER 18. - +1895.JÚNIUS 23.

Amerikai építész. A Columbia Egyetemen tanuitt ahol 1836
ban szerzett mérnöki diplomát. Ezt három évvel később

természettudományi diplomával egészítette ki. Statikus
mérnöki állást vállalt a New York államot az Erie tóval
összekötő Vasuttársaságnál. Főfelügyelőként dolgozott a
Croton Vízgyűjtő cég New-York-i vízvezeték-rendszerének
kiépítésénél. 1843-ban megbízták a New-York-Grace
Templom megtervezésével. 1846-ban megnyerte a
washingtoni Smithsonian Institution épületének megtervezé

sére kiírt páályázatot. A soktornyú román stílusú épület 1847-1855 között épült fel és
hatással volt a gótika újjáéledésére Amerikában. Ennek első példája lett 1849-ben az
általa tervezett New-York-i City College épülete. Őt választották ki a New-York-i St.
Patrick's Cathedral megtervezésére. A német, francia és az angol gótika elemeit
ötvöző épület 1879-ben készült el. Ettől kezdve haláláig Amerika-szerte sok épületet
alkotott, többek között a floridai St. Augustine katedrális harangtornyát. Nevét viseli a
washingtoni Amerikai Művészeti Múzeum, Renwick Galériája, amelyben a XIX. és XX.
századi építő-művészeti gyűjtemények láthatók. (Internet:http://en.wikipedia.org/
wiki/James RenwickJr., americanart.si.edu/renwickj , siarchives.si.edu/
history/exhibizs/documents/ )

MARIA ROSA TASCHER DE LA PAGERIE JOSEPHINE
*1763.JÚNIUS 23. - + 1814.MÁJUS 29.

I1.SACRE DE NAPOI1.0N !l804l
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Francia császárné. Ültetvényes nemesi családból származott. Atyja
Joseph Tascher de la Pagerie királyi révkapitány volt. 15 éves
korában Franciaországba került, ahol 1779.december 13-án
Alexandre Beauharnais katonatiszt (*1760-+1794) felesége lett.
Férjét a forradalmi terror alatt kivégeztők, őt is börtönbe zárták de
Maximilien Marie Isidore Robespierre (*1758-+1794) bukása után
szabadon engedték. 1794. júliusban. Ebből a házasságából 2
gyermeke született: Eugéne és Hortense. Eugéne (*1781-+1824)
1805-14. között Itália alkirálya volt, Hortense a későbbi

lILNapoleon (lásd 1.9.) anyja, holland királyné lett 1806-14.-ig.
Befolyásos személyiségek támogatásának köszönhetően szalonja a
párizsi társasági élet egyik központja lett. Szalonjában ismerkedett
meg a fiatal I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.) tábornokkal, és
számításból 1796.március 9-én házasságot kötöttek. I.Napoleon

1804.december 2-án császárnévá koronáztatta. Miután házasságukból utód nem
született és kicsapongó életmódja sem volt I.Napoleon számára elfogadható,
1809.december 16-án hívatalosan is felbontották házasságukat, de Josephine, a
Malmaison kastélyt és a császárné címét megtartotta. (Révai Nl.llk,47 o.,
MNL.l0k.346 o.)



NEMZETKÖZI OLIMPIAI BIZOTTSÁG

Az olimpiai mozgalom vezető testülete a NOB, egyben az egyik legjelentősebb

nemzetközi sportszervezet. 1894.iÚnius 23-án Párizsban Pierre de Coubertin (lásd
1.1.) javaslatára az ókori olimpiai játékok felelevenítésére hívták életre. Székhelye

éVES A NEMZETkÖZI OLI

ll. \

1894-1915 között Párizs volt, majd 1915-től Lausanne. Tagjait az elnök javaslatára
élethossziglan választják. A tagok nem országaik küldöttei, hanem a NOB képviselői

saját országukban. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság az olimpiai játékok
előkészítésével, a rendező ország és város kije/ölésével, a programon szereplő

sportágak kiváfasztásával, stb. megbízott szervezet. (Larousse 3k.67 o., MNL.13k.691
o.)



VICTOR FRANZ HESS *1883.JÚNIUS 24. - +1964.DECEMBER 17.

Osztrák geofizikus. 1906-ban doktorált a grazi egyetemen. Hosszú
ideig a bécsi Rádium Intézetben dolgozott, majd 1920-ban
kinevezték a grazi egyetem pofesszorává. 1938-tól az USA-ban a
Fordham egyetem professzora volt. A II.világháború után hazatért
és az innsbrucki Sugárzáskutató Intézet vezetője lett. Kisérleteit és
kutatásait az 1900-as évek legelején kedte. A gamma sugárzás
intenzitásának ellenőrzésére, társával A.Gockellel léggömbre
szállva a felvitt elektroszkópok töltésvesztésének észlelésével
kimutatta egy úgynevezett "magasségi sugárzás" létét. Később

egy léghajón 5.000 m fölé emelkedve a sugárzási intenzitás
rohamos emelkedését észlelte, gyakorlatilag kimutatta a kozmikus
sugárzás létezését. Ezután ennek elemzésével a légkör elektromos
vezetőképességének eredetével, a kozmikus sugárzás intenzitásának ingadozásával
stb. - foglalkozot. Eredményeivel az asztrofizikában és az elemi-rész fizikában is új
korszakot nyitottak megállapításai. A fizikai Nobel-díjat 1936-ban kapta, megosztva
Carl David Anderson amerikai fizikussal (*1905-+1991), "a kozmikus sugárzás
felfedezéséért" (Nobel-díjasok KisI. 1985.338 o., MNL.9k.419 o.)

VICTOR ADLER *1852.JÚNIUS 24. - +1918.

Osztrák politikus. Eredetileg orvosnak készült, de 1886-ban
bekapcsolódott a szociáldemokrata munkásmozgalomba és a
politikai pályát választotta. A ILInternacionálé egyik
legjelentősebb személyisége volt. 1886-ban a Gleichheit című
munkásújság, majd annak betiltása után, 1893-ban
megalapította a bécsi Arbeiter Zeitungot, melynek
főszerkesztője is volt. 1889-ben az ő vezetésével jött létre az
egységes Osztrák Szociáldemokrata Párt, melynek vezetője

lett. Az ausztromarxizmus - az osztrák szociáldemokrácia
XX.század elején kialakult jelentős ideológiai irányzata - jelentős képveslője volt.
1905-1918-ig a Birodalmi Tanács tagja, majd 1918-ban külügyi államtitkárként
kezdeményezte Ausztria csatlakozását Németországhoz., (Új Magy.L.1965.1k.28 o.,
Révai Nl.1k.92 o., Larousse 1991.1k.26 o., MNL.1k.149 o.)

SOLFERINÓI CSATA

A piemonti-francia-osztrák háború döntő ütközete volt a
solferinói csata 1859.június 24-én. IlLNapoleon
francia császár (lásd 1.9.) irányítása alatt álló egyesült
francia-szárd-piemonti hadsereg - 118.000 fő, 320 ágyú 
a Garda-tó déli partja közelében fekvő Solferinó mellett,
rendkívül véres ütközet során győzelmet aratott az
LFerenc József osztrák császár (lásd XL21.) vezette
osztrák csapat - 120.000 fő, 451 ágyú - felett. A csatában
az osztrákok 22.350, a franciák és a piemontiak 170.000

katonát vesztettek. IlLNapoleon veszteségei és a fenyegető porosz mozgósítás miatt
szövetségesei tudta nélkül megkötötte LFerenc Józseffel a villafrancai fegyverszünetet
1859.július ll-én. A soferinói csata sebesültjei pusztulásának szemtanuja, a svájci
Henri Dunant (lásd V.8.) ennek hatására 1863-ban megalapította a Nemzetközi
Vöröskeresztet. Az elesettek csontjait a solferinoi templomban helyezték el. (Az
Emberiség Kr.742 o., Révai N1.17k.10 o., MNL.16k.144 o.)



ADAM LINDSAY GORDON *1833.0KTÓBER 19. - +1870.JÚNIUS 24.

Ausztráliai iró, költő. Kalandos élete volt munkakörei kapcsán. Volt

!i
!! lovasrendőr, lóidomár, parlamenti képviselő, J'uh-tenyésztő farmer,
~r1_' c akadály-ugrató lovas, béristálló tulajdonos és újságíró. Alkati

melankóliáját és zárkózottságát könnyed, derűs, virtuskodó hangnemű

és társalgás-szerű természetességgel előadott költeményekben oldotta
fel. Kerülte a fennköltséget, versei az egyszerű emberekhez szóltak.
Életfilozófiája a másokért való segítő helytállás volt. Inkább embersé-

gének tisztaságával, mint költészetének eredetiségével hatott kortársaira.
Eladósodása és költői sikertelenségei miatt önkezével vetett véget életének.
(Világir.L.3k.654 o.)

EMANUEL HERRMANN *1839.JÚNIUS 24. - +1902.JÚLIUS 15.

Osztrák nemzetgazdasági író. Hírnevét azzal szerezte, hogya Neuen
Freien Presse című lap 1869. január 26-i számában javaslatot tett
postai levelezőlap bevezetésére. Javaslatát arra alapozta,hogy
számításai szerint a leveleknek mintegy egyharmada csak rövid
közlést tartalmaz, amelyek olcsó, nyílt lapon is közölhetők. lennének.
Ezeket a levelezőlapokat a postahivatalok árulnák. A világ első postai
levelezőlapját - javaslatára - az osztrák-magyar postaigazgatóság
adta ki 1869. október l-én. 1872-től Bécsben dolgozott
csoportvezetőként az Ipari és Kereskedelmi Minisztériumban. 1882
1902 között a Katonai Akadémián majd a Műszaki Főiskolán

nemzetgazdászatot, állam- és közigazgatási jogot, a Kereskedelmi
Akadémián pénzügytudományt tanított. Műveiben a technika és a gazdasági fejlődés

kölcsönösségét hírdette. Sírkövén liA levelezőlap feltalálója" felirat áll. (Révai N1.10k.6
o., Intewrnet:http://de.wikipedia.org/wiki/Emanuel Herrmann,

, ilab.orgjdbjbook72_7262htnl. ...... )

PETER SEVERIN KR0YER *1851.JÚNIUS 24. - +1909.NOVEMBER
20.

Dán festő. Koppenhágában, majd Párizsban tanult, ahol Léon Bonnat
(*1833--+ 1922) tanítványa volt. Spanyolországi, angliai és itáliai
utazásai során alakult ki stílusa, főként a francia realizmus és a régi
spanyol festészet hatására. 1882-ben a párizsi Salon által díjazott
Itáliai falusi kalaposok című képének realizmusa nagy felháborodást
keltett Dániában. Első nagy sikerét az 1888-ban készült A francia
kiállítás bizottsága című csoportarcképe aratta. Legjellemzőbbek

azonban a dán parasztok életét ábrázoló életképei és skageni
tájképei. Ő az első jelentős képviselője a kolorizmusnak Dániában.
(Műv.L.1966.2k.724 o., MNL.llk.589 o.)



STEPHEN GROVER CLEVELAND *1837.MÁRCIUS 18. 
+1908.JÚNIlJS 24.

Amerikai államférfi. Ügyvéd, a Demokrata párt tagja volt. l88l-ben Buffalo
polgármestere lett. l882-ben a New York szövetségi állam kormányzójaként
határozottan fellépett a közéleti korrupció ellen. Becsületessége és függetlensége
révén jutott l884-ben az USA elnöki székébe az USA 22-ik elnökeként. Ellenezte a
hagyományos protekcionizmust és a nagy politikai gépezeteket. Megpróbálta
csökkenteni a védővámokat, fellépett a veteránnyugdíjakkal kapcsolatos visszaélések

ellen, elfogadta az indiánoknak polgárjogot biztosító törvényt és a
vasúti közlekedést szabályozó Államközi Kereskedelmi Bizottság
létrehozását. Ő volt az egyetlen olyan demokrata párti elnök, akit egy

ciklus kihagyásával újra elnökké választottak. l892-ben
az USA 24-ik elnöke lett. Súlyos társadalmi válságokkal
kellett megküzdenie. 1893-ban Hawaii annektálásának
elutasításával maga ellen fordította a terjeszkedni vágyó
republikánusokat. A kincstár nemesfémkészletének
megőrzése érdekében népszerűtlen pénzügyi
intézkedésekre kényszerült. Egy új vámtörvénnyel csak
minimális mértékben csökkentette a tarifákat, és a jöve

delemadó bevezetését a Legfelsőbb Törvényszék megakadályozta. Konzervatív
gazdaságpolitikai nézetei miatt elutasította a kormány gazdasági életbe történő

beavatkozását, ezért elvesztette népszerűségét. l895-ben arra kényszerítette Nagy
Britanniát, hogy békés úton rendezze Venezuelával Brit Guyana miatt támadt
határkonfliktusát. l899-től a princetonei egyetem közjogitanszékének professzora
volt. (Révai N1.4k.56l o., Larous-
se 1991.1k.484 o., MNL.5k.496 o.)

CONCORDE

A Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgép. Brit-francia együttműködésben

készült, egy 1962-ben kötött szerződés alapján. Első felszállására 1970-ben,
forgalomba állítására 1975-ben került sor. A Concordból összesen 18-at gyártottak,

melyek az Air France, a British Airways és a Singapore Airlines légitársaságnál állnak
szolgálatban. Főbb jellemzői: ellipszis keresztmetszetű törzs, delta szárny. Hossza
62,1 m, a fesztáv 25,56 m. A gép 128-144 utast szállíthat. Négy darab gázturbinás
sugárhajtóműve egyenként 169,3 kN tolóerőt fejt ki. A 185 tonna felszálló-tömegű

gép 12.700 kg hasznos terhet szállíthat 6.580 km távolságra, 2.179 km/óra maximális
sebességgel. 2003.június 24-én landolt utoljára az Air France légitársaság gépe a
németországi Karlsruhe közelében lévő Baden-Baden repülőtéren. A gépet 1 eurós
jelképes áron adták át a Sinsheim Autós és Technikai Múzeumnak. A hosszú ideje
veszteségesen üzemeltetett Concordokat a francia légitársaság végleg kivonta a
forgalomból. Az utolsó gépet, utolsó útján Jean-Louis Chatclain pilóta vezette.
(MNL.5k.564 o., Népszabadság 2003.VI.25.)
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*1818.JUNIUS 24. - +1891.
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Román agrármérnök, politikus. Egy moldvai ortodox pap fia.
Középiskoláját szülővárosában - Jászvásáron, Jasiban - végezte,
majd Franciaországban kapott agrár szakirányú magasabb szintű

képzést és diplomát. 1842-től már szülővárosában lévő akadémia
professzora volt. Részt vett a nemzeti mozgalmakban. Az 1848
as rövid életű moldvai forradalmat követően részt vett a
havasalföldi forradalomban. Vezetője lett a kereskedelmi
kérdésekkel foglalkozó radikális csoportnak. A forradalom
kudarca után száműzték és csak 1857-ben térhetett vissza
Moldvába. Moldva és Havasalföld egyesítésével - 1859-ben - az
agrárreformmal, az agrár-oktatással foglalkozott. Több mint 40
könyvet és közel 400 cikket írt az agrár-kultúráról és az agrár-
gazdasági kérdésekről. 1884-ben a Román Tudományos Akadé

mia tiszteletbeli tagja lett. A jászvásári Agronómiai és Állatorvosi Egyetem, valamint
temesvári és bukaresti utcák, kőrutak viselik nevét. (Internt:http://www.cats.
ohiov.edu , metszes.hujhonlapok ,i pe,rojenabout.html )

JUAN ANTONIO LAVALLEJA *1784.JÚNIUS 24. - +1853.0KTÓBER
22.

Uruguayi politikus, katonatiszt. José Gervasio Artigashoz - az
uruguayi függetlenségi harc atyjához (lásd IX.23.) - csatlakozott

1817-ben. -A forradalmi csoport vezetője volt,
amelynek a ,,33 halhatatlan" volt a neve. 1825-ben
deklarálta Uruguay függetlenségét az addig
fennhatóságot gyakorló braziloktól, melyhez
Argentinától kaptak támogatást. Argentina és Brazília a
brit közvetítéssel létrejött Rio de Janirói szerződésben

1828.augusztus 27-én elismerte Uruguay Köztársaság
függetlenségét. A független ország elnöke kívánt lenni

de azt a posztot - riválisa - Fructuoso Rivera (*1789-+1854) kapta meg 1830-34
között. Célját nem adta fel, két ízben is felkelést szervezett. A második
eredmáénytelen felkelés után Argentínába memekült. 1835-ben tért vissza, amikorra
már Rivera és a vele szemben álló Manuel Oribe 1-1 poltikai pártot szervezett. Egyik
volt a Rivera-vezette liberálisabb Colorado Párt - a színesek -, a másik az Oribe által
irányított konzevatívabb Blanco párt -a fehérek - pártja. Lavalleja Oribe-et támogatta
az elnökségért folyó harcban. A két nagy párt elllenségeskedésének az eredménye az
1843-tól 1851-ig tartó polgárháború lett. 1852-ben triumvirátus alakult Uruguay
kormányzására, melyben ő is helyet kapott, de sokáig nem tudott részt venni halála
miatt - országa vezetésében. (Az emberiség Kr.1994.692 o., MNL.18k.28
o.,Internet: http://en.wikipedia. orgjwikijJuan , en.wikipedia.orgjwikij
Fructuoso , en. wikipedia .0rgjwikijManuel )



JosÉ MARIA GABRIEL Y GALÁN *1870.JÚNIUS 25. 
+ 19ü8.JANUÁR 6.

Spanyol költő. Költészete aposztromantika vonulatához
kapcsolódik, mind formai, mind tartalmi tekintetben. Erőteljesen

provinciális, lokális jellegű versei a kasztíliai életről, tájakról,
népszokásokról szólnak, őszinte szeretettől fűtött hangon. Nevét a
Kasztíliai versek és az Extremadúrai versek című kötetei tették
ismertté. Leghíresebb költeménye a Himnusz a munkához és A
blokád. (Világir.KisencikI.1976.1k.37S o.)

SILVIO PELLICO *1779.JÚNIUS 25. - +1854.JANUÁR 31.

Olasz drámaíró, költő. Kereskedelmi főiskolát végzett, 1799-től

dolgozott Lyonban. A francia forradalom légköre világnézetét döntően
befolyásolta. 1809-től nemesi családoknál volt nyelvtanár Milánóban,
ahol barátságot kötött Ugo Foscolo költővel (lásd 1.26.) és körével. A
Conciliatore című folyóirat főszerkesztőjeként részt vállalt az észak
itáliai romantikus-hazafias karbonári mozgalomban, ahol aktív
szervező szerepet is vállalt. 1820.októberében letartóztatták és 20

-I évi várfogságra ítélték. 1830-ig sínylődött a spielbergi várbörtönben.
"Járkáló hulla" volt, amikor kegyelmet kapott. Ekkor Torinóba
költözött és könyvtáros volt. Fiatalkori drámája az 1815-ben írt
Francesca da Rimini, mely a legnépszerűbb olasz romantikus dráma.

Fő műve az erős morális tartalmával, megkapó stilisztikai eszköztárával, szinte
valamennyi európai nyelvre lefordított memoárja, az 1832-ben íródott Rabságom órái
és a Börtöneim című munkája. (Világir.KisencikI.1976.2k.174 o., MNL.14k.639 o.)

HERMANN WALTHER NERNST *1864.JÚNIUS 25. 
+1941.NOVEMBER 19.

Német fizikai kémikus. Egyetemi tanulmányait Zürichben, Grazban
és Würzburgban végezte, 1887-ben doktorált. Még abban az évben
Lipcsében egyetemi tanársegéd, majd 1894-ben Göttingenben a
fizikai kémia professzora, 1905-től a berlini egyetem tanára, majd
a fizikai intézet igazgatója volt 1933-ig - visszavonulásáig -. Már a
grázi éveinek kutatási eredményeit jelzi a tanárával közösen tett
felfedezése a Nemst-Ettingshausen-jelenség, a szilárd halmazálla
potú anyagokban fellépő termomágneses hatás. 1889-ben kidol-
gozta a galvánelem ozmóziselméletét. Az elektrolitokkal végzett munkája újabb
eredménye az 1899-ben felállított Nemst-Thomson-szabály, amely kimondja, hogy
valamely elektrolit annál nagyobb mértékben disszociál különböző oldószerekben,
minél nagyobb az oldószer anyagi minőségére jellemző dielektromos állandó értéke.
Az elektrokémiai reakciók tanulmányozásával kapcsolatos a hidrogén-túlfeszültség
felismerése. 1900 körül kezdett foglalkozni a magas hőmérsékleten végbemenő

gázreakciókkal. 1905-ben és 1906-ban dolgozta ki alapvető jelentőségű hőelméletét

és fogalmazta meg a termodinamika lILfőtételét. 1918-ban kvantumelméleti alapon
vizsgálta a hidrogén-klór gázreakciót. Az 1920-as kémiai Nobel-díjat 1921-ben kapta
"termokémiai munkái elismeréséül". (Nobel-díjasok Kis1.198S.555 o., MNL.13k.731 o.)



ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN *1776.JANUÁR 24. 
+1822.JÚNIUS 25.

z

ir
~

url
::>
co

5
60~

Német író, zeneszerző, garifkus. Röviden E.T.A.Hoffmann. Az eredeti Wilhelm
keresztnevét Mozartért való rajongása miatt változtatta Amadeusra. Ügyvéd fia, ő

maga is jogot tanult Königsbergben, majd 1796-tól hívatalnok lett. Rendkívül
hányatott és kalandos élete volt. 1802-ben Posenben karikatúrákat készített porosz
tisztekről, ezért áthelyezték. Varsóba került, onnan 1808-tól Bambergben a színház
karmestere rendezője, díszletfestője, majd zeneszerzője és zenekritikusa volt. 1813
tól Lipcsében és Drezdában zeneigazgató volt. Ebben az időben született legnagyobb
zenei műve, a Friedrich Heinrich Karl Fouqué (*1777-+1843) szövegére komponált
Undine című operája. 1814-től Berlinben állami szolgálatban állt. Zenekritikai írásaival
született meg a modern zenekritika - egyes vélemények szerint. Beethowen V.
szimfóniájáról írt tanulmánya ma is a legjobbak közé tartozik. 1814-től aratta első

irodalmi sikereit is. Hírnevét fantasztikus novelláinak köszönheti, melyekben élénk
fantáziája, a mindennapi valóság pontos, jóízű megfigyelésére
támaszkodik. Elbeszélései három gYűjteményben jelentek meg: - a
zenei tematikájú írások, mint pl. a Gluck lovag, Az arany
virágcserép, Don Juan, a Fantasiestücke in Cal/ot Manier ; - az
emberi lét "éjszakai oldalára" rávilágító, telepátiával, hipnózissal,
magnetizmussal foglalkozó bizarr fantasztikus elbeszélések, melyek
kozül leghíresebb A homokember és az Éjféli mesék; - a
természetfeletti vonásokkal felruházott realisztikus témájú írások,
mint pl. a Diótörő és egérkirály, Dozse és Dogaressza, Az elveszett
vőlegény, Scuderi kisasszony. Első regénye Az ördög bájitala. Szür

realisztikus meséje A kis Zaches, akit Zinnobernek neveztek irodalmi karikatúra.
Életművének koronája a befejezetlen Murr kandúr életszemlélete, valamint Johannes
Kreisler karmester töredékes életrajza. E.T.A.Hoffmann óriási hatással volt a
világirodalomra: Edgar Allan Poe (lásd X.7.), Charles Dickens (lásd 11.7.), Oscar Wilde
(*1854-+1900), Hugo von Hofmannstahl (lásd 11.1.) írókra elsősorban. Számos
irodalmi alkotás, zenemű - R.A.Schumann:Kreisleriana, R.Wagner:A nürnbergi
mesterdalnokok, J.Offenbach:Hoffmann meséi -, balett - Csajkovszkij:Diótörő -, és
film alkotóját ihlette meg. A német romantika világszerte legolvasottabb, legnagyobb
hatású és legsokoldalúbb művészegyénisége volt. (Új Magy.1.1960.3k.293 o.,
Világir.KisencikI.1976.1k.487 o., Larousse 1992.2k.123 o., MNL.9k.531 o.)

VILKO GECAN *1894.JÚNIUS 16. - +1973.JÚNIUS 25.

Horvát festő. Az 1.világháború után Horvátországot is elérte az
expresszionista és kubista művészeti irányzat, melyhez ő is
csatlakozott. Akotásainak reprodukcióit Vilko Gecan címmel
1961-ben jelentette meg Zárábban. A Zágrábi Modern Galéria
adott otthont 1964-ben megrendezett kiállításának, majd 2005
ben ugyanitt retrospektív kiállítása nyílt. Makovié Zvonko 2005
ben publikálta Vilko Gecan című könyvét, a művész életútját
méltatva. (Internet: http://wwwkontura.com. hrjdefault ,
galum.hrj-hrjfunds-moderna , matica.hr,fVijenacjvijenac...



STANFORD WHITE *1853.NOVEMBER 9. - +1906.JÚNIUS 25.

Amerikai építész. l880.júniusában kezdett dolgozni a
Charles Follen McKim és William Rutherford Mead cégnél.
Együttműködésük eredményeként a világ legnagyobb
építészeti irodájává fejlődtek. Később új építési céget
alapított és a legnépszerűbb, legtermékenyebb művészek

egyike lett. l88l-ben tervei alapján épült fel a Rhode Island-j
Casino at Newport. i887-től tevékenységét nagyvárosi és
tengerparti házak tervezésére összpontosította. Munkái az
u.n. Shingle style-ban - a viktoriánus stílussal szembeforduló

rusztikus stílusban épültek. l89l-ben alkotta meg a Madison Square Gardent és a
Washington Memorial Arch nevű márvány diadalívet, majd 1892-ben a New York
Heraid épületét. Szenvedélyesen szerette a szépet, és különleges tehetsége is volt úgy
az épületek dekorálásához, mint a belső építészethez. Alkotómüvészetének - egyben
életének - mindössze 53 éves korában egy féltékeny férj vetett véget, aki egy New
yorki étteremben lőtte le, mert White viszonyt folytatott a feleségével. A bíróság a
tettét jogosnak ítélte. A történetet Amerikában 1955-ben The Girl in the Red Velvet
Swing - Egy lány vörös bársonyban.- címmel filmesítették meg. (Internet: http://
http:jjoriginal.britannica.comjebjarticle-90768l0jStanford-White, www.s9.
comjBiographyj , accessmylibrary.com )

FRANZ JOSEF GERSTNER *1756.FEBRUÁR 23. - +1832.JÚNIUS
25.

Német mérnök. Tanulmányai eredményeként fiJozófiából és csilla
gászatból szerzett diplomát. i789-től a prágai
egyetemen a felsőbb matematika rendes
tanára volt. Eközben Csehország vízépítkezési
munkáinak gyakran vezetői, illetve igazgatói
teendőit is ellátta. l794-ben a párizsi műszaki

egyetem megalapítását követően, Prágában is
létrehozták a Politechnikai Intézetet II.Ferenc
császár (lásd III.2.) jóváhagyásával
i803.március i4-én. l807-ben az intézet igaz

gatójává nevezték ki. Abban az évben alkotta meg az ország első gőzgépét. Számos
technikai művet és értekezést írt. Többek között javasolta a Duna és a Moldva között
egy lóvasút létesítését, melyet később fia - Franz Anton Gerstner - valósított meg.
Tudományos munkásságáért nemesi rangot kapott. Hírneves specialistája volt az
általános mérnöki ismereteknek és képzésnak. (Révai N1.8k.505 o.
Internet: http://oslavy300Iet.cvut.cz/en/udal_ostatni ,
http://www.orchestrion.vz/horserial.htm)



ROBERT CHARLEBOIS *1944.JÚNIUS 25.

Kanadai táncdalénekes. Jelentős előadónak számít francia
nyelvű dalok írásában és előadásában Adalok szövegét gyakran
egy furcsa úgy nevezett "joual" szóhasználattal írta. 1970-ben a
Nemzetközi Dalfesztivál nyertese volt. (Kanadai Lexikon)



PEARL BUCK *1892.JÚNIUS 26. - +1973.MÁRCIUS 6.

Amerikai regénYlrono. Eredeti családneve Pearl
Sydenstricker volt. Misszionárius család gyermekeként REPUBLlQUE POPULAIRE DU CONGO

született, aki hamarabb tanulta meg a kínai nyelvet,
mint anyanyelvét. 17 éves volt, amikor az amerikai
Randolph Macon College-ba került és tudományos
fokozatot szerzett. 1914-ben visszatért Kínába és két
év megszakítással húsz esztendőn át élt ott első

férjével, aki szintén misszionárius volt. Különböző kínai
egyetemeken angol irodalmat tanított 1934-től élt
Amerikában. Két saját és nyolc fogadott gyermeke volt.
Igen termékeny írónő volt. 35 regénye, 7 novellásköte-
te és 50 egyéb írásokat tartalmazó kötete jelent meg. Szinte valamennyi regényének
főhőse a sorsát megadóan viselő kínai nő. Realista színekkel tudatosan, sőt olykor már
mesterségesen leegyszerűsített nyelven ábrázolta a kínai paraszti életet. Az olvasók az
ő regényei révén ismerhették meg a kínai életformát. Számos műve

magyar nyelven is megjelent. Fő műve egy trilógia, melynek első kötete ~ 1I.m:*
u

Az édes anyaföld, folytatása A három fiú, befejező része A széthulló ~

család, mely egy kínai paraszt család felemelkedésének és. l:
<'l

széthullásánaki története. További ismert regénye Az anya, Az ősi föld ~

hazahív, Sárkányivadék, Faragott képek stb. Bár a regényírással
felhagyott, de az ázsiai élet kérdései haláláig foglalkoztatták. Ázsiai
gyermekek nevelésére és oktatására szolgáló intézetek létrehozásán
fáradozott. Az irodalmi Nobel-díjat 1938-ban kapta "azért az értékes hozzájárulásért,
amely a kínai paraszti élet ábrázolásával gazdagította az epikát, valamint mesteri
életrajzaiért". Nobel-díjasok Kis1.1985.131 o., MNL.4k.632 o.)

CLAUDE-JOSEPH ROUGET DE L'ISLE *1760.MÁJUS 10. 
+1836.JÚNIUS 26.

Francia költő, katonatiszt. Katonai mérnök volt, aki a strassburgi
garnizonban szolgált és ott írta és zenésítette meg 1792.április 25-ről

26-ra virradó éjszakán a Háborús dal a rajnai hadseregnek című da
lát, amelyet Marseil/aise néven francia nemzeti
himnusszá nyilvánítottak 1795-ben, majd
1879-től a mai napig Franciaország nemzeti
himnusza. Hívatalos formáját 1887-ben nyerte
el, miután Charles Louis Ambroise Thomas
francia zeneszerző (*1811-+1896) átdolgozta
és hangszerelte. Legelőször 1792.július 30-án
hangzott fel a jakobinusok marsellei gyűlésén.

Először Verseghy Ferenc nyelvész, költő (*1757-+ 1822) fordította magyarra 1794
ben. Rouget de L'isle később írt még forradalmi dalokat, opera szöveg könyvet,
himnuszokat stb. (Révai NI.16k.3840., Az emberiség Kr.1994.620 o, MNL.15k.629 o.. )



HERMANN OTTÓ *1835.JÚNIUS 26. - +1914.DECEMBER 27.

Magyar természettudós,néprajzkuta
tó. Tanulmányait Miskolcon és a bécsi
Politechnikumban végezte 1853-ban.
Munkássága rendkívül széleskörű. Fő

szakmáján kívül a néprajz, az
antropológia és a publicisztika
területén is értékes és jelentős

működést fejtett ki. 1864-ben
Kolozsvárott Brassai Sámuel polihisz

tor (*1797 v.1800-+1897) mellett konzervátor lett, és megalapozta a híressé vált
álattani gyűjteményt. 1875-től a budapesti Nemzeti Múzeum Állattárában dolgozott.
1877-87 között az általa indított Természetrajzí Füzeteket szerkesztette. 1879-től

1891-ig a Függetlenségi Párt parlamenti képviselője volt. 1888-ban madártani
tanulmányutat tett Norvégiában. 1893-ban létrehozta a Magyar Omíthológíai
Központot, amelynek az igazgatója volt. 1894-ben Aquila című új madártani folyóiratot

alapított. Halászati kutatásai során merült fel néprajzi érdeklődése.

Saját gyűjtött anyagával alapozta meg a Magyar Néprajzi Múzeum
halászati anyagát. Nagy érdemei vannak az ősember magyarországi

~ nyomainak kutatásában is. A magyarországi madártani kutatások
megalapozója volt. Polihisztori működésének több tudományág
köszönheti indulását vagy jelentős fej lődését. Komoly irodalmi
műveit utánozhatatlan eredetiség, éles megfigyelőképesség,

magyaros zamat és világosság, egyéni gondolkodás, elragadó
művészi és mindg tősgyökeres magyar stílus jellemzi. Zoológiai és
őstörténeti munkái hozzájárultak e tudományok eredményeinek

népszerűsítéséhez. Főbb művei: Magyarország pókfaunája, A magyar halászat könyve,
A madarak hasznáról és káráról, A magyarok ősfGglalkozása stb.(Révai N1.9k.792 o.,
Larousse 1992.2k.93 o., MNL.9k.400 o.)

VITTORE CARPACCIO *1455 KÖRÜL - +1526.JÚNIUS 26.

Velencei festő. Hazájában a zsánerfestészet
megteremtője, a velencei quattrocento legjelentősebb

alakja volt. Gentile Bellini (*1429 k.-+1507) tanítványa,
AntonelIo da Messina (lásd 11.14.) stílusának követője.

Mestere a tér építészeti elemekkel való érzékeltetésének,
a színekkel való hangulatfestésnek és a
jellemábrázolásnak. Fő műve a 9 nagyméretű tablóból álló
sorozat a Szent Orsolya legendája, melyen előadása

meseszerű, de ugyanakkor valósághű is. Hasonló
elbeszélőkedv árad a Szent György és Szent Jeromos le

gendája nyomán festett
táblaképeiről. Egyházi tárgyú
képei kitűnő alkalmat
szolgáltattak arra, hogy
városának látképeit, tengeren
ringó vitorlásokat, gondolákat,
karcsú hidakat, nyitott
oszlopcsarnokokat és
palotákat részleteiben is be

mutasson. Népszerűsége XIX.században tetőzőtt, a preraffaeliták kedvence volt.
(Műv.L.1965.1k.377 o., MNL.5k.127 o., Brockhaus NI. CD.)
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FRANCISCO PIZZARO *1475. - +1541.JÚNIUS 26.

Spanyol hódító - konkvisztádor A mesés Peru felfedezője és az
Inka Birodalom meghódítója. Gazdag telepesek segítségével
szervezett expedíciót. 1524-ben hajóra szállt 114 emberével,
elindultak Peru partjai felé, de csak San Juan folyó torkolatáig

jutottak. 1526-ban újra
megkísérelték, áthaladtak az
Egyenlítőn és foglyul ej tettek
néhány tutajozó peruit, akik
elmondták, hogy országuk nagy és

;-- gazdag. Ekkor visszafordultak
~ corr~~ erősítésért és a harmadik
~s~a~ .' expedíciója 1527-ben indult el

Diego Almagro spanyol konkvisztá
dorral (*1475-+ 1538) és 180 katonával az inkák birodalmába. Kikötött Guayaquil
öbölben, majd délre hajózott. Hadizsákmányával Panamába és Spanyolországba
utazott, ott hitelezői börtönbe záratták. I.Károly spanyol királytól (ur.1516-1556)
szabadaimat kapott Peru meghódítására, s kinevezték kormányzóvá. 1532 tavaszán a
Puná-szigetnél elfoglalási kísérletet tettek, de az ellenállás miatt az öböl déli partjára
hajóztak. 1532 őszén tudott Peru belsejébe behatolni és sikerét az Inka Birodalomban
dúló polgárháborúnak köszönhette. Ata-hualpát - az utolsó inka uralkodót (*1502 7
+ 1533) - törbe csalta és 1533.augusztus 29-én kivégeztette. Közben emberei
felfedező utat tettek és befejezték a hódítást. 1535-ben megalapította Ciudad de los
Reyest - ma Umát. A Chiléből visszaérkező Almagró elfoglalta Cuzcót, de aSalinas
melleti csatában - 1538-ban - vereséget szenvedett Pizarro testvérétől, aki elfogatta
és megölette Almagrót, akinek fia, bosszúból meggyilkoita Pizzarot. (Révai N1.15k.495
o., Larousse 1994.3k.331 0.,MNL.14k.838 o.)

MILDRED DIDRIKSON ZAHARlAS "BABE" * 1914.JÚNIUS 26. 
+1956.SZEPTEMBER 27.

Amerikai sportolónő. Az első nagy atlétikai sikert 16 éves korában
aratta, mint középiskolás kosárlabdázó. Az 1932-es olimpián
gerelyvetésben és 80 méteres gátfutásban aranyérmet,
magasugrásban ezüstérmet nyert. A XX.század első felének legjobb
atlétanője volt. Később hivatásos golfozó lett, miután amatőrként is
sok sikert könyvelhetett el ezen a területen is magának. 1948-ban,
1950-ben és 1954-ben megnyerte az amerikai női profi
golfversenyeket. (A sport Kr.1995.)

VIRGINIA SZÖVETSÉGI ÁLLAM

Az USA keleti részén fekszik, északon Maryland és Washington
Columbiai területe, keleten az Atlanti-óceán, délen Észak-Karolina és
Tennessee, nyugaton pedig Kentucky és Nyugat-Virginia határolja.
Területe 105.586 km 2 • Lakosainak száma 2003-ban 409.400 fő volt.
Fővárosa Richmond. 1624-ben lett koronagyarmat. 1788.jÚnius
26-án tizedikként ratifikálta a szövetségi alkotmányt. (MNL.18k.502
o.)

June 25, 1788 USA

Virginia 25
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Spanyol festő és író. A XX. század
spanyol kultúrális megújhódásának
egyik fő alakja. Halálakor ő volt
hazájában a leghíresebb festő, de neve
külföldön csaknem ismeretlen volt.
Autodidakta módon képezte magát,
Fej lődését a nagy spanyol mesterek
befolyásolták, főként Francisco José y
Lucientes Go-Ya (lásd IV.16.) volt rá

rendkívül nagy hatással. Képeinek támája főként a városi élet s annak tragikus
megnyilvánulásai. Irodalmi munkája - hasonló témaválasztással - a kétkötetben
megjelent Madridi szokások és képek.(Kanadai L.)

PETER MATEJKA *1913.JÚNIUS 26. -

CESKOSLOVENSKO

l KCs
PETER MATEJKA 1913·1972

n01"[~SO 'l/lIO"'" (;.Aua.1o

Szlovák festő, grafikus. Tanulmányait Prágában Váciav
Vojtech Novák (*1901-+?) mellett végezte, majd
Bécsben, Párizsban járt tanulmányúton. Koloritgazdag
művészetére Henri Matisse (lásd XII.3!.) hatott.
Pozsonyban volt főiskolai tanár. (Műv.L.3k.262 o.)



HELEN ADAMS KELLER *1880.JÚNIUS 27. - +1968.

Amerikai írónő. 19 hónapos korában
agyhártyagyulladás következtében
elvesztette látást és hallását. 1887-ben a
bostoni Perkins-intézet javaslatára nevelését
és tanítását Anne Sulliven Mansfieidre
bízták, aki kizárólag a tapintás, szaglás és
ízlelés alapján nem csak az elemi
ismeretekre tanította meg. Képessé tette ar

IIELE.N Kl:.LLER ra, hogy 1896-tól iskolai tanulmányait is el-végezhesse. 1900-tól a
'E l'LUVA:" cambridgei Harvard-Egyetem hallgatója lett, melynek befejeztével

sikeres vizsgákat tett. Önéletrajzi írása magyarul is megjelent Keller
Helén önéletleirása címmel 1905-ben. (Révai NI.1l.k.424 o.)

PAUL LAURENCE DUNBAR *1872.JÚNIUS 27. - +19ü6.FEBRUÁR 9.

Afro-amerikai néger író, újságíró, szótár- és lexikonszerkesztő. Egy
paul Laurenoe felszabadított rabszolga család gyermeke. Első versét 6 éves

Dunbar korában írta és a Dayton Tattler című újság már 9 éves korában
közölte írásait, mely egyik iskolatársa családjának - Orwill Wright
repülőgéptervező - nyomdájában készült. A daytoni Central High
School egyetlen fekete tanulója volt és az iskola ujságjának
szerkesztője és irodalmi körének elnöke volt. Később - rövid ideig 
a Dayton Tattler című ujságnak szerkesztője lett. A középiskola
elvégzése után - a faji megkülönböztetések miatt - már csak

lOoen18US.poetagoe liftkezelői állást kapott a Dayton Hotelben. Első verseskötete 1892-
ben, a következő 1895-ben jelent meg Egy szerény élet lírája cím

mel. Ezek a versei alapozták meg nemzetközi hírnevét. Washingtonba költözött, és a
Harvard Egyetemen tanult tovább. 1897-ben angliai felolvasó kőrútja során találkozott
az ifjú Samuel Coleridge-Taylor brit zeneszerzővel (*1875-+1912), aki több versét
megzenésítette. Tüdőbetegsége nagyon fiatalon vitte el, de 12 verseskötetet, 4
kisregényt, 5 novelláskötetet és színdarabot hagyott az utókorra. Theodore Roosevelt
elnök díszkardot adományozott neki. (Internet:http://en.wikipwdia.org/wikijPaul
Leurence_Dunbar, Wright_Brothers, Samuel_Coleridge-Taylor)

STEFAN LUCHIAN *1868.FEBRUÁR 1. - +1916.JÚNIUS 27.

Román festő. Művészete

kezdetben szervesen kapcsolódott
Ion Andrescu (lásd 11.27.) és
Nicolae Grigoreseu (lásd V.15.)
működéséhez, majd különösen
tartalmában sajátosan egyénivé, a
modern román festészeti
törekvések kiindulópontjává vált.
Arcképeket, életképeket, paraszt
és munkástipusokat, szociális
tartalmú figurális kompozíciókat,
csendéleteket, táj- és városrészle

teket festett. Kitűnő kolorista volt, gyakran használt pasztelIt és vízfestéket.
(Műv.L.1967.3k.120 o.)



ROBERT STOLZ *1880.AUGUSZTUS 25.- +1975.JÚNIUS 27.

Osztrák zeneszerző. Bécsben Robert Fuchs (*1847
+ 1927) és Berlinben Engelbert Humperdinck német
zeneszerző (*1854-+ 1921) tanítványa volt. 1898
tól karmesterként tevékenykedett Bécsben a
Theater an der Wienben. 1938-ban emigrált
Párizsba, majd 1940-46 között Amerikában élt.
1946-ban tért vissza Európába és 1950-től Bécsben
élt. A bécsi operett utolsó korszakának képviselője

volt. Színpadi műveit 1909-től többnyire Bécsben
RE~UBlJK9$fERR.FJnl mutatták be, de Európa-szerte játszották.

Budapesten 1921-ben A kis grizett aratott nagy
sikert. Közel 100 filmhez komponált zenét. Ope

rettmuzsikán kívül több mint 2.000 dalt írt. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.403 o.,
MNL.16k.286 o.)

PHILIPP FRIEDRICH SLICHER *1789.JÚNIUS 27. 
+ 1860.AUGUSZTUS 26.

Német zeneszerző. Pályáját tanárként kezdte, Carl Maria
Friedrich von Weberrel (lásd VI.5.) való sorsdöntő

találkozásának hatására azonban teljesen a zenének
szentelte magát. Conradin Kreutzernél (*1780-+ 1849) és
Johann Nepomuk Hummelnél (*1778-+1837) folytatott
zongora- és zeneszerzési tanulmányokat. 1817-ben egyetemi
zeneigazgató volt és az evangélikus intézet tanárának hívták
meg Tübingenbe. 1829-ben megalapított egy férfikórust,

1839-ben pedig egy vegyeskart. Alkotó tevékenységének középpontjában a
Pestalozzi-féle zenei népnevelés állott. Legismertebb műve a 12 kötetes
népdalgyűjteménye. (Brockhaus:Zenei L.1985.3k.365 o.)

PHILIPP EMANUEL VON FELLENBERG *1771.JÚNIUS 27. 
+1844.NOVEMBER 21.

Német szociálpedagógus és mezőgazdász. Bern közelében birtokán
gazdálkodott. Elhagyott gyermekek számára nevelőintézetet, 1804
ben a híressé vált mezőgazdasági nevelőintézetet, 1830-ban
reáliskolát, később pedig ovodát alapított. Egy időben Johann Heinrich
Pestalozzival (lásd 11.17.) - a híres pedagógussal - is együttműködött.

Korának egyik legtekintélyesebb mezőgazdasági írója is volt. Gróf
Festetics György (lásd IV.2.) is kikérte tanácsát, amikor Keszthelyen a
Georgikonban átépítéseket tervezett. (Révai N1.7.318 o., MNL.7k.792
o.)



RICHARD BEDFORD BENNETT *1870.JÚUUS 3. - +1947.JÚNIUS
27.

Kanadai politikus, jogász. 1911-től parlamenti képviselő, 1921-től

igazságügy-miniszter. A Haladó Konzervatív Párt vezére 1927-től 1938
ig. 1930-35 között miniszterelnök. Nevéhez fűződik a részleges
kedvezményes vámtarifa-rendszer bevezetése, mellyel elérte, hogy
Kanada kedvezőbb feltételekkel juthatott be Nagy-Britannia piacaira.
Ezzel lehetővé vált a gazdasági válság hatásainak némi mérséklése.
(MNL.3k.621 o.)

GIORGIO VASARI *1511.JÚUUS 30. - +1574.JÚNIUS 27.

Olasz építész, festő, művészeti író. Fiatalon került Firenzébe, ahol Andrea Del Sarto
(lásd 1.22.), Bartolommeo BandineiIi (*1493-+ 1560) és mások tanították. A rajzolás
és festés mellett örtvösséget is tanult. 1531-től Rómában tanulmányozta Buonarotti
Michelangelo (lásd III.6.),Giovanni Santi Raffaelo (lásd IV.6.) és Baldassare Tommaso
Peruzzi (*1481-+1536) műveit. Firenzébe visszatérve a Mediciek szolgálatában állt.
Felváltva dolgozott Arezzoban, Nápolyban, Bolognában, Velencében és Rómában.
Később Urbinoban és Ravennában is működött. 1546-ban száz nap alatt készítette el a

vatikáni Cancelleria egy termének freskóit. 1555-től 1572-ig
Firenzében dolgozott a Palazzo Vecchio átépítésén és
termeinek történelmi, allgorikus-mitológiai falkép-sorozatán.
Az ornamentika iránti szeretetét számos alkotása mutatja.
Így pl. Levétel a keresztről, Királyok imádása, Szent Család
stb.című képei. Késői festői művei csaknem szőnyegszerűen

dekoratív, síkszerű alkotások. Utolsó számottevő festészeti
munkája a vatikáni Sala Regia freskói. Építészeti alkotásai
jelentősebbek. Építészeti fő műve az Uffizi palotája, melyet
1560-ban Vasari tervei szerint építettek. 1564-ben építette a
Palazzo Pittihez vezető folyosót a Corridoio Vasariano-t.
Átépítette a Sta Croce-templomot, majd élete végén tervezte
a különösen kiegyensúlyozott, könnyed arezzói loggiát a Pi

azza Grandén. Képzőművészeti tevékenységénél fontosabb művészetelméleti

munkássága. Utazgatásai során mindent feljegyezve, műveket és művészeket

tekintve, kora művészetének legátfogóbb dokumentációját készítette el. Az 1547 körül
befejezett, forrásműként kiemelkedő jelentőségű életrajzi gyűújtemény, A legkiválóbb
festők, szobrászok építészek élete, mely először 1550-ben jelent meg. A második
bővített kiadáshoz 1568-ban tervszerűen gyűjtötte az adatokat. A
művészettörténettel foglalkozó irodalom megalapítója volt. Arezzói - saját freskóival
díszített - háza, ma múzheum. (Műv.L.1968.4k.642 o., MNL.18k.243 o.)



síR JOHN MONASH *1865.JÚNIUS 27. - +1931.0KTÓBER 8.

Ausztrál katona-mérnök. Középiskoláit Melbourneben végzte, majd
14 évesen vették fel az ottani egyetemre, ahol jogi, bölcsészeti,
természettudományi és mérnöki tanulmányokat folytatott. 1887-ben
természettudományi, 1895-ben jogi diplomát szerzett. Katonai
pályafutását 1886-ben kezdte és az I.világháború kitöréséig mint
tűzérségi mérnök szerzett elméleti és gyakorlati tudást. 1914
szeptemberében jött létre a Nagy-Britanniát szolgáló - kizárólag
ausztrálokból álló - úgynevezett 4-es Brigád, melynek a parancsno

ka lett. Egysége sikeresen harcolt Egyiptomban, majd 1916-ban a nyugati front
vezérőrnagyává nevezték ki. Jelentős ütközeteket nyert, amelyben nagy szerepe volt
képzettségének, ügyességének és taktikai érzékének. 1918-ban hadtestparancsnoki
rangot és lovagi címet kapott. A háború végén résztvett a haderő leszerelésének
megszervezésében, majd hazatért Ausztráliába. A Victoriai Állami Villamossági
Bizottság vezetője lett a különböző civil szervezetekben folytatott tevékenysége
mellet. A közélet ismert és rendkívül közszeretetnek örvendő figurája volt 1921-ben
megszerezte műszaki területen a doktori címet. Tasmaniában és Melbourneben
számos híd tervezése és a vasbeton ausztráliai használata fűződik nevéhez.
(Internet:jjhttp://en.wikipedia.org/wikijJohn_Monash, www.awm.gov.au/units ,
www.awm.gov.au/1918/ )

BANKIN CSANDRA CHATTERJEE *1838.JÚNIUS 27. 
+ 1894.ÁPRILIS 8

Indiai író. Brahmin családban született. Midnapurban járt iskolába, ahol kiváló tanuló
volt. Később Hooglyben a Mohsin College-ben tanult 6 éven át. Szabad idejében a
tankönyveken ívül egyéb műveket is olvasott. Megtanulta a szanszkrit nyelvet, mely
később írói tevékenységében sokat segítette. 1856-57-ben a kalkuttai elnöki kollégi

umban tanult tovább. Itt a Kelet-Indiai Kereskedelmi Társasággal
szembeni lázadás ellenére diplomát szerzett 1859-ben. Még
ugyanabban az évben állást kapott a kalkuttai kormánytól, ahonnan
1881-ben kilépett. Irodalmi tevékenységét még kormányhivatalnoki
idejében kezdte költeményekkek. 1865-ben tette közzé első bengáli
regényét, amelyet 1866-ban, 1869-ben , 1873-b an, 1877-ben,
1881-ben és 1884-ben újabbak követtek. Leghíresebb műve az 1882
.ben megjelent verseskönyve, amelyet később az úgynevezett
National Song című gyűjteménybe foglaltak. Arra törekedett, hogy
forradalmasítsa a bengáli kultúrát, s ezzel a bengáli nép nyelvhbasz

nálatát is tökéletesítse. E cél érdekében 1872-ben Magazint is létrehozott.
Népszerűségét bengáli író még nem tudta meghaladni .
(Internet: http://www. iloveindia.comjindianhberoesjbankim-chanbdra , www.
Calcuttaweb.comjproplejbankim.sghtml)



LUIGI PIRANDELLO *1867.JÚNIUS 28. - +1936.DECEMBER 10.

Olasz író. Szülei családi vállalkozásban kisipari szinten
kénbányászattai foglalkoztak. Iskoláit Girgentiben és
Palermóban végezte, majd a római egyetemen és Bonnban
folytatott irodalomtörténeti és filozófiai tanulmányokat.
1891-ben kapta meg a diplomáját. Rómában telepedett le.
1894-ben feleségül vette Maria Portulanót, aki
elmebetegsége kövekeztében több mint 20 éven át pokollá
tette férje magánéletét. 1897-től 1925-ig a római Instituto
Superiore deMagistero tanítóképző tanára volt. Csak ezután
vált független színpadi íróvá. Irodalmi pályáját költemények
kel kezdte. 1891-ben Gea husvétja, 1895-ben Rajnai elégiák címmel jelentek meg
versei. Majd novellás kötete következett 1894-ben Pirandello legszebb novellái
címmel, ezt A kitaszított című regénye követte 1903-ban. Viszonylagos sikert második,
Mattia Pascal két élete című regénye hozott. További regényei közül a Forog a film
jelentős. Első színdarabjait 1910-ben mutatták be A korsó és Szicilia gyümölcse
címmel. 1921. a fodulat éve Pirandello pályáján. Rövid egymásutánban színpadra és
szenvedélyes viták középponjába került a IV. Henrik, a Hat szereplő szerzőt keres és a
Hat szerep keres egy szerzőt című darabjai. Párizsban 1922-ben volt az első Pirandello
bemutató A becsület gyönyöre címmel, Charles Dullin (lásd VI.12.) rendezésében.
Egymás után írta drámáit, de ezek közül csak az 1923-ban elkészült Egy ember, aki
virágot hord a szájában című emelkedik ki. 1924-ben belépett a fasiszta pártba, így a
sokáig háttérbe szorított író hívatalosan is az első számú olasz íróvá lépett elé.
Kapcsolata a pártta I hamar megszakadt, mert drámáit a Szovjetunióban
megjelentették. 1925-28 között létrehozta önálló társulatát a Teatro d'Arte di Romát,
melynek igazgatója is lett. 1930-ban részt vett Greta Garbo (lásd IX.18.)
főszereplésével az Az vagyok, akit szeretsz című film forgatásán Hollywoodban. Az
irodalmi Nobel-díjat 1934-ben kapta "a dráma és a színpadi művészet bátor és ötletes
megújításáért". (Nobel-díjasok KisI. 1985.594 o., MNL.14k.814 o.)

ALEXIS CARREL *1873.JÚNIUS 28. - +1944.NOVEMBER 5.

Francia származású amerikai sebész, biológus és fiziológus. A lyoni
egyetemen tanult, 1900-ban szerzett orvosi diplomát Lyonban. 1904
ben az USA-ba emigrált, 1905-től F.T.Stewart chicagói
laboratóriumában, 1906-39 között New Yorkban a Rockefeller
Institute for Medical Research kötelékébe került. 1939-ban tért vissza
Párizsba. Mivel szimpatizált a németekkel kollaboráló francia
kormánnyal, Franciaország felszabadulása után elbocsátották
állásából. Kutatási tevékenysége New Yorkhoz kötötte, mely 1906
ban kezdődött és nyugdíjbavonulásáig - 1939-ig - tartott. Pályafutása
alatt sebészi kutatásának tárgya az volt, hogy miként lehet szerveket
pótolni vagy átültetni. Különösen az érpótlás érdekelte és igen hasznos technikát
dolgozott ki az érvarratok készítésére. Jelentős eredményeket ért el a
szövettenyésztés területén is, amikor felfedezte, hogy az élő szövetek a szervezeten
kívül is tudnak növekedeni megfelelő tápoldatokban, szövettenyészetekben. A
flziológiai vagy orvostudományi Nobel-djat 1912-ben kapta "az érvarrattai, valamint a
véredény- és szervátültetéssel kapcsolatos munkáinak elismeréseként". (Nobel-díjasok
Kis1.1985.146 o.)









Peter Paul RUBENS 1577 -1640



I.LÁZÁR HREBEUANOVICS *1329. - +1389.JÚNIUS 28.

Szerbia fejedelme 1371-1389-ig. Az utolsó cár, IV.Uros (ur.1355
1371) halála után került trónra 1371-ben, 1370-től mint Rudnik
kenéze - elöljárója - , majd 1371-től Szerbia fejedelmeként. A török
hódítók ellen védelmet remélve 1386-ban elismerte Magyarország
fennhatóságát. Később a törökökkel szövetkezett, főleg azért, hogy
a macsói bánságot Magyarországtól visszaszerezze. Tvrtkoval, a
bosnyák királlyal (ur.1354-1377) együtt viszont szembeszállt
I.Murad török szultán (ur.1360-1389) hadseregével. 1389.jÚnius
28-án a véres rigómezei ütközetben - Koszovo Poljenál - vereséget
szenvedett, ami a Szerb Fejedelemség végét jelentette. A csatában
I.Lázár fogságba esett, kivégezték. I.Murad is életét vesztette. Szer

bia közel 5 századra török uralom alá került. Ő volt a szerbek utolsó fejedelme.
Nemzeti szentként tisztelik. (Révai N1.12k.55S o., Új Magy.L. 1961.4k.329 o.,
MNL.llk.8S5 o.)

FERENC FERDINÁND *1863.DECEMBER 18. - +1914.JÚNIUS 28.

Habsburg főherceg, az Osztrák-Magyar Monarchia trónörököse.
I.Ferenc József császár és király (lásd XI.21.) testvérének, Károly
Lajos főhercegnek (*1833-+ 1896) és Mária Annunciáta olasz
hercegnőnek a fia. 1878-ban avatták handnaggyá, 1894-95-ben a
38.gyalogdandár parancsnoka volt. Rudolf trónörökös (*1858-+ 1889)
és apja halála után, 1896-ban a Monarchia trónörököse lett. 1899
ben lovassági tábornokká nevezték ki. 1900-ban rangon aluli
házasságot kötött (hotek Zsófia grófnővel. 1906-tól foglalkozott
komolyabban a politikával. A dualista rendszerben a magyar befolyás
visszaszorítására, a többi nemzetiség jogainak kiszélesítésére töreke

dett. Főként a hadseregre támaszkodva, a nemzetiségeket egymás ellen kijátszva,
erősen központosított, trialista szerkezetűvé kivánta a Monarchiát átalakítani. Magyar
bizalmasa, Kristóffy József politikus (*1857-+1928), a titkos választójog bevezetésére
kívánta rávenni, sikertelenül. 1914.júniusban egy hadgyakorlat megtekintésére
Bosznia-Hercegovinába utazott, ahol 1914.jÚnius 28-án Gavrilo Princip boszniai
szerb diák (*1894-+1918) a gépkocsiban utazó Ferenc Ferdinándot feleségével együtt
Szarajevóban agyonlőtte. Meggyilkolása ürügyet szolgáltatott a Szerbia elleni
hadüzenethez - 1914.július 28. - az I.világháború kirobbantásához. (Larousse
1991.1k.848 o., Révai N1.7k.415 0.MNL.7k.884 o.»

TORII KIYONAGA *1752.KÖRÜL - +1815.JÚNIUS 28.

Japán festő. A legnagyobb fametszőmesterek egyike. Torii
Kiyomitsu műhelyébe lépett, majd a mester halála után
átvette a Torii iskola irányítását. Működése alatt a Torii
iskola második virágzását élte. Művészi fa metszetei révén
a japán fametszet-művészet elérte csúcspontját.
Munkássága sokrétű és változatos volt. Az 1790-es évek
elején visszavonult és csak az iskolának szentelte idejét.
(Műv.L.1967.2k.644 o.)
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CLARA LOUISE MAASS *1876.JÚNIUS 28. - +1901.AUGUSZTUS
24.

Amerikai ápolónő. Németországból New Jerseybe bevándorló szüleinek a 10 közül az
első gyermeke. 17 éves korában kezdte gyakorló ápolónői hivatását a newarki német'
kórházban. 1895-ben kapott szakképesítést, 1898-ban a kórház főápolónője lett. Az
amerikai-spanyol háború idején szerződéses katonai ápolónőként dolgozott Floridában,

Georgiában, Kubában és a Fülöp-szigeteken. 1899.februári
leszereléséig számtalan járványos beteggel találkozott és
megállapította, hogya sárgaláz, a malária, dizentéria több katonát
ölt meg, mint az ellenség. Novemberben ismét szerződéssel a
Fülöp-stigetekre kűldték, ahol hastífuszos, himlős és sárgalázas
katonákat ápolt. 1900-ban visszatért Kubába, ahol közreműködője

lett a sárgaláz elleni küzdelemnek. A betegség okozója feltehetően

a szúnyogok voltak, de ezt bizonyítandó, ki kellett kísérletezni.
Maass vállakozott egyedűli nőként arra,hogy e kísérletnek alanya
legyen. Első alkalommal a fertőzést megkapta, de abból
felgyógyult. 1901.augusztus 14-én ismét vállalta a kísérleti fertő

zést, de annak következményeként 10 nap múlva a kísérletbe belehalt. Ezzel
bizonyosodott be, hogya szúnyogok aktív szereplői, illetve okozói a fertőzéseknek. Az
amerikai hadsereg a newarki Hősök Temetőjében temette el. 1952-ben emlékére a
newarki német kórházat Cia ra Maass Memorial Hospitalnak nevezték el.
(Internet: http://www.nurses.info/personalities..... , aahn .orgjgraesites..... )

JEAN BAPTISTE DEBRET

30
eTS

*1768.ÁPRILIS 18. - +1848.JÚNIUS 28.

Francia festő. Pályája kezdetén antik tárgyú képeket
festett, később I.Bonaparte Napoleon (lásd V.5.)
uralkodásának egyes mozzanatait örökítette meg
nagyméretű képeken. 1816-tól 1831-ig Rio de
Janeiróban élt és Dom Pedro brazíl császár (lásd
IX.24.) szolgálatában dolgozott. (Révai N1.5k.355 o.)



SZENT PÉTER * ? +64-67. KÖZÖTT

Jézus Krisztus tanítványa, a
12 apostol egyike, Róma első

püspöke, az első pápa, az
apostolok kollégiumának feje.
Eredeti neve Simon, Jónás fia.
A Péter nevet - azaz Kéfás,
vagyis kőszikla - nevet Jézus
adta neki, küldetésére utalva.
Öccsével - Andrással halászok
voltak és együtt éltek
Kafarnaumban. Itt csatlako

zott Jézushoz. Jézus rá - mint kősziklára - építette egyházát, ő kapta a mennyország
kulcsait. Jézus halála után ő vette át Jeruzsálemben a fiatal keresztény közösség
irányítását, ő prédikált a zarándokoknak és képviselte az apostolokat a zsidó főtanács

előtt. Folytatta a hittérítést a szamaritánusok között, majd 7 évig Antiochia püspöke
volt. Miután térített a pogányok között is, 44-ben Jeruzsálemben bebörtönözték.
Kiszabadulva Rómába ment, ahonnan Claudius (lásd X.B.) kiűzte a zsidókat és a
keresztényeket is, ezért más vidékre újabb térítő útra ment. Néró római császár
(ur.54-68) uralma idején Rómában tartózkodott 64-67 között, ahol vértanúhalált halt.
A vatikáni Szent Péter-bazilikában van a sírja. A hagyomány szerint az ő tanításán
alapszik Márk evangéliuma. Az Újszövetségben két levél fűződik nevéhez: Szent Péter
első és második levele; a második Jeruzsálem pusztulása után keletkezhetett.
Emléknapja június 29-én van. (Larousse 1994.3k.3D5 o., MNL.14k.725 o.)
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SZENT PÁL *8-10. KÖRÜL - +67.JÚNIUS 29.

Apostol, hittérítő, teológus, keresztény vértanú. Eredeti
neve Saul. Benjámin törzséből származó gazdag zsidó

(

családban született, ahol szigorú rabbinikus nevelésben
részesült és jártas volt a tudományokban és a görög
irodalomban. Mint a Törvény tisztelője és buzgó
farizeus, üldözte a keresztényeket. Főpapi ajánlólevéllel
Damaszkuszba indult, hogy segítsen törvény elé állítani
a keresztényeket, de útközben egy látomás hatására
megtért. Damaszkuszban 34-ben megkeresztelkedett
és ettöl kezdve minden erejét a kereszténység
védelmezésére és terjesztésére fordította. Három

missziós útján 45-58 között, bejárta az akkor ismert világ jelentős részét, Ciprustól
Antiochián, Kis-Ázsián, Makedónián, Görögországon át Rómáig és egyházi
közösségeket alapított. Több alkalommal börtönbe vetették, ahonnan 63 körül
szabadult ki. Rómában 64-



100

szabadult ki. Rómában 64-ben ismét elfogták és 67-ben a Néró
féle keresztényüldözés idején vértanúságot szenvedett. Az Újszö

vetségben - a Zsidók
nak írt levelet nem
tekintve - 13 levél
fűződik Pál apostol
nevéhez. Ezek között
van a Rómaiaknak, a
Korinhos~aknak, a
Galatáknak, az Efezu
siaknak, a Filippiek

nek, a Koloszszeieknek, a Tesszalonikiaknak, valamint a Timóteusoknak, Titusznak és
Filemonnak írt levél. A levelek alkalmi iratok, konkrét kérdésekre adnak választ, de
nem csak a címzetteknek szólnak, hanem minden hívőnek útmutatásul szolgálnak
számos telológiai és morális kérdésben. (Larousse 1994.3k.234 o., MNL.14k.425 o.)

MAX HERMANN PECHSTEIN *1881.DECEMBER 31. - +1955.JÚNIUS
29.

Német festő és grafikus. 1900-tól a drezdai
Iparművészeti, 1902-től a Képzőművészeti Akadémián
tanult. 1905-ben készítette első fametszeteit. 1906-tól
a Brücke-csoport tagja, majd a berlini Neue Sezession
és a Novembergruppe egyik alapítója volt. 1907
19ü8-ban Párizsban megismerkedett Paul Gauguin
(lásd V!.7.), Henri Matisse (lásd XI!.31.)
festészetével, és barátságot kötött Cornelius van
Dongennel (lásd !.26.). Az akkor készült képei párizsi
élményeit tükrözik. Ilyen pl. a Fiatal lány, Három akt

tájban című festményei. 1908-ban Berlinben telepedett le. 1914. évi csendes-óceáni
utazásakor a primitív művészet hatása alá került. Az ott szerzett tapasztalatok
beépültek későbbi munkáiba. Az I.világháború alatt japán fogságba esett, de sikerült
megszöknie. Berlinben 1923-tól a berlini Képzőművészeti Akadémián tanított. Tagja
volt a Porosz Művészeti Akadémiának, ahonnan Adolf Hitler (lásd IV.30.) hatalomra
jutása után kizárták, műveit eltávolították a német múzeumokból. 1945-től újra
akadémiai tanár volt. A német expresszionizmus egyik jellegzetes képviselője volt.
(Műv.L.1967.3k.719 o., MNL.14k.613 o.)

HENRY CLAV *1777.ÁPRILIS 12. - +1852.JÚNIUS 29.

Amerikai államférfi. 1803-ban a kentucky-i törvényhozó testületbe
választották, ahonnan 1806-ban a szövetségi tanácsba delegálták, ahol
a demokratákhoz csatlakozott. Sikertelenül indult több
elnökválasztáson. "Nagy békítő"-nek nevezték, mivel jelentős szerepe
volt az észak-déli államok első nagyobb konfliktusát megoldó 1820-as
Missouri egyezmény létrehozásában. John Quincy Adams elnök (lásd
VI!.l1.) 1825-ben külügyi államtitkárrá nevezte ki. Ugyancsak vezető

szerepe volt az északi és déli rabszolgatartó ültetvényesek közötti C1ay
vagy 1850-es kompromisszum létrehozásában. Andrew Jackson (lásd II!.15.)
elnöksége idején - 1829-37 között - Kentucky állam szenátora volt. (Új
Magy.L.1959.1k.457 o., Révai NI.4k.555 o., MNL.5k.491 o)



GRÓF GIACOMO LEOPARDI *798.JÚNIUS 29. - +1837.JÚNIUS 19.

Olasz író, költő. Arisztokrata család elsőszülött fia, aki betegeskedése
folytán évekig semmit sem látott a palota szobáin kívül a világból.
Egyetlen szórakozása a könyvtár volt, ezért 20 éves korára kiváló

klasszika-filológus lett, akinek már a
nemzetközi sajtóban is híre volt. 1818-ban
látogatója Pietro Giordani (*1792-+1872)
felélesztette hazafias érzelmeit és ekkor irta
meg hősies álmodozással az Itáliához címü
versét, mely az olasz hazafias költészet egyik
remeke. A szülői háztól csak 1830-ban tudott
végleg elszakadni, előbb Rómába, majd Ná

polyba költözött. A fájdalom és a szorongás hatja át az Éj; dal és A rekettye címü
verseit. A 36 költeményből és 5 töredékből álló Énekeket 1835-ben adták ki és
értékeik az új olasz irodalom kialakulását jelezték. Prózai fő műve az Erkölcs; tanítások
1823-ból. 24 filozófiai dialógust írt, költői ars poeticáját tükrözi Rövid erkölcs; írások
című prózai kötete is. A pesszimizmus és a világfájdalom költője, de ugyanakkor a
jobb életre vágyó szenvedő ember önzéseinek is a megfogalmazója volt.
(Világir.KisencikI.1976.1k.653 o., Larousse 1992.2k.676 o., MNL.12k.45 o.)

SZUDZUKI HARUNOBU *1725. - +1770.JÚNIUS 29.

ADRIAEN COLLAERT

Japán festő, fametsző. Az ukijo-e iskola - speciális
festészeti műfaj - képviselője. A nisiki-e nevű több színnel
dolgozó fametszés első nagy mestere volt. 1760-ban
kiadóvállalatot alapított és ott adta ki híres brokát-képeit,
amelynek a technikáját az ő találmányának tartottak. Ezek
több színnyomással és nagy műgonddal készített kontúr
nélküli képek voltak. Eredetiségük a színek használatában
van. Legművészibb metszeteit 1765-ben készítette.
Művészete és sikere 1765. után egyre magasabbra ívelt.
Metszeteit Kínába is exportálták. A legnagyobb japán
koloristának tartják. Szinskálája gazdag, színei rendkívül
finomak. Alakjait finom erotika jellemzi. Ő alkotta a
legművészibb shunga albumokat. A színezésen kívül sok
más technikai és formai újítást alkalmazott.
(Müv.L.1966.2k.349 o., MNL.9k.252 o.)

*1560. - +1618.JÚNIUS 29.

CESKOSLOVENSKO Holland grafikus és vésnök. Philip Galle tanítványa volt
Antwerpenben. 1586-ban fogadták be a Szent Luka céhbe, melynek
1596-97-ben elnökhelyettese volt. Életműve kb.600 metszet,
beleértve a halakról, madarakról és más állatokról készített grafika
sorozatait is. Kompozícióit gyakran díszítette virágokkal vagy abszurd
motívumokkal. (Internet: htpp :/www.artnet.com/library/.... )



V.FERDINÁND *1793.ÁPRILI5 19. - +1875.JÚNIUS 29.

Magyar király, LFerdinánd néven osztrák császár, 1835-48-ig
uralkodott. LFerenc magyar király és osztrák császár (lásd IlL2.) és
Bourbon Mária Terézia nápoly-szicíliai hercegnő legidősebb fia.
Születése után kiderült róla, hogy epilepsziás, s emellett valószínűnek
tűnt, hogy egyfajta enyhe elmebajban is szenved. 1830-ban magyar
királlyá koronázták, de csak atyja halála után 1835-ben lépett a
trónra. A beteges, gyenge szellemi képességű Ferdinánd helyett az
udvari kamarilla befolyásos tagjai, - mint Klemens Wenceslas Lothar
von Metternich (*1773-+1859), Franz Anton Kolowrat-Liebsteinsky

(*1778-+ 1861) kormányoztak. Szentesítette 1848.április ll-én az urtolsó magyar
rendi országgyűlés által hozott áprilisi törvényeket. 1848.december 2-án testvére
Ferenc Károly (*1802-+1878) javára lemondott a trónról, miután LViktor Emanuel
szardíniai király (ur.1802-1821) leányától, Mária Annától fiú örököse nem volt. Ferenc
Károly főherceg azonban szintén lemondott fia LFerenc József (lásd XL21.) javára.
(Révai NI.7k.405 o., Larousse 1991.1k.847 o., MNL.7k.877 o.)



GRÓF GIACOMO LEOPARDI *798.JÚNIUS 29. - +1837.JÚNIUS 19.

Olasz író, költő. Arisztokrata család elsőszülött fia, aki betegeskedése
folytán évekig semmit sem látott a palota szobáin kívül a világból.
Egyetlen szórakozása a könyvtár volt, ezért 20 éves korára kiváló

klasszika-filológus lett, akinek már a
nemzetközi sajtóban is híre volt. l8l8-ban
látogatója Pietro Giordani (*1792-+1872)
felélesztette hazafias érzelmeit és ekkor irta
meg hősies álmodozással az Itáliához című

versét, mely az olasz hazafias költészet egyik
remeke. A szülői háztól csak 1830-ban tudott

. végleg elszakadni, előbb Rómába, majd Ná-
polyba költözött. A fájdalom és a szorongás hatja át az Éji dal és A rekettye című
verseit. A 36 költeményből és 5 töredékből álló Énekeket l835-ben adták ki és
értékeik az új olasz irodalom kialakulását jelezték. Prózai fő műve az Erkölcsi tanítások
l823-ból. 24 filozófiai dialógust írt, költői ars poeticáját tükrözi Rövid erkölcsi írások
című prózai kötete is. A pesszimizmus és a· világfájdalom költője, de ugyanakkor a
jobb életre vágyó szenvedő ember önzéseinek is a megfogalmazója volt.
(Világir.KisencikI.1976.lk.653 o., Larousse 1992.2k.676 o., MNL.12k.45 o.)

SZUDZUKI HARUNOBU *1725. - +1770.JÚNIUS 29.

ADRIAEN COLLAERT

Japán festő, fametsző. Az ukijo-e iskola - speciális
festészeti műfaj - képviselője. A nisiki-e nevű több színnel
dolgozó fametszés első nagy mestere volt. 1760-ban
kiadóvállalatot alapított és ott adta ki híres brokát-képeit,
amelynek a technikáját az ő találmányának tartottak. Ezek
több színnyomással és nagy műgonddal készített kontúr
nélküli képek voltak. Eredetiségük a színek használatában
van. Legművészibb metszeteit 1765-ben készítette.
Művészete és sikere 1765. után egyre magasabbra ívelt.
Metszeteit Kínába is exportálták. A legnagyobb japán
koloristának tartják. Szinskálája gazdag, színei rendkívül
finomak. Alakjait finom erotika jellemzi. Ő alkotta a
legművészibb shunga albumokat. A színezésen kívül sok
más technikai és formai újítást alkalmazott.
(Műv.L.1966.2k.349 o., MNL.9k.252 o.)

*1560. - +1618.JÚNIUS 29.

Holland grafikus és vésnök. Philip Galle tanítványa volt
Antwerpenben. 1586-ban fogadták be a Szent Luka céhbe, melynek
1596-97-ben elnökhelyettese volt. Életműve kb.600 metszet,
beleértve a halakról, madarakról és más állatokról készített grafika
sorozatait is. Kompozícióit gyakran díszítette virágokkal vagy abszurd
motívumokkal. (Internet: htpp :jwww.artnet.comjlibraryj.... )



V.FERDINÁND *1793.ÁPRILI5 19. - +1875.JÚNIUS 29.

Magyar király, LFerdinánd néven osztrák császár, 1835-48-ig
uralkodott. LFerenc magyar király és osztrák császár (lásd III.2.) és

• Bourbon Mária Terézia nápoly-szicíliai hercegnő legidősebb fia.
Születése után kiderült róla, hogy epilepsziás, s emellett valószínűnek
tűnt, hogy egyfajta enyhe elmebajban is szenved. 1830-ban magyar
királlyá koronázták, de csak atyja halála után 1835-ben lépett a
trónra. A beteges, gyenge szellemi képességű Ferdinánd helyett az
udvari kamarilla befolyásos tagjai, - mint Klemens Wenceslas Lothar
von Metternich (*1773-+1859), Franz Anton Kolowrat-Liebsteinsky

(*1778-+1861) kormányoztak. Szentesítette 1848.április U-én az urtolsó magyar
rendi országgyűlés által hozott áprilisi törvényeket. 1848.december 2-án testvére
Ferenc Károly (*1802-+1878) javára lemondott a trónról, miután LViktor Emanuel
szardíniai király (ur.1802-1821) leányától, Mária Annától fiú örököse nem volt. Ferenc
Károly főherceg azonban szintén lemondott fia LFerenc József (lásd XI.21.) javára.
(Révai NI.7kA05 o., Larousse 1991.1k.847 o., MNL.7k.877 o.)



V. NyÁRI OLIMPIAI JÁTÉKOK 1912.JÚNIUS 29. - JÚUUS 22.
STOCKHOLM, SVÉDORSZÁG

A stockholmi stadion építésére V.Gusztáv svéd királya pénzen kívül 10 hektárnyi
területet is adott saját állatkertjéből. A Torben Grut tervei szerint épült komplexum, a
régi lovagvárakra emlékeztet és a középkori svéd építőművészet hagyományait őrzi.

Főleg technikai felszereltsége vált híressé, mert a pálya különleges vízáteresztő talajú,
és itt alkalmazták először a villanyárammal való időmérést.

A "hagyományos" fizikai versenyszámok mellett ekkor írtak ki először művészeti

versenyeket irodalomban, festészetben, szobrászatban, építészetben és zenében. Ez a
szellemi nemes vetélkedés még hat alkalommal - 1948. évi olimpiával bezárólag 
szerepelt az olimpiák programjában.
1912-ben Stockholmban ezen a szellemi versenyen 1 aranyérmet. több ezüst és sok
bronzérmet szereztünk. Pierre de Coubeltin kapta az aranyérmet, aki Hochrod és
Eschbach álnéven nevezte be "Óda a sporthoz" című versét
Az olimpia versenyprogramja ez alkalommal lényegesen kibővül az 1896-05
játékokhoz képest. Újabb futás-távok kerültek a versenyszámokba, Coubertin báró
alapította öttusa versenyeket is ekkor rendezték először, az öt- tízpróba is programba
került, és a csapatversenyeknél is változások voltak stb.
Stockholmban 28 ország 2541 sportolója - köztük 57 hölgy - gyűlt össze, hogy 13
sportág 92 versenyszámában összemérje tudását.
A 130 fős magyar kü Idöttség ből aranyérmes lett kardvívás egyéni versenyében Dr.
Fuchs Jenő, a magyar kardcsapat és 300 m-es hadipuska lövészetben Prokopp
Sándor. Ezüstérmet kapott Békéssy Béla és a férfitorna csapatunk. Bronzérmes
gerelyhajításban Kóczán Mór, kötöttfgású bírkózás félnehézsúly számában Varga Béla,
egyéni kardvívásban Mészáros Ervin.
A játékok legnagyobb szenzációja Jim Thorpe, az "atlétakirály". Az indián származású
sportoló világcsúccsal nyerte az öt- és tízpróbát. Ő az egyetlen sportoló a világon,
akiről várost neveztek el. Ez a város Jim Thorpe Town Pennsylvánniában. Később

koholt vádak alapján - mint profit - megfosztották az olimpiai bajnokságtól, de 1982
ben rehabilitálták, és visszakapta aranyérmeit.



MAGYAR POSTA

MÓRICZ ZSIGMOND *1879.JÚNIUS 30. - +1942.5ZEPTEMBER 4.

Magyar író. Elszegényedett kálvinista papi családból származott az édesanyja, apja
iparosember volt. Származása nagy szerepet játszott művészetében. Kisujszálláson
járt iskolába, Debrecenben teológiát, majd jogot tanult, de egyiket sem fejezte be.
Közben a Debreceni Ellenőr munkatársa volt. Első írása is ott jelent meg
Schopenhauerről. 1900-tól Budapesten folytatta jogi és bölcsészeti tanulmányait, s
közben tisztviselő lett, majd bekerült az Az Vjság szerkesztőségébe. Agyerekrovatban
dolgozott sokat a Nyugatban, ahol Osvát Ernő szerkesztő, kritikus (*1876-+1929)
figyelt fel rá. Itt jelent meg 1908-ban a Hét krajcár dmű novellája, meJy meghozta
számára az elismerést. 1909-ben a Sári bíró című drámáját bemutatta a Nemzeti
Színház. Az 1910-es években- írt műveit a naturalizmus emberképe és stílusa
határozta meg. A körűlmények szorításában élő alakjai, legyenek azok parasztok,
dzsentrik, népüket boldogítani vágyó értelmiségiek, képtelenek a kitörésre, és nem
csupán a kisszerű környezet, de saját erőtlenségűk folytán. Ezt példázza a Sárarany
vagy a Fáklya című regénye. Az Isten háta mögött a már letisztult Móriczi
regényformában adja a kisvárosi lét képét. Radikálisan szakított a romantikusan
idealizált falu-képpel, a paraszti élet zárt világa nála nem csak megtartó erő, hanem a

felemelkedés, a kitörés gátja is. Ha hősei lázadnak, csak
tragikusan groteszk módon tehetik, éppolyan kisszerűen, mint
amilyen az életük. Az I.világháborúban haditudósító volt, a
Tanácsköztársaság idején aktív szerepet vállalt, beválasztották
a Kisfaludy Társaságba. A kommün bukása után tagságától
megfosztották. Ennek reflexiója a drámai történelmi események
után, az 1920-as években, az eszményekhez való hűség

fogalmazódott meg a Légy jó mindhalálig című 1921-ben írt
regényében. 1929-33 között Babits Mihállyal (lásd VIHA.)
együtt szerkesztette a Nyugatot, 1933-ban megvált a laptól és
a népi írók szekértáborával tartott. Határon túli és fiatal írókat
támogatott és 1939-től haláláig a népi mozgalom vezető lapját

a Kelet Népe-t szerkesztette. Reménytelennek látta a jószándé-kú és változtatn i
kívánó emberek lehetőségeit, és ezen véleményének az Úri muri, Rokonok, Kivilágos
kivirradatig, Forr a bor című műveiben adott hangot. Legnagyobb igényű művészi

vállalkozása az Erdély trilógia, - Tündérkert, A nagy fejedelem, A nap árnyéka - mely
1935-ben készült el. A nyelvi-stiláris szinten is bravúrosan megoldott történelmi
regény a XVII.századi Erdély sorsán keresztül a magyarság előtt álló poltikai
történelmi alternatívákat vizsgálja. A Pillangó idillikus, társadalomkritikát sem
nélkülözó műve. A Boldog ember című, 1935-ben készült regénye a népi írók
szociográfiai tevékenységéhez kapcsolódik. Betyárregényeiben népi hősöket állított a
középpontba, mint pl. Rózsa Sándor a lovát ugratja, Rózsa Sándor összevonja
szemöldökét. Ezzel meglehetősen nagy vihart kavart, mert betyárt tett regényei
főhősévé. Az Árvácska című műve pedig a minden gonoszságon diadalmaskodó
gyermeki lélek megrázó rajza. Szerkesztőként és irodalomszervezőként folytatott
levelezése fontos irodalomtörténeti forrás. Prózanyelve a magyar elbeszélői

hagyományban kiemelkedő változást jelentett. Műveiből az 1970-es évek közepéig 32
nyelven 638 fordítás ismert. (Világir.KisencikI.1976.2k.95 o., Larousse 1992.2k.969
o., MNL.13k.300 o.)
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RAYMOND LULLE *1233. VAGY 1235. - +1315.JÚNIUS 30.

Katalán teológus, filozófus, költő, matematikus, alkimista. Barcelónai nemesi család
sarja. A párizsi egyetemen, Nápolyban és Montpellier-ben tanult. Amallorcai
trónörökös nevelője, majd udvarmestere, neves trubadúr volt. 1262 körül, - 30 éves
korában - elhagyta családját, - feleségét, gyermekét - és belépett Szent Ferenc
rendjébe, hogy hittérítéssel foglalkozzon. Kilenc évig tartó teológiai, filozófiai
tanulmányok után érezte úgy, hogy képes lesz a szó erejével keresztény hitre téríteni
az embereket. Verseket/, regényeket, filozófiai, logikai múveket írt latin, arab, katalán
és pravoszláv nyelven. O volt az irodalmi katalán nyelv megteremtője. Több mint 150

filozófiai, teológiai, misztikus, sőt tudományos értekezést írt. Arra a
célra, hogy bebizonyíthassa igazságát, elméleti és gyakorlati
módszert alakított ki. Ennek eszközéül fejlesztette ki 1276-ban az
elméletét, az úgynevezett Ars magna Lulli-t, a "Lulli mesterség"-et,
amely egy egységes tudomány formájában minden teremtett dolgot
metafizikailag Isten meghatározott tulajdonságaira jóság,
hatalmasság, örökkévalóság" hatalom, bölcsesség, akarat,
igazságosság, dicsőség, tisztaság - vezetett vissza. Művei ennek a
gyakorlati kifejtését tartalmazzák. A világban működő egységes
értelem Lulli szerint, a fizikában formák, a logikában szimbólumok és
fogalmak alakjában jelenik meg. Ennek igazolására egy gépet is

szerkesztett - mintegy elődjét a számológépnek - , ahol a számok helyett a
gondolatok jelei állnak. Hatalmas energiát fordított módszere elterjesztésére. Az
alkímia fő feladatának az ásványi anyagok tisztítását, az egészség ápolását és a fémek
nemesfémmé való átalakítását tekintette. Kapcsolatot keresett az arisztotelészi tanok
és az arab alkímia között. Számos kémiai tapasztalatot és eszközt részletesen leírt, pl.
a salétromsav hatását fémekre, eszenciák és az üveggitt készítését, retorták, melegítő

fürdők hasznnálatát. Tanait hirdetve bejárta Európát, és háromszor ellátogatott
Afrikába. Enciklopédikus tudása miatt felvilágosult doktornak nevezték. Utolsó afrikai
hittérítő útján, Tuniszban megkövezték 1315.június 29-én, és sérüléseibe másnap
belehalt. A katolikus egyház boldoggá avatta. (Révai NI.13 kAS o., Larousse
1992.2k.738 o., MNL.12k.296 o.)

LORD JOHN WILLIAM STRUTT RAYLEIGH *1842.NOVEMBER 12. 
+1919.JÚNIUS 30.

Angol fizikus. A cambridge-i Trinity College-ben tanult, ahol
1865-ben doktorált matematikából. Számos matematikai
feladatot oldott már meg, mikor figyelme a rezgő rendszerek
fizikája, a súrlódó folyadékok és gázok elmélete és az optika felé
fordult. 1873-ban a Royal Society tagja, majd 1884-től titkára
lett. 1879-84 között - James Clerk rvlaxwell skót fizikus (*1831
+ 1879) után - a kísérleti fizika professzora volt Cambridge-ben.
1905-től a Cambridge-i Egyetem kancellárja. Kutatómunkája so-
rán foglalkozott a Maxwell-féle elektromágneses elmélettel, akusztikával és optikával.
Szóráselmélete - a fényszórás jelensége - adta a légköri fényszórás első pontos
magyarázatát. Nevéhez fűződik a Rayleigh-Jeans-törvény és az áramlások termikus
instabilitását jellemző RayJeigh-szám. Optikai vizsgálatai során nyert tapasztalatait
használta fel a vízben terjedő hullámok vizsgálatára. Az ő nevét viseli a
földrengésekből eredő felületi hullámok egyik fajtája a Rayleigh-hullám. Felfedezte a
levegő semleges alkotórészét, az argont. A fizikai Nobel-díjat 1904-ben kapta lia
legfontosabb gázok sűrűségével kapcsolatos kutatómunkájáért és az argonnak
elnevezett nemesgáz ezzel kapcsolban álló felfedezéséért". (Nobeld.KisI.634 o.,
MNL.1Sk.333 o.)



SIMON VOUET *1590. JANUÁR 9. - +1649.JÚNIUS 30.

Francia festő. Mozgalmas muveszl pályát futott be.
Londonban kezdte, 1611-ben a francia követ kísérőjeként

Törökországba, 1612-ben Itáliába utazott, ahol 15 évig
maradtJárt Velencében. Genovában, Nápolyban, 1614-től

Rómában dolgozott. Ez idő alatt számos mellképén
jellegzetes Caravaggio-hatás észlelhető. 1624-ben a San
Luca Akadémia elnöke lett. Számos egyházi megbízást
kapott. 1627-ben XIII.Lajos francia király (ur.1610-1643)
Párizsba hívta, ahol elsősorban kastélyok kifestésével bízták
meg és megkapta "a király első festője" címet. Itt már az
itáliai korszaka után könnyed és dekoratív stílusával, ragyogó

, hívatalos pályát futott be. Allegorikus és mitológiai témájú,
világos színekkel, tiszta rajzú formákkal komponált,
kiegyensúlyolztott szerkesztésü művein klasszikus harmónia
érvényesül. A francia paloták és kastélyok díszítése mellett

nagy falikárpitokat tervezett, melyek a párizsi gobelin műhelyek stílusát hosszú időre

meghatároztá k. (Müv.L.1868.4k.7ll o., Larousse 1994.3k.1120 o., MNL.18k.591 o.)

SZOJUZ - 11 ŰRHAJÓ

A Szojuz-ll űrhajót 1971.június 6-án indították útjára, fedélzetén Georgij
Dobrovo/szkij, V/adisz/av Vo/kov és Viktor Pazajev űrhajósokkal. Június 7-én az űrhajó

csatlakozott a Szaljut-l űrállomáshoz. Az úrhajó legénysége átszálIt az űrállomásra, s
ezzel a Szaljut-l lett az űrhajózás történetének első, legénységgel ellátott űrállomása.

A kozmonauták repülő-Iaboratóriumukban különböző feladatokat hajtottak végre, és
június 23-án megdöntötték az emberi részvétellel történő űrrepülési rekordot. Június
29-én újra beszálltak a Szojuz-ll űrhajóba és előkészítették a Földre szállást. Az
űrhajó 24 napos repülés után 1971.iúnius 30-án ért földet az előre kijelölt ponton.
Amikor felnyitották az űrhajót, ülésükön halva találták a három szovjet űrhajóst. A
vizsgálat kiderítette, hogya repülés az aláereszkedés fázisáig a terv szerint történt, de
- 30 perccel a landolás előtt - az űrhajóban nyomáscsökkenés állt be, amely a
kozmonauták azonnali halálához vezetett. (A XX.sz.Kr.l034 o.)



SíR FERDINAND JACOB VON MÜLLER * 1825.JÚNIUS 30. 
+1896.0KTÓBER 10.

émet botanikus. A schleswigi Tönningben
kapott kitűnő oktatást. 15 éves korában
kémikus-gyakornok lett. Gyógyszerészeti
vizsgája után a kieli egyetemen botanikát
tanult, melyből 1847-ben szerzett doktorátust.
Abban az évben a filozófia doktora fokozatot is
elnyerte a Schsleswig-Holstein flórájával
foglalkozó elméletével. Szűlei és testvére tu-

berkulózis áldozatai lettek, ezért egész életére kiható félelme az örökletes betegségtől

arra ösztönözte, hogy melegebb éghajlatú vidéken éljen. Ezért költözött 1847-ben két
nővérével együtt Ausztráliába. 1848-52 között Dél-Ausztráliát, majd Viktóriát utazta
be flórakutatási céllal. 18S2-ben királyi botanikusnak nevezték ki. 185S-től 16 hónapig
egy expedíció tagjaként Ausztrália északnyugati partvidékén gyűjtötte az ismert és
ismeretlen növényi minták ezreit, majd tagja lett az expedíciókat szervező

bizottságnak. 1857-ben a melbournei botanikus kert igazgatója lett, ahol később 
l87l-ben - egy különleges herbarium-könyvtárat szerelt fel. Óriási levélforgaimat
bonyolftott le a kor ismert természettudósaival, köztük Charles Darwinnai (lásd
11.12.), Louis Pasteurrel (lásd XIL27.). A kapcsolatai lehetővé tették magok, növények
ezreinek cseréjét a levelező-társakkal. Komoly nemzetközi tekintélynek örvendett és
munkásságát európai országok uralkodói 1871-ben bárói ranggal, 1879-ben lovaggá
ütéssel, aranyéremmel stb. jutalmazták. Ausztráliában az erdők atyjaként tisztelik,
mivel 30.000-nél több fát telepített. Több hegység, folyó, növény viseli a - Mueller-re
változtatott - nevét Ausztráliában, Új Zélandon és az Antarktiszon. (Révai N1.14k.141
o.,Internet: http://www.anbg.gov.au/biograohy/mueller. ferdinans. html)

HORACE VERNET *1789.JÚNIUS 30. - +1863.JANUÁR 17.

Francia festő. Festő dinasztia sarja. Nagyapja Claude
Joseph Vernet (1714-1789), apja Carlo Vernet (1758
1836) híres tájkép- és tenger-festők voltak Apja
asszisztenseként kezdte pályafutását. 1812-ben
mutatkozott be a párizsi Salon kiállításán egy katonai
tárgyú képével, melyetLBonaparte Napoleonnak (lásd
V.5.) ajánlott. A romantikus felfogású XIX.századi
csataképfestészet egyik legjelentősebb képviselője volt.
Egész életében vonzották a lovasjelenetek. Katonákat

ábrázolt inkább közvetlen, mint idealizált stílusban. 1819-től csatajeleneteket festettI
egész hadjáratokat ábrázolt. Megfestette a francia forradalmat, a napoleoni háborúk
jeleneteit, az Itáliai csatátI vagy a Róma elfoglalását. Napleonról festett képeit
metszetekben tejesztették. 1822. után bonapartista képeit a Salon visszautasította,
ezért csatajeleneteket ábrázoló műveit az Orleáni hercegnek és Lajos Fülöp királynak
(ur.1830-1848) ajánlotta. X.Károly (ur.1824-1830) 1828-ban kinevezte a Francia
Akadémia római részlegének igazgatójává. Ezt a posztot 1834-ig látta el. Az 1853-56
ban zajló krimi háború idején csatlakozott a francia sereghez és testközel ből
ábrázolhatta a különböző helyszíneken zajló csatákat. (Műv.L.-1968.4k.670 o.,
Internet: http://en.wikipedsia.org/wiki/Horace_Vernet,answers.com/topicl ,
artnet.com/artist/557212emile.jean-horace , artcyclopedia.com/artist. ,
encyclopedia.thefreedietionary .com/ )



WASHINGTON HARVEY WILEY *1844.0KTÓBER 18. 
+1930.JÚNIUS 30.

Amerikai kémikus. Erős, fejlett és jó fejü fiú volt. l8G3-ban beiratkozott a közeli
Hannoveri Iskolába, amit félbeszakított, mert az uniós hadsereg tizedese lett közel l
évig. 1865-ben visszatért, 1867-ben diplomát szerzett. 1868-71-ig latint és görögöt
oktatott a Butler Egyetemen, miközben folytatta tanulmányait a Medical College-ben,
ahonnan l87l-ben orvosi diplomáját kapta. Közben a kémia professzora lett a Butler,
majd a Purdue Egyetemen. 1878-ben Németországban részt vett August Wilhelm von
Hofmann német kémikus (*1818-+1892) előadásain a kőszénkátrányból kivont
bázisos frakcióról és az onnan nyert anilinról, amelyet benzolból kémiai úton is elő le

het állítani, mely a színezékipar eljárásainak kulcsvegyülete. Az
előadások mellet legtöbb idejét a császári Bismarck
Laboratóriumban töltötte, ahol a cukor-kémiával foglalkozott
részletesen. 1883-tól Indiana állam Mezőgazdasági

Minisztériumának vezető kémikusaként dolgozott. Számos
dokumentumot, tanulmányt tett közzé az élelmiszeripar területét
érintő kérdésekről. Egyik fontos észrevétele a feldolgozóipar glükóz
illetve cukor nyerési és felhasználási problémája. Mérföldkövet
jelentett a répacukor általános elfogadtatása. Az élelmiszeripari
tartósítószerek részletes analízálásával kimutatta azok egy részének
az emberi szervezetre történő káros hatását. Ezzel rokon-problémá

ja a kábítószerek káros hatásai. 1902-ben létrehozott "méreg keret"-ben étel- és
kábítószer ellenőrök is részt vettek a laboratóriumi munkákban, és felhívta a figyelmet
arra, hogy szükség van egy általános törvényerejű szabályozásra az érintett
területeken. 1906-ban megszületett a törvény az egészségre káros tartósítószerek,
színezőanyagok és más termékek, így a gyógyszerek szabadalmi felhasználásáról.
Természetesen a szigorú előírások nagyon komolyellenvéleményeket is kiváltottak,
ezért lemondott pozíciójáról és visszavonult, hogy írásaival fáradhatatlanul szolgálja az
eberiség érdekeit.
(Internet:http://translate.googleusercontent.comjtranslate_c?hl=hu&sl=en&u= )

FIFA U-20 VILÁGBAJNOKSÁG 2007.JÚNIUS 30-TÓL JÚUUS 22-IG

Tizenhatodik alkalommal rendezték meg a FIFA U
20 VB-t - korábbi nevén FIFA Ifjúsági Bajnokságot.
A házigazda Kanada volt. A versenyre 24 kiemeit
csapat érkezett. A tornák különböző helyszíneken
folytak, így Toronto, Edmonton, Montreal, Ottawa,
Victoria és Burnaby adott otthont a versenyeknek.
Június 28-án azt jelentették, hogy 950.000 jegyet
adtak el, július 3-án adták el az 1 milliomodik
jegyet. A végleges részvétel összesen 1,195.299

jegyet. A verseny eredménye: erős küzdelem után a cseh csapatot Argentina legyőzte.

A bajnokságot immár hatodik alkalommal nyerte meg Argentina.
(Internet: http://Wikipedia szabad enciklopedia)
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